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Η μοναδικότητα του χειροποίητου στρώματος διασφαλίζει την 
άνεση και την ξεκούραση του σώματος, με την προσεγμένη 
λεπτομέρεια και την προσωπική φροντίδα του κατασκευαστή.

Η μοναδική αίσθηση της θαλπωρής που μπορεί να σας χαρίσει 
ένα χειροποίητο στρώμα της Dreamco, είναι αποτέλεσμα της 
άριστης τεχνογνωσίας, της πολύχρονης πείρας, αλλά και της 
εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας κατασκευής και υλικών. 
Τα στρώματά μας κατασκευάζονται πάντα με γνώμονα τη δική 
σας φροντίδα, γι’ αυτό και η μεγάλη γκάμα των προϊόντων μας 
μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε επιθυμία σας.

Η Dreamco φροντίζει για την επιλογή των καλύτερων, 
πιστοποιημένων και οικολογικών υλικών, ώστε τα χειροποίητα 
στρώματά μας να αποτελούν εξαιρετικό μέτρο σύγκρισης στην 
αντοχή και τη σωστή στήριξη, στη διασφάλιση της άνεσης του 
ύπνου, διατηρώντας τις παραμέτρους αερισμού, θερμοκρασίας 
και υγρασίας στο ιδανικό επίπεδο για την προσωπική υγιεινή, 
αλλά και για τη μεγάλη διάρκεια αντοχής του προϊόντος.

Τα χειροποίητα στρώματα της Dreamco φέρουν πιστοποίηση του 
διεθνούς συστήματος ποιότητας ISO 9001, καθώς επίσης και τη 
σφραγίδα του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Eco Label).

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
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Η Dreamco είναι ένα σύγχρονο 
εργοστάσιο παραγωγής χειροποίητων 
στρωμάτων που μετράει ήδη 40 χρόνια 
λειτουργίας. Η εταιρία ιδρύεται το 1975 
από τον κ. Μιχαηλίδη Αθανάσιο και από 
τότε άλλαξαν πολλά, καθώς το μεράκι 
και η πολύχρονη εμπειρία είχαν σαν 
αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάπτυξη 
της επιχείρησης, τον εκσυγχρονισμό του 
εξοπλισμού και τον πολλαπλασιασμό του 
κύκλου εργασιών. 

Σήμερα πλέον η Dreamco είναι στα χέρια 
της δεύτερης γενιάς καθώς οι Υιοί του 
κ. Μιχαηλίδη Αθανασίου, Κωνσταντίνος 
και Γεώργιος, συνεχίζουν με πάθος και 
προσωπική φροντίδα να εκπληρώνουν το 
όραμα τους για την δημιουργία του πιο 
ονειρεμένου ύπνου , με την κατασκευή 
και συνεχόμενη δημιουργία νέων 
προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας. 

Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
συνολικής έκτασης 2.500m2, οι οποίες 
βρίσκονται στο 10ο χλμ. Καβάλας – 
Ελευθερούπολης. Τα προϊόντα μας 
φέρουν πιστοποίηση του διεθνούς 
συστήματος υψηλής ποιότητας ISO 
9001, καθώς επίσης και τη σφραγίδα του 
οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Το 2007, η εταιρεία μας απέσπασε 
βραβείο στην Έκθεση “Philoxenia” για 
την παρουσίαση και την ποιότητα των 
στρωμάτων της. Την ίδια χρονιά, η 
Dreamco βραβεύτηκε και από τον 
Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας για τη 
διάκρισή της αυτή, συνεχίζοντας την 
πορεία επιτυχιών και διακρίσεων στον 
χώρο του χειροποίητου στρώματος και 
των ποιοτικών προϊόντων ύπνου. 

Για εμάς όμως η σημαντικότερη 
επιβράβευση είναι το χαμόγελο και η 
ποιοτική απόλαυση που νοιώθουν οι 
πελάτες μας από τα δικά μας προϊόντα.

Η φιλοσοφία της Dreamco στην 
κατασκευή των χειροποίητων στρωμάτων 
της συνδυάζει τους δύο βασικούς 
παράγοντες των επιστημονικών 
ερευνητικών δεδομένων και της 
τέχνης της προσωπικής φροντίδας 
και δημιουργίας. Και είναι αυτοί οι δύο 
παράγοντες, οι οποίοι εξασφαλίζουν 
τη μοναδική ποιότητα που κάνει 
τα χειροποίητα στρώματά μας να 
ξεχωρίζουν όχι μόνο από εκείνα της 
μαζικής αυτοματοποιημένης παραγωγής, 
αλλά και από αυτά του ανταγωνισμού.

Δυνατά σημεία της Dreamco θεωρούνται 
πέρα από την ποιότητα των προϊόντων, 
η γρήγορη εξυπηρέτηση του πελάτη 
που επιτυγχάνεται με την ευελιξία και 
την καθετοποίηση της παραγωγής. Το 
πελατολόγιο της Dreamco περιλαμβάνει 
άτομα, αλλά και επιχειρήσεις τουρισμού 
και φιλοξενίας, σε πανελλαδική κλίμακα 
και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, 
προσφέροντας συγκεκριμένη σειρά 
προϊόντων, αλλά και ειδικές κατασκευές.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ
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Η Dreamco διαθέτει το πλεονέκτημα 
των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, οι 
οποίες είναι εξοπλισμένες με σύγχρονο 
μηχανολογικό εξοπλισμό και είναι 
στελεχωμένες με έμπειρους και 
ειδικευμένους τεχνίτες στην κατασκευή 
χειροποίητων στρωμάτων.

Η επαγγελματική τεχνογνωσία και το 
μεράκι μας, εξασφαλίζουν τη σωστή 
χρήση των πιστοποιημένων υλικών 
σε όλα τα στάδια παραγωγής και το 
απαράμιλλης ποιότητας αποτέλεσμα.

Για την παραγωγή ενός χειροποίητου 
στρώματος, η διαδικασία ξεκινά με τη 
χρήση πλεκτικής μηχανής και την πλέξη 
της εξωτερικής πλευράς. Ακολουθεί το 
εσωτερικό ντύσιμο του στρώματος και 
ο έλεγχος σκληρότητας. Η διαδικασία 
αυτή μας επιτρέπει να παράγουμε 
εξατομικευμένα προϊόντα, σύμφωνα με 
τις προτιμήσεις του πελάτη.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την 
τοποθέτηση της ειδικής φάσας που 
εξασφαλίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του στρώματος και έτσι το στρώμα 
μεταφέρεται στο τμήμα συγκόλλησης, 
για να λάβει την τελική, σταθερή και 
ολοκληρωμένη μορφή του.

Το τελικό προϊόν, κατασκευασμένο από 
πιστοποιημένα και οικολογικά υλικά, 
περνάει από τους ελέγχους ποιότητας και 
είναι έτοιμο να διατεθεί στην αγορά και 
να φιλοξενήσει τα δικά σας όνειρα και τις 
απολαυστικότερες στιγμές χαλάρωσης 
και ξεκούρασης!

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
Όλα μας τα στώματα διαθέτουν 
ειδικό φερμουάρ για τον έλεγχο των 
εσωτερικών υλικών. Έτσι είστε σίγουροι 
για την αυθεντικότητά τους.
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

OPHIS
Οι Χειροποίητες ραφές περιμετρικά του στρώματος δεν επιτρέπουν το πλαίσιο του 

στρώματος και τα υλικά του να παραμορφωθούν κατά την διάρκεια ζωής του.

Αλογότριχα

Ορθοπεδικό Στρώμα

Τεχνολογία Memory Foam

Μέτρια Σκληρότητα

Σύστημα ελατηρίων Micro Pocket

Αεριζόμενο Στρώμα

7 Ζόνες Στήριξης

Φυσικό Latex 100%

exclusive

Ύψος Στρώματος: 30cm (± 2cm)

OPHIS

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Memory - Ελαστική 
Bισκόζη
Υλικό με 

θερμορυθμιστικές 
ιδιότητες, προσαρμόζεται 

άψογα στο σχήμα του 
σώματος.

Αλογότριχα
Αποστειρωμένο, 
100% φυσικό υλικό 
που αιχμαλωτίζει 
την υγρασία του 
στρώματος.

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο 
σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 
ανακούφιση από την 
πίεση.

Σύστημα Πολλαπλών 
Ανεξάρτητων 
Ελατηρίων
Υψηλά επίπεδα άνεσης 
και αναπαυτικότητας 
χάρη στις 7 ζώνες 
στήριξης.

Ύφασμα
Ύφασμα λευκό, 
100% Βαμβάκι.

Η Dreamco δημιούργησε το κορυφαίο 
ανατομικό χειροποίητο στρώμα με την 
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον χρόνο 
και μάλιστα με φυσικά υλικά. Προσφέρει 
μεγάλη αξιοπιστία λόγο της ιδιαίτερης 
κατασκευής του και κυρίως άριστη 
αίσθηση για τον πιο ξεκούραστο και 
υγιεινό ύπνο. 

Οι Χειροποίητες ραφές περιμετρικά του 
στρώματος δεν επιτρέπουν το πλαίσιο 
του στρώματος και τα υλικά του να 
παραμορφωθούν κατά την διάρκεια ζωής 
του. 

Ο συνδυασμός της αλογότριχας, 
που ρυθμίζει άριστα την υγρασία με 
αποτέλεσμα να αποτελεί ένα φυσικό 
σύστημα εξαερισμού , με το Latex 
προσφέρει ένα στρώμα υψηλών 
προδιαγραφών για την απόλυτη άνεση. 

Τα ανεξάρτητα ελατήρια 7 ζωνών 
ανταποκρίνονται άμεσα στις κινήσεις 
του σώματός σας και το Memory 
(θερμοελαστική βισκόζη) βοηθά στην 
καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.
Ο ύπνος μας γίνεται ονειρεμένος!

Περιμετρική 
Ατσάλινη Λάμα

Υψηλά standards 
ασφάλειας.
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

SCORPIO
Οι Χειροποίητες ραφές περιμετρικά του στρώματος δεν επιτρέπουν το πλαίσιο του 

στρώματος και τα υλικά του να παραμορφωθούν κατά την διάρκεια ζωής του.

exclusive

Ανατομικό Στρώμα

Μαλακό Στρώμα

Αεριζόμενο Στρώμα

Αλογότριχα

Φυσικό Latex 100%

Σύστημα ελατηρίων Pocket

Ύψος Στρώματος: 30cm (± 2cm)

SCORPIO

Το καινοτόμο χειροποίητο στρώμα 
απαράμιλλης ποιότητας και αισθητικής 
λόγο της ιδιαίτερης κατασκευής του. 

Οι Χειροποίητες ραφές περιμετρικά του 
στρώματος δεν επιτρέπουν το πλαίσιο 
του στρώματος και τα υλικά του να 
παραμορφωθούν κατά την διάρκεια 
ζωής του. Ένα στρώμα που στον πυρήνα 
του διαθέτει ένα σύστημα πολλαπλών 
ανεξάρτητων ελατήριων, προσφέροντας 
στιβαρότητα και την απόλυτη αίσθηση 
άνεσης. 

Η χρήση των ανεξάρτητων ελατηρίων δίνει 
την δυνατότητα το στρώμα να αγκαλιάζει 
και να ακολουθεί το περίγραμμα του 
σώματός σας, ενώ επιτρέπει στους γοφούς 
σας να βυθίζονται ακόμη περισσότερο από 
τη μέση σας, κρατώντας τη σπονδυλική 
στήλη άψογα ευθυγραμμισμένη. 

Η αλογότριχα απορροφά την υγρασία και 
το Latex προσφέρει στο σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και ανακούφιση από την πίεση. 
Το μυστικό της ευεξίας μας καθημερινά!

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο σώμα 

ορθοπεδική υποστήριξη 
και ανακούφιση από την 

πίεση.

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο σώμα 
ορθοπεδική υποστήριξη 
και ανακούφιση από την 
πίεση.

Αλογότριχα
Αποστειρωμένο, 
100% φυσικό υλικό 
που αιχμαλωτίζει 
την υγρασία του 
στρώματος.

Σύστημα Pocket
Σύστημα πολλαπλών 
ανεξάρτητων 
ελατηρίων για μέγιστη 
αντοχή & απόδοση.

Περιμετρική 
Ατσάλινη Λάμα

Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Ύφασμα
Ύφασμα μπεζ, 
100% Βαμβάκι.
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CAPRICORN
Το πρωτοποριακό στρώμα υψηλών προδιαγραφών με απόλυτα φυσικές ιδιότητες μας 

προσφέρει την απόλυτη αναζωογόνηση και χαλάρωση.

exclusive

Μαλακό Στρώμα

Φυσικό Latex 100%

Πολυτελές Κάλλυμα 

Αλογότριχα

Ανατομικό Στρώμα

Εσωτερικό Κάλυμμα

Αεριζόμενο Στρώμα

CAPRICORN

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο 

σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 

ανακούφιση από την 
πίεση.

Ελαστικοποιημένος 
κοκοφοίνικας
Με εκχύλισμα latex 
το οποίο ταυτόχρονα 
αποτελεί άριστη 
μόνωση για τη 
θερμοκρασία.

Ελαστικοποιημένος 
κοκοφοίνικας
Με εκχύλισμα latex 
το οποίο ταυτόχρονα 
αποτελεί άριστη 
μόνωση για τη 
θερμοκρασία.

Αλογότριχα
Αποστειρωμένο, 
100% φυσικό υλικό 
που αιχμαλωτίζει 
την υγρασία του 
στρώματος.

Η «κορυφαία» εμπειρία ύπνου! Το 
πρωτοποριακό στρώμα υψηλών 
προδιαγραφών με απόλυτα φυσικές 
ιδιότητες μας προσφέρει την απόλυτη 
αναζωογόνηση και χαλάρωση. 

Το Latex είναι ένα υποαλλεργικό, 
εύκαμπτο υλικό, που προσφέρει την 
απόλυτη ανακούφιση.

Ο ελαστικοποιημένος κοκκοφοίνικας 
είναι ένα 100% φυσικό προϊόν μεγάλης 
αντοχής και είναι εμπλουτισμένος με 
εκχύλισμα από φυσικό καουτσούκ έτσι 
ώστε να αποτελεί άριστη μόνωση για 
την θερμοκρασία και σε συνδυασμό με 
την χρήση της αλογότριχας, έχουμε ένα 
φυσικό σύστημα εξαερισμού. 

Ξεχωρίζει επίσης το πολυτελές εξωτερικό 
κάλυμμά του, που αποτελείται από το 
οικολογικό ύφασμα με ίνες από πούπουλο 
και είναι ειδικά ραμμένο με χρυσό ρέλι 
περιμετρικά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Ύψος Στρώματος: 30cm (± 2cm)

Πλενόμενο Κάλυμμα Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°C

Ύφασμα
Πολυτελές 
εξωτερικό κάλυμμα 
από οικολογικό 
ύφασμα με ίνες από 
πούπουλο
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

LACERTA
Ένα στρώμα που είναι βγαλμένο από την φύση. Χειροποίητο στρώμα, κατασκευασμένο 

εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά.

exclusive

Μέτρια Σκληρότητα

Αεριζόμενο Στρώμα

Φυσικό Latex 100%Αλογότριχα

Ορθοπεδικό Στρώμα

Ύψος Στρώματος: 30cm (± 2cm)

LACERTA

Ένα στρώμα που είναι βγαλμένο 
από την φύση. Χειροποίητο στρώμα, 
κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από 
φυσικά υλικά. Το Latex είναι ένα 
υποαλλεργικό, εύκαμπτο υλικό, που 
προσφέρει την απόλυτη ανακούφιση. 

Ο ελαστικοποιημένος κοκκοφοίνικας είναι 
ένα 100% φυσικό προϊόν μεγάλης αντοχής 
και είναι εμπλουτισμένος με εκχύλισμα από 
φυσικό καουτσούκ έτσι ώστε να αποτελεί 
άριστη μόνωση για την θερμοκρασία και σε 
συνδυασμό με την χρήση της αλογότριχας, 
έχουμε ένα φυσικό σύστημα εξαερισμού. 

Ξεχωρίζει επίσης το πολυτελές εξωτερικό 
κάλυμμά του, που αποτελείται από το 
οικολογικό ύφασμα με ίνες από πούπουλο 
και είναι ειδικά ραμμένο με γκρι ρέλι 
περιμετρικά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Ελαστικοποιημένος 
Kοκοφοίνικας 
Με εκχύλισμα latex 
το οποίο ταυτόχρονα 
αποτελεί άριστη μόνωση 
για τη θερμοκρασία.

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο σώμα 

ορθοπεδική υποστήριξη 
και ανακούφιση από 

την πίεση.

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο σώμα 

ορθοπεδική υποστήριξη 
και ανακούφιση από 

την πίεση.

Ύφασμα
Πολυτελές εξωτερικό 
κάλυμμα από οικολογικό 
ύφασμα με ίνες από 
πούπουλο.

Αλογότριχα
Αποστειρωμένο, 
100% φυσικό υλικό 
που αιχμαλωτίζει την 
υγρασία του στρώματος.

Εσωτερικό Κάλυμμα

Πολυτελές Κάλλυμα Πλενόμενο Κάλυμμα Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°C
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

CETUS
Το πρωτοποριακό στρώμα υψηλών προδιαγραφών με απόλυτα φυσικές ιδιότητες, 

αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή καθώς μας προσφέρει την απόλυτη αναζωογόνηση 
και χαλάρωση.

Duoclima με Aloe Vera Εσωτερικό Κάλυμμα

Φυσικό Latex 100% Αεριζόμενο ΣτρώμαΑνατομικό Στρώμα

Μαλακό Στρώμα

exclusive

Ύψος Στρώματος: 22cm (± 2cm)

CETUS

Duoclima Latex 
& Memory 

Φυσικό latex 
εμποτισμένο με Aloe 

Vera, σε συνδιασμό 
με το πρωτοποριακό 

υλικό Memory με 
θερμορυθμιστικές 

ιδιότητες.

Ελαστικοποιημένος 
Kοκοφοίνικας 
Με εκχύλισμα latex 
το οποίο ταυτόχρονα 
αποτελεί άριστη μόνωση 
για τη θερμοκρασία.

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο 

σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 

ανακούφιση από την 
πίεση.

Το πρωτοποριακό στρώμα υψηλών 
προδιαγραφών με απόλυτα φυσικές 
ιδιότητες, αποτελεί την ιδανικότερη 
επιλογή καθώς μας προσφέρει την 
απόλυτη αναζωογόνηση και χαλάρωση. 

Η χρήση του πιο επαναστατικού υλικού 
Duoclima, το οποίο αποτελείται από το 
φυσικό latex που είναι εμποτισμένο με 
aloe vera και το πρωτοποριακό υλικό 
memory με τις θερμορυθμιστικές ιδιότητες 
, αποτελεί το μυστικό της ευεξίας και της 
καλής διάθεσης καθημερινά. 

Ύφασμα
Πολυτελές εξωτερικό 
κάλυμμα από οικολογικό 
ύφασμα με ίνες από 
πούπουλο.

Ο ελαστικοποιημένος κοκκοφοίνικας είναι 
ένα 100% φυσικό προϊόν μεγάλης αντοχής 
και είναι εμπλουτισμένος με εκχύλισμα από 
φυσικό καουτσούκ έτσι ώστε να αποτελεί 
άριστη μόνωση για την θερμοκρασία. 

Το Latex είναι ένα υποαλλεργικό, 
εύκαμπτο υλικό, που προσφέρει την 
απόλυτη ανακούφιση. Ξεχωρίζει επίσης το 
πολυτελές εξωτερικό κάλυμμά του, που 
αποτελείται από το οικολογικό ύφασμα 
με ίνες από πούπουλο και είναι ειδικά 
ραμμένο με χρυσό ρέλι περιμετρικά.

Πολυτελές Κάλλυμα Πλενόμενο Κάλυμμα Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°C
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

DORADO
Στρώμα βγαλμένο από την φύση σε διαστρωμάτωση από φυσικό καουτσούκ Latex και 

ελαστικοποιημένο κοκοφοίνικα.

Ένωση 2 μονών στρωμάτων Εσωτερικό Κάλυμμα

Φυσικό Latex 100% Αεριζόμενο Στρώμα

Σκληρό Στρώμα

exclusive

Ύψος Στρώματος: 20cm (± 2cm)

DORADO

Φυσικό Latex 100% 
Προσφέρει στο 

σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 

ανακούφιση από την 
πίεση.

Ελαστικοποιημένος 
Κοκοφοίνικας
Με εκχύλισμα latex 
το οποίο ταυτόχρονα 
αποτελεί άριστη μόνωση 
για τη θερμοκρασία.

Στρώμα βγαλμένο από την φύση σε 
διαστρωμάτωση από φυσικό καουτσούκ 
Latex και ελαστικοποιημένο κοκοφοίνικα.  
Προσφέρει πολύ καλή υποστήριξη ακόμη 
και στα πιο απαιτητικά, σε βάρος και 
σχήμα ,σώματα και ανακούφιση από την 
πίεση με αποτέλεσμα να έχουμε τον πιο 
αναπαυτικό ύπνο. 

Ύφασμα
Πολυτελές εξωτερικό 
κάλυμμα από οικολογικό 
ύφασμα με ίνες από 
πούπουλο.

Το διπλό αυτό στρώμα αποτελείται από 
δύο μονά με αποτέλεσμα να έχουμε 
αυτονομία στη χρήση του κάθε στρώματος, 
και το καθένα έχει δικό του εσωτερικό 
βαμβακερό κάλυμμα για επιπλέον 
προστασία. Ξεχωρίζει το πολυτελές 
εξωτερικό κάλυμμά του, που αποτελείται 
από το οικολογικό ύφασμα με ίνες από 
πούπουλο, και είναι πλενόμενο.

Ορθοπεδικό Στρώμα

Πολυτελές Κάλλυμα Πλενόμενο Κάλυμμα Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°C
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

SAGITA
Η απόλυτη φυσική επιλογή με 7 ζώνες στήριξης.

Φυσικό Latex 100%

Εσωτερικό Κάλυμμα Αεριζόμενο Στρώμα

Μαλακό Στρώμα

Πλενόμενο Κάλυμμα

exclusive

Ύψος Στρώματος: 20cm (± 2cm)

SAGITA

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο σώμα 

ορθοπεδική υποστήριξη 
και ανακούφιση με τις 7 

ζώνες στήριξης.

Η απόλυτη φυσική επιλογή με 7 ζώνες 
στήριξης. Το latex προέρχεται από την 
ειδική επεξεργασία του εκχυλίσματος του 
φυσικού καουτσούκ και χαρακτηρίζεται 
από τις μοναδικές ιδιότητες του καθώς 
προσφέρει χαλάρωση και υγιεινή στον 
ύπνο. 

Ύφασμα
Πολυτελές εξωτερικό 
κάλυμμα από οικολογικό 
ύφασμα εμποτισμένο με 
Aloe Vera.

Οι ειδικές ανοιχτές κυψέλες που διαθέτει 
δημιουργούν άριστο εξαερισμό στο 
εσωτερικό του στρώματος αποτρέποντας 
έτσι την δημιουργία ακάρεων και 
μικροβίων τα οποία προκαλούν αλλεργίες. 

Διαθέτει εσωτερικό βαμβακερό κάλυμμα 
που αφαιρείται εύκολα και πλένεται. Το 
εξωτερικό οικολογικό κάλυμμα είναι 
εμποτισμένο με aloe vera το οποίο 
προσφέρει την απόλυτη ηρεμία και 
χαλάρωση.

Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°C

7 Ζόνες Στήριξης

Ανατομικό Στρώμα



www.dreamco.gr by Michailidis

28 29

Ύψος Στρώματος: 28cm (± 2cm)

ANDROMEDA
Η ιδανική επιλογή στην άνεση, χάρη στην κορυφαία τεχνολογία της ελαστικής βισκόζης 

με σχήματα τετραγώνου.

Σύστημα Eco-Foam

Αεριζόμενο Στρώμα

Μέτρια Σκληρότητα

Φυσικό Latex 100%

Πλενόμενο Κάλυμμα

Εσωτερικό Κάλυμμα Τεχνολογία Memory Foam

exclusive

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ANDROMEDA

Memory - 
Ελαστική Βισκόζη

Υλικό με 
θερμορυθμιστικές 

ιδιότητες, 
προσαρμόζεται 

άψογα στο σχήμα 
του σώματος.

Eco-Foam 
Ειδικής Πυκνότητας

Πρωτοποριακό και 
στιβαρό υλικό, παρέχει 
σωστή στήριξη σε κάθε 

σωματότυπο.

Ελαστικό 
Αφρώδης Υλικό
Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 
και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα 
μας.

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο 
σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 
ανακούφιση από την 
πίεση.

Ύφασμα
Πολυτελές 
εξωτερικό 
κάλυμμα από 
οικολογικό 
ύφασμα με ίνες 
από πούπουλο.

Η ιδανική επιλογή στην άνεση, χάρη στην 
κορυφαία τεχνολογία της ελαστικής 
βισκόζης με σχήματα τετραγώνου. 
Προσφέρει πολύ καλή υποστήριξη ακόμη 
και στα πιο απαιτητικά, σε βάρος και 
σχήμα, σώματα και ανακούφιση από την 
πίεση με αποτέλεσμα να έχουμε τον πιο 
αναπαυτικό ύπνο. 

Συνδυάζει την προσαρμοσμένη 
ελαστικότητα και την ορθοπεδική στήριξη 
χάρη στο 100% φυσικό υλικό Latex.

Το συγκριτικό του πλεονέκτημα είναι, 
πως το στρώμα έχει μέτρια ελαστικότητα 
στην μία πλευρά του και πιο σκληρή 
συμπεριφορά στην άλλη μεριά.

Ξεχωρίζει επίσης το πολυτελές εξωτερικό 
κάλυμμά του, που αποτελείται από το 
οικολογικό ύφασμα με ίνες από πούπουλο 
και είναι ειδικά ραμμένο με γκρι ρέλι 
περιμετρικά.

Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°CΟρθοπεδικό Στρώμα

Πολυτελές Κάλλυμα 

Στρώμα 2 όψεων (memory & latex)
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

AQUA
Η σειρά Micro Pocket χαρακτηρίζεται από την υψηλή της ποιότητα καθώς αποτελείται 

από ένα σύστημα πολλαπλών ανεξάρτητων ελατήριων με 7 ζώνες στήριξης.

7 Ζώνες στήριξης Σύστημα Ελατηρίων Micro Pocket

Φυσικό Latex 100% Αεριζόμενο Στρώμα

Μέτρια Σκληρότητα

exclusive

Ύψος Στρώματος: 30cm (± 2cm)

AQUA

Η σειρά Micro Pocket χαρακτηρίζεται από 
την υψηλή της ποιότητα καθώς αποτελείται 
από ένα σύστημα πολλαπλών ανεξάρτητων 
ελατήριων. 

Πρόκειται για ελατήρια μέγιστης αντοχής 
και απόδοσης με στόχο να προσφέρουν 
τα υψηλότερα επίπεδα άνεσης και 
αναπαυτικότητας χάρη στις 7 ζώνες 
στήριξης. 

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο 
σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 
ανακούφιση από την 
πίεση.

Ύφασμα
Ύφασμα πλεκτό 
Silver Line, Βάτα 
βαμβάκι, Ειδικό 
φύλλο συγκράτησης.

Ελαστικοποιημένος 
Κοκοφοίνικας
Με εκχύλισμα latex 
το οποίο ταυτόχρονα 
αποτελεί άριστη 
μόνωση για τη 
θερμοκρασία.

Σύστημα Πολλαπλών 
Ανεξάρτητων 
Ελατηρίων
Υψηλά επίπεδα άνεσης 
και αναπαυτικότητας 
χάρη στις 7 ζώνες 
στήριξης.

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Περιμετρική 
Ατσάλινη Λάμα

Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Ελαστικό Αφρώδης 
Υλικό

Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 

και μειώνει τις πιέσεις 
στο σώμα μας.

Υψηλά  standards ασφάλειας και 
φρεσκάδας, χάρη στην χρήση του 
ελαστικοποιημένου κοκκοφοίνικα με 
εκχύλισμα latex το οποίο ταυτόχρονα 
αποτελεί άριστη μόνωση για τη 
θερμοκρασία.

Το φυσικό υλικό LATEX προσαρμόζεται 
άμεσα στο περίγραμμα του σώματος 
προσφέροντας ορθοπεδική στήριξη της 
πλάτης και επιτρέποντας στους ώμους 
και τα πόδια σας να έχουν μία πιο χαλαρή 
αίσθηση.

Ανατομικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Ύψος Στρώματος: 28cm (± 2cm)

CASSIO
Ένα στρώμα με ανεξάρτητα ελατήρια 7 ζωνών για άμεση ανταπόκριση στις 

κινήσεις του σώματός σας.

7 Ζώνες στήριξης Σύστημα Ελατηρίων Micro Pocket

Τεχνολογία Memory Foam Αεριζόμενο Στρώμα

Μέτρια Σκληρότητα

exclusive

CASSIO

Ένα στρώμα με ανεξάρτητα ελατήρια 
7 ζωνών για άμεση ανταπόκριση στις 
κινήσεις του σώματός σας. Το ενισχυμένο 
αφρώδης υλικό αγκαλιάζει την σπονδυλική 
στήλη και μειώνει τις πιέσεις στο σώμα μας.  

Υλικά όπως το Μαλακό foam 
ειδικής πυκνότητας και το Memory 
(θερμοελαστική βισκόζη) βοηθούν στην 
καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και κατ’ 
επέκταση σε έναν πιο ξεκούραστο ύπνο. Το 
στρώμα προσαρμόζεται ανάλογα με την 
θερμότητα που εκπέμπει το σώμα.

Ύφασμα
Ύφασμα πλεκτό 
Silver Line, βάτα 
βαμβάκι, ειδικό 
φύλλο συγκράτησης.

Περιμετρική 
Ατσάλινη Λάμα
Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Memory - 
Ελαστική Bισκόζη

Υλικό με 
θερμορυθμιστικές 

ιδιότητες, 
προσαρμόζεται 

άψογα στο σχήμα 
του σώματος.

Σύστημα Πολλαπλών  
Aνεξάρτητων Eλατηρίων

Υψηλά επίπεδα άνεσης 
και αναπαυτικότητας 

χάρη στις 7 ζώνες 
στήριξης.

Μαλακό Foam 
Eιδικής Πυκνότητας

Βοηθάει στην 
καλύτερη 

κυκλοφορία του 
αίματος και κατ’ 

επέκταση σε έναν πιο 
ξεκούραστο ύπνο.

Ελαστικό 
Aφρώδης Υλικό
Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 
και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα 
μας.

Ανατομικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

PISCES
Η στήριξη του σώματος για να είναι αποτελεσματική πρέπει να προέρχεται από τον 

πυρήνα του στρώματος που δεν είναι άλλο από τα ανεξάρτητα ελατήρια.

pocket

Μαλακό Στρώμα Σύστημα ελατηρίων Pocket

Ανατομικό ΣτρώμαΑεριζόμενο ΣτρώμαΦυσικό Latex 100%

Αλογότριχα

Ύψος Στρώματος: 32cm (± 2cm)

PISCES

Αλογότριχα
Αποστειρωμένο, 

100% φυσικό 
υλικό που 

αιχμαλωτίζει 
την υγρασία του 

στρώματος.
Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο 
σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 
ανακούφιση από την 
πίεση.

Το μυστικό βρίσκεται στις ζώνες στήριξης. 
Η στήριξη του σώματος για να είναι 
αποτελεσματική πρέπει να προέρχεται από 
τον πυρήνα του στρώματος που δεν είναι 
άλλο από τα ανεξάρτητα ελατήρια. 

Το στρώμα αυτό χαρακτηρίζεται για την 
αναπαυτικότητα και για τον μοναδικό 
συνδυασμό των φυσικών υλικών . 

Ο συνδυασμός της αλογότριχας, 
που ρυθμίζει άριστα την υγρασία με 
αποτέλεσμα να αποτελεί ένα φυσικό 
σύστημα εξαερισμού , με το Latex 
προσφέρει ένα στρώμα υψηλών 
προδιαγραφών για την απόλυτη άνεση. 
Έτσι λοιπόν νιώθουμε το συναίσθημα της 
πολυτέλειας και της άνεσης κάθε βράδυ 
σπίτι μας.

Σύστημα Pocket
Σύστημα πολλαπλών 
ανεξάρτητων 
ελατηρίων για μέγιστη 
αντοχή & απόδοση.Περιμετρική 

Ατσάλινη Λάμα
Υψηλά standards 

ασφάλειας.

Ύφασμα
Organic cotton 
ύφασμα 100% 
οικολογικό & Βάτα 
βαμβάκι, Ειδικό 
φύλλο συγκράτησης.

Ελαστικό 
Αφρώδης Υλικό

Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 

και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα 

μας.
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Ύψος Στρώματος: 28cm (± 2cm)

LYNX
Ένα στρώμα που στον πυρήνα του διαθέτει ένα σύστημα πολλαπλών 

ανεξάρτητων ελατήριων.

Μαλακό Στρώμα Σύστημα Ελατηρίων Pocket Σύστημα Eco-Foam

Αεριζόμενο Στρώμα

pocket

LYNX

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Eco-Foam
Ειδικής Πυκνότητας

Παρέχει σωστή 
στήριξη σε κάθε 

σωματότυπο.

Ελαστικό 
Αφρώδης Υλικό
Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 
και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα 
μας.

Σύστημα Pocket
Σύστημα 
πολλαπλών 
ανεξάρτητων 
ελατηρίων για 
μέγιστη αντοχή & 
απόδοση.

Ένα στρώμα που στον πυρήνα του διαθέτει ένα 
σύστημα πολλαπλών ανεξάρτητων ελατήριων, 
προσφέροντας στιβαρότητα και την απόλυτη 
αίσθηση άνεσης. Το ενισχυμένο αφρώδης υλικό 
αγκαλιάζει την σπονδυλική στήλη και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα μας. Το αποτέλεσμα είναι πως 
έχουμε μια πιο αφράτη αίσθηση χαλάρωσης.

Ύφασμα
Organic cotton 
ύφασμα 100% 
οικολογικό & Βάτα 
βαμβάκι.

Περιμετρική 
Ατσάλινη Λάμα

Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Ανατομικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

HERCULES
Με σύστημα Eco Foam για μοναδική στήριξη και αίσθηση ευεξίας.

Ανατομικό Στρώμα

Αεριζόμενο Στρώμα

Μαλακό Στρώμα

pocket

Ύψος Στρώματος: 22cm (± 2cm)

HERCULES

Εάν κάποιος αναζητά ένα απίθανα 
μέτριο στρώμα και συγχρόνως με σωστή 
υποστήριξη, το Pocket αποτελεί την 
ιδανική επιλογή. Σε συνδιασμό με το 
σύστημα Eco Foam για μοναδική στήριξη 
και αίσθηση ευεξίας.

Eco-Foam ειδικής 
πυκνότητας

Πρωτοποριακό και 
στιβαρό υλικό, παρέχει 
σωστή στήριξη σε κάθε 

σωματότυπο.

Περιμετρική 
Ατσάλινη Λάμα

Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Ύφασμα
Ύφασμα 
Antibacterial, βάτα 
βαμβάκι, ειδικό 
φύλλο συγκράτησης.

Ελαστικό αφρώδης υλικό 
Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη και 
μειώνει τις πιέσεις στο 
σώμα μας.

Σύστημα 
πολλαπλών 
ανεξάρτητων 
ελατηρίων
Υψηλά επίπεδα 
άνεσης και 
αναπαυτικότητας.

Σύστημα Ελατηρίων Pocket

Σύστημα Eco-Foam
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

CELUM
Με φυσικό υλικό LATEX για μοναδική στήριξη και αίσθηση ευεξίας.

Σύστημα Ελατηρίων Pocket Φυσικό Latex 100%

Αεριζόμενο Στρώμα

Μαλακό Στρώμα

pocket

Ύψος Στρώματος: 20cm (± 2cm)

CELUM

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Ελαστικό 
Αφρώδης Υλικό

Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 

και μειώνει τις 
πιέσεις.

Σύστημα Πολλαπλών 
Ανεξάρτητων Ελατηρίων

Υψηλά επίπεδα άνεσης και 
αναπαυτικότητας.

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο 
σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 
ανακούφιση.

Περιμετρική 
Ατσάλινη Λάμα
Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Εάν κάποιος αναζητά ένα απίθανα μαλακό 
και συγχρόνως με σωστή υποστήριξη 
στρώμα, το pocket αποτελεί την ιδανική 
επιλογή καθώς ενδείκνυται και για παιδιά. 
Σε συνδυασμό με το φυσικό υλικό LATEX για 
μοναδική στήριξη και αίσθηση ευεξίας.

Ύφασμα
Antibacterial, 
βάτα βαμβάκι, 
ειδικό φύλλο 
συγκράτησης.

Ανατομικό Στρώμα



www.dreamco.gr by Michailidis

42 43

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Ύψος Στρώματος: 28cm (± 2cm)

INDUS
Στρώμα χωρίς ελατήρια με το πρωτοποριακό και στιβαρό υλικό Eco-foam ειδικής 

πυκνότητας που παρέχει σωστή στήριξη σε κάθε σωματότυπο.

Στρώμα 2 όψεων (μέτριο & σκληρό) Συστημα Eco-Foam Τεχνολογία Memory Foam

Φυσικό Latex 100% Αεριζόμενο Στρώμα

eco foam - memory & latex

Memory - 
Ελαστική Βισκόζη

Υλικό με 
θερμορυθμιστικές 

ιδιότητες, 
προσαρμόζεται 

άψογα στο σχήμα 
του σώματος.

Eco-Foam
Ειδικής Πυκνότητας

Πρωτοποριακό 
και στιβαρό υλικό, 

παρέχει σωστή 
στήριξη σε κάθε 

σωματότυπο.

Ελαστικό 
Αφρώδης Υλικό
Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 
και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα 
μας.

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο 
σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 
ανακούφιση από την 
πίεση.

Στρώμα χωρίς ελατήρια με το 
πρωτοποριακό και στιβαρό υλικό 
Eco-foam ειδικής πυκνότητας που παρέχει 
σωστή στήριξη σε κάθε σωματότυπο. 

Το πλεονέκτημα του απέναντι στα 
υπόλοιπα είναι πως το στρώμα αυτό είναι 
2 όψεων. 

Ύφασμα
Ύφασμα πλεκτό 
100% βαμβακερό, 
βάτα βαμβάκι, 
ειδικό φύλλο 
συγκράτησης.

INDUS

Η μία πλευρά του έχοντας το «memory», 
υλικό με θερμορυθμιστικές ιδιότητες 
που σημαίνει ότι το καλοκαίρι δίνει μια 
αίσθηση δροσιάς και το χειμώνα διατηρεί 
μια σταθερή θερμοκρασία, προσαρμόζεται 
άψογα στο σχήμα του σώματος 
ακολουθώντας τις φυσικές καμπύλες του.

Η άλλη πλευρά του στρώματος, έχοντας 
το φυσικό υλικό LATEX προσφέρει στο 
σώμα μας ορθοπεδική υποστήριξη και 
ανακούφιση από την πίεση.

Ανατομικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Ύψος Στρώματος: 28cm (± 2cm)

VENUS
Στρώμα με το πρωτοποριακό και στιβαρό υλικό Eco-foam ειδικής πυκνότητας που 

παρέχει σωστή στήριξη σε κάθε σωματότυπο.

Σύστημα Eco-Foam

Αεριζόμενο Στρώμα

Στρώμα 2 όψεων (μέτριο & σκληρό)

eco-foam

VENUS

Βάτα Βαμβάκι 
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Ελαστικό 
Αφρώδης Υλικό

Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 

και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα 

μας.

Μαλακό Foam 
Ειδικής Πυκνότητας
Προσφέρει μια μοναδική 
αίσθηση πολυτέλειας 
και αναπαυτικότητας.

Eco-Foam
Ειδικής Πυκνότητας
Παρέχει σωστή 
στήριξη σε κάθε 
σωματότυπο.

Στρώμα με το πρωτοποριακό και στιβαρό 
υλικό Eco-foam ειδικής πυκνότητας 
που παρέχει σωστή στήριξη σε κάθε 
σωματότυπο. Υψηλό επίπεδο αντοχής 
καθώς συνεχίζει να διατηρεί τις ιδιότητες 
του σε βάθος χρόνου. 

Η χρήση του μαλακού αφρώδης υλικού 
στην μία πλευρά στου στρώματος 
προσφέρει μια μοναδική αίσθηση 
πολυτέλειας και αναπαυτικότητας. Η άλλη 
πλευρά του στρώματος είναι πιο σκληρή, 
και έτσι έχουμε την δυνατότητα επιλογής 
ανάλογα με την προτίμησή μας.

Ύφασμα
Ύφασμα πλεκτό 
Relaxation Dyed, 
βάτα βαμβάκι, 
ειδικό φύλλο 
συγκράτησης.

Ανατομικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ARIES
Στρώμα που προσφέρει την απόλυτη χαλάρωση και ευεξία χάρη στην άριστη 

ελαστικότητα της κυψελοειδούς δομής.

Φυσικό Latex 100%

Αεριζόμενο Στρώμα

Μέτρια Σκληρότητα

eco-foam

Ύψος Στρώματος: 27cm (± 2cm)

ARIES

Άρτια στήριξη που παρέχεται από το στιβαρό 
αφρώδες υλικό Eco-foam ειδικής πυκνότητας 
με πολλαπλές ζώνες για σωστό αγκάλιασμα της 
σπονδυλικής στήλης. Διαθέτει άριστη ελαστικότητα 
και επαναφορά καθώς και αεραγωγούς για 
καλύτερο αερισμό.

Το φυσικό υλικό LATEX προσαρμόζεται άμεσα 
στο περίγραμμα του σώματος προσφέροντας 
ορθοπεδική στήριξη της πλάτης και επιτρέπει στους 
ώμους και τα πόδια σας να έχουν μία πιο χαλαρή 
αίσθηση.

Φυσικό Latex 100% 
Προσφέρει στο 

σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 

ανακούφιση από την 
πίεση

Eco-Foam
Ειδικής 
Πυκνότητας
Παρέχει σωστή 
στήριξη σε κάθε 
σωματότυπο.

Ύφασμα
Ύφασμα Relaxation 
Dyed, βάτα 
βαμβάκι, ελαστικό 
αφρώδης υλικό.

Συστημα Eco-Foam

Ανατομικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

VIRGO
Διαθέτει άριστη ελαστικότητα και επαναφορά καθώς και αεραγωγούς για καλύτερο 

αερισμό.

Σύστημα Eco-Foam

Αεριζόμενο Στρώμα

Μαλακό Στρώμα

eco-foam

Ύψος Στρώματος: 25cm (± 2cm)

VIRGO

Βάτα Βαμβάκι 
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Μαλακό 
Foam  Ειδικής 
Πυκνότητας
Άρτια στήριξη 
για σωστό 
αγκάλιασμα της 
σπονδυλικής 
στήλης.

Άρτια στήριξη που παρέχεται από το 
μαλακό αφρώδες υλικό Eco-foam ειδικής 
πυκνότητας με πολλαπλές ζώνες για σωστό 
αγκάλιασμα της σπονδυλικής στήλης. 

Διατηρεί την αναπαυτικότητα που 
αναζητάμε και να είναι αντάξιο των 
προσδοκιών μας, αφού επιτρέπει την 
εξάλειψη των σωματικών φορτίσεων με την 
άριστη κατανομή του βάρους. 

Ύφασμα
Ύφασμα Relaxation 
Dyed, βάτα 
βαμβάκι, ελαστικό 
αφρώδης υλικό.

Διαθέτει άριστη ελαστικότητα και 
επαναφορά καθώς και αεραγωγούς 
για καλύτερο αερισμό. Το βαμβάκι 
προστατεύει το στρώμα μας καθώς έχει 
αντιμυκητιακή και αντιβακτηριδιακή 
δράση και εμποδίζει την ανάπτυξη 
μικροβίων και ακάρεων.

Ανατομικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

titan
Στρώμα που προσφέρει την απόλυτη στήριξη της σπονδυλικής στήλης χάρη στην 

κυψελοειδή μορφή του, για άμεση ανακούφιση από τους πόνους της μέσης.

Σύστημα Eco-Foam

Αεριζόμενο Στρώμα

Σκληρό Στρώμα

eco-foam

Ύψος Στρώματος: 25cm (± 2cm)

titan

Άρτια στήριξη που παρέχεται από το 
στιβαρό αφρώδες υλικό Eco-Foam 
ειδικής πυκνότητας με πολλαπλές ζώνες 
για σωστό αγκάλιασμα της σπονδυλικής 
στήλης. Διαθέτει άριστη ελαστικότητα και 
επαναφορά καθώς και αεραγωγούς για 
καλύτερο αερισμό.

Το βαμβάκι προστατεύει το στρώμα 
μας καθώς έχει αντιμυκητιακή και 
αντιβακτηριδιακή δράση και εμποδίζει την 
ανάπτυξη μικροβίων και ακάρεων. Ιδανικό 
για σωματότυπους με βάρος.

Βάτα Βαμβάκι 
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Eco-Foam
Ειδικής 
Πυκνότητας 
Παρέχει σωστή 
στήριξη σε κάθε 
σωματότυπο.

Ύφασμα
Ύφασμα Relaxation 
Dyed, βάτα 
βαμβάκι, ελαστικό 
αφρώδης υλικό.

Ορθοπεδικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

oberon
Πρωτοποριακό ανατομικό στρώμα για την απόλυτη ξεκούραση και ευεξία του 

οργανισμού μας.

Σύστημα Eco-Foam

Αεριζόμενο Στρώμα

Μαλακό Στρώμα

Πλενόμενο Κάλυμμα

eco foam - memory

Ύψος Στρώματος: 23cm (± 2cm)

oberon

Memory - 
Ελαστική Βισκόζη 

με Ημισφαίρια 
Προσφέρουν την 

απόλυτη αίσθηση 
πολυτέλειας και 

άνεσης.

Eco-Foam Ειδικής 
Πυκνότητας

Πρωτοποριακό 
και στιβαρό υλικό, 

παρέχει σωστή 
στήριξη σε κάθε 

σωματότυπο.

Memory - 
Ελαστική Βισκόζη
Υλικό με 
θερμορυθμιστικές 
ιδιότητες, 
προσαρμόζεται 
άψογα στο σχήμα 
του σώματος.

Το πρωτοποριακό ανατομικό στρώμα για 
την απόλυτη ξεκούραση και ευεξία του 
οργανισμού μας χάρη στο μοναδικό υλικό 
«memory» που διαθέτει ημισφαίρια τα 
οποία προσφέρουν την απόλυτη αίσθηση 
πολυτέλειας και άνεσης. 

Η επιπρόσθετη στρώση της πιο μαλακής 
ελαστικής βισκόζης με θερμορυθμιστικές 
ιδιότητες προσαρμόζεται άψογα στο 
σχήμα του σώματος ακολουθώντας τις 
φυσικές καμπύλες του για πλήρη άνεση και 
ξεκούραση.

Ύφασμα
Κάλυμμα στρώματος 
από ύφασμα Aloe 
Vera, βάτα βαμβάκι, 
βαμβακερό ύφασμα

Το στιβαρό αφρώδες υλικό Eco-foam 
ειδικής πυκνότητας στηρίζει σωστά 
σπονδυλική στήλη και καθιστά το στρώμα 
ανθεκτικό στο χρόνο και συνδυασμό με το 
αντιμικροβιακό ύφασμα Aloe Vera με το 
μοναδικό καπιτονάρισμα έχουμε το σωστό 
αγκάλιασμα και την απόλυτη φρεσκάδα και 
υγιεινή.

Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°C

Ανατομικό Στρώμα

Εσωτερικό Κάλυμμα Τεχνολογία Memory Foam
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

GEMINI
Στρώμα ανατομικό που στον πυρήνα του έχει το στιβαρό αφρώδες υλικό Eco-Foam 

ειδικής πυκνότητας για αντοχή στον χρόνο.

Σύστημα Eco-Foam

Αεριζόμενο Στρώμα

Μέτρια Σκληρότητα

eco-foam

Ύψος Στρώματος: 22cm (± 2cm)

GEMINI

Eco-Foam
Ειδικής Πυκνότητας

Άρτια στήριξη για 
σωστό αγκάλιασμα της 

σπονδυλικής στήλης.

Eco-Foam
Ειδικής Πυκνότητας

Για την καλύτερη 
κυκλοφορία του 

αίματος.

Eco-Foam
Eιδικής Πυκνότητας
Προσαρμόζεται στο 
περίγραμμα του σώματος 
χωρίς να πιέζει 
την λεκάνη.

Στρώμα ανατομικό που στον πυρήνα του 
έχει το στιβαρό αφρώδες υλικό Eco-foam 
ειδικής πυκνότητας για αντοχή στον χρόνο. 
Το μαλακό αφρώδης υλικό με τις κυψέλες 
σε σχήμα τετραγώνου προσαρμόζεται 
ακριβώς στο περίγραμμα του σώματος 
χωρίς να πιέζει την λεκάνη για αξεπέραστη 
άνεση. 

Ύφασμα
Κάλυμμα στρώματος 
από ύφασμα Aloe 
Vera, βάτα βαμβάκι, 
βαμβακερό ύφασμα.

Στην άλλη μεριά του στρώματος η 
χρήση του ελαστικού αφρώδους 
υλικού με πολλαπλές ζώνες 
στήριξης που επιτρέπει την 
καλύτερη κυκλοφορία του 
αίματος και σε συνδυασμό με το 
αντιμικροβιακό ύφασμα Aloe Vera 
με το μοναδικό καπιτονάρισμα 
έχουμε το σωστό αγκάλιασμα 
και την απόλυτη φρεσκάδα και 
υγιεινή.

Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°C

Ανατομικό Στρώμα

Εσωτερικό Κάλυμμα Πλενόμενο Κάλυμμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

AQUILA
Στρώμα ανατομικό που στον πυρήνα του έχει το στιβαρό αφρώδες υλικό Eco-foam 

ειδικής πυκνότητας για αντοχή στον χρόνο.

Σύστημα Eco-Foam

Αεριζόμενο Στρώμα

Μαλακό Στρώμα

eco-foam

Ύψος Στρώματος: 22cm (± 2cm)

AQUILA

Eco-Foam 
Ειδικής Πυκνότητας

Άρτια στήριξη για 
σωστό αγκάλιασμα 

της σπονδυλικής 
στήλης.

Eco-Foam 
Ειδικής Πυκνότητας

Για την καλύτερη 
κυκλοφορία του 

αίματος.

Eco-Foam 
Ειδικής Πυκνότητας
Προσαρμόζεται στο 
περίγραμμα του 
σώματος χωρίς να 
πιέζει την λεκάνη.

Στρώμα ανατομικό που στον πυρήνα του 
έχει το στιβαρό αφρώδες υλικό Eco-foam 
ειδικής πυκνότητας για αντοχή στον χρόνο. 
Το μαλακό αφρώδης υλικό με τις κυψέλες 
σε σχήμα τετραγώνου προσαρμόζεται 
ακριβώς στο περίγραμμα του σώματος 
χωρίς να πιέζει την λεκάνη για αξεπέραστη 
άνεση. 

Ύφασμα
Κάλυμμα στρώματος 
από ύφασμα Aloe 
Vera, βάτα βαμβάκι, 
βαμβακερό ύφασμα.

Στην άλλη μεριά του στρώματος η 
χρήση του ελαστικού αφρώδους υλικού 
με πολλαπλές ζώνες στήριξης που 
επιτρέπει την καλύτερη κυκλοφορία 
του αίματος και σε συνδυασμό με το 
αντιμικροβιακό ύφασμα Aloe Vera με το 
μοναδικό καπιτονάρισμα έχουμε το σωστό 
αγκάλιασμα και την απόλυτη φρεσκάδα και 
υγιεινή.

Ανατομικό Στρώμα

Εσωτερικό Κάλυμμα

Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°C

Πλενόμενο Κάλυμμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

AURIGA
Στρώμα με τον πιο πρωτοποριακό σχεδιασμό από τα καινοτόμα αφρώδη υλικά νέας 

τεχνολογίας για ατελείωτες ώρες ονειρικού ύπνου.

Σύστημα Eco-FoamΑεριζόμενο ΣτρώμαΣτρώμα 2 όψεων (μαλακό & σκληρό)

eco-foam

Ύψος Στρώματος: 22cm (± 2cm)

AURIGA

Eco-Foam
Ειδικής Πυκνότητας

Πρωτοποριακό 
και στιβαρό υλικό, 

παρέχει σωστή 
στήριξη σε κάθε 

σωματότυπο.

Eco-Foam
Ειδικής Πυκνότητας
Πρωτοποριακό 
και στιβαρό υλικό, 
παρέχει σωστή 
στήριξη σε κάθε 
σωματότυπο.

Στρώμα με τον πιο πρωτοποριακό 
σχεδιασμό από τα καινοτόμα αφρώδη 
υλικά νέας τεχνολογίας για ατελείωτες 
ώρες ονειρικού ύπνου. Το συγκριτικό του 
πλεονέκτημα απέναντι στα υπόλοιπα είναι 
πως το στρώμα αυτό είναι 2 όψεων. 

Η μια πλευρά με το μαλακό αφρώδης 
υλικό προσαρμόζεται άψογα στο σχήμα 
του σώματος ακολουθώντας τις φυσικές 
καμπύλες του, χάρη στις πολλαπλές 
ζώνες στήριξης, ενώ η άλλη πλευρά 
αποτελείται από σκληρό αφρώδης υλικό 
για οποιονδήποτε προτιμά 
πιο σκληρό στρώμα. 

Ύφασμα
Κάλυμμα στρώματος 
από ύφασμα Aloe 
Vera, βάτα βαμβάκι, 
βαμβακερό ύφασμα.

Πλενόμενο Κάλυμμα

Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°C

Ανατομικό Στρώμα Εσωτερικό Κάλυμμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

DELPHI
Στήριξη και αντοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή της λεκάνης, που εξασφαλίζεται 

από το σύστημα ελατηρίων Bonnell.

Σύστημα Ελατηρίων Bonnell Φυσικό Latex 100%

Αεριζόμενο Στρώμα

Μέτρια Σκληρότητα

Bonnell

Ύψος Στρώματος: 25cm (± 2cm)

DELPHI

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Περιμετρική 
Ατσάλινη Λάμα

Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Ελαστικό 
Αφρώδης Υλικό

Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 

και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα 

μας.

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο 
σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 
ανακούφιση από την 
πίεση

Στήριξη και αντοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή 
της λεκάνης, που εξασφαλίζεται από 
το σύστημα ελατήριων Bonnell. Υψηλά 
standards ασφάλειας και φρεσκάδας, 
χάρη στην χρήση του ελαστικοποιημένου 
κοκκοφοίνικα με εκχύλισμα latex το οποίο 
ταυτόχρονα αποτελεί άριστη μόνωση για 
τη θερμοκρασία. 

Ύφασμα
Ύφασμα οικολογικό 
100% βαμβακερό, 
Βάτα βαμβάκι, 
Ειδικό φύλλο 
συγκράτησης.

Ελαστικοποιημένος 
Κοκοφοίνικας
Με εκχύλισμα latex 
το οποίο ταυτόχρονα 
αποτελεί άριστη 
μόνωση για τη 
θερμοκρασία.

Σύστημα Bonnell 
Ελατηρίων
Στήριξη και αντοχή, 
ιδιαίτερα στην 
περιοχή της λεκάνης.

Το ενισχυμένο αφρώδης υλικό αγκαλιάζει 
την σπονδυλική στήλη και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα μας. Το φυσικό υλικό 
LATEX προσαρμόζεται άμεσα στο 
περίγραμμα του σώματος προσφέροντας 
ορθοπεδική στήριξη της πλάτης και 
επιτρέποντας στους ώμους και τα πόδια 
σας να έχουν μία πιο χαλαρή αίσθηση.

Ανατομικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

CORONA
Μια οικονομική πρόταση για ορθοπεδικό στρώμα με αντοχή.

Σύστημα Ελατηρίων Bonnell

Αεριζόμενο Στρώμα

Σκληρό Στρώμα

bonnell

Ύψος Στρώματος: 20cm (± 2cm)

CORONA

Μια οικονομική πρόταση για ορθοπεδικό 
στρώμα με αντοχή. Συνδυάζει την ποιότητα 
και την εξαιρετική στήριξη χάρη στο 
σύστημα ελατηρίων Bonnell. Η χρήση του 
βαμβακερού λευκού κετσέ προσφέρει 
μόνωση των ελατήριων με το υπόλοιπο 
στρώμα και η στρώση από βαμβάκι στην 
επιφάνεια καθιστά το στρώμα κατάλληλο 
για χρήση σε κάθε εποχή.

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Περιμετρική 
Ατσάλινη Λάμα

Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Κετσές Βαμβάκι
Η χρήση του 
προσφέρει μόνωση 
των ελατήριων με το 
υπόλοιπο στρώμα.

Ύφασμα
Ύφασμα 
Antibacterial, βάτα 
βαμβάκι, ειδικό 
φύλλο συγκράτησης.

Σύστημα Bonnell 
Ελατηρίων
Στήριξη και αντοχή, 
ιδιαίτερα στην 
περιοχή της λεκάνης.

Ορθοπεδικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

HYDRA
Συνδυάζει την ποιότητα και την εξαιρετική στήριξη χάρη στο 

σύστημα ελατηρίων Bonnell.

Σύστημα Ελατηρίων Bonnell

Αεριζόμενο Στρώμα

Σκληρό Στρώμα

bonnell

Ύψος Στρώματος: 20cm (± 2cm)

HYDRA

Μια πιο αναβαθμισμένη πρόταση, για 
ορθοπεδικό στρώμα με αντοχή. Συνδυάζει 
την ποιότητα και την εξαιρετική στήριξη 
χάρη στο σύστημα ελατηρίων Bonnell.

Η χρήση του βαμβακερού λευκού κετσέ 
προσφέρει μόνωση των ελατήριων με το 
υπόλοιπο στρώμα σε συνδυασμό με τα 
αφρώδη υλικά που παρέχουν στήριξη για 
έναν καλό ύπνο. 

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Κετσές Βαμβάκι
Η χρήση του 

προσφέρει μόνωση 
των ελατήριων με το 

υπόλοιπο στρώμα.

Σύστημα Bonnell 
Ελατηρίων

Στήριξη και αντοχή, 
ιδιαίτερα στην 

περιοχή της λεκάνης.

Ελαστικό
Αφρώδης Υλικό
Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 
και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα 
μας.

Ύφασμα
Ύφασμα Antibacterial, 
ειδικό φύλλο συγκράτησης, 
βάτα βαμβάκι.

Περιμετρική
Ατσάλινη Λάμα
Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Η στρώση από βαμβάκι στην επιφάνεια 
καθιστά το στρώμα κατάλληλο για χρήση 
σε κάθε εποχή.

Ορθοπεδικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ORION
Ορθοπεδικό στρώμα με αντοχή που συνδυάζει την ποιότητα και την εξαιρετική στήριξη 

χάρη στο σύστημα ελατηρίων Bonnell.

Σύστημα Ελατηρίων Bonnell

Αεριζόμενο Στρώμα

Σκληρό Στρώμα

bonnell

Ύψος Στρώματος: 23cm (± 2cm)

ORION

Ορθοπεδικό στρώμα με αντοχή που 
συνδυάζει την ποιότητα και την εξαιρετική 
στήριξη χάρη στο σύστημα ελατηρίων 
Bonnell. 

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Κετσές Βαμβάκι
Η χρήση του 

προσφέρει 
μόνωση των 

ελατήριων με το 
υπόλοιπο στρώμα.

Σύστημα Bonnell 
Ελατηρίων
Στήριξη και 

αντοχή, ιδιαίτερα 
στην περιοχή της 

λεκάνης.

Ελαστικό
Αφρώδης Υλικό
Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 
και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα 
μας.

Ύφασμα
Ύφασμα 
Antibacterial, ειδικό 
φύλλο συγκράτησης, 
βάτα βαμβάκι.

Περιμετρική
Ατσάλινη Λάμα
Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Η χρήση του βαμβακερού λευκού κετσέ 
προσφέρει μόνωση των ελατήριων με το 
υπόλοιπο  στρώμα σε συνδυασμό με τα 
μαλακά αφρώδη υλικά που παρέχουν 
αναπαυτικότητα για έναν ξεκούραστο ύπνο. 

Η στρώση από βαμβάκι στην επιφάνεια 
καθιστά το στρώμα κατάλληλο για χρήση 
σε κάθε εποχή.

Ορθοπεδικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

LEO
Μια οικονομική πρόταση για ορθοπεδικό στρώμα με αντοχή.

Σύστημα Ελατηρίων Bonnell

Αεριζόμενο Στρώμα

Μαλακό Στρώμα

bonnell

Ύψος Στρώματος: 20cm (± 2cm)

LEO

Στρώμα με πυρήνα από ελατήρια στήριξης 
Bonnell που στηρίζουν ιδανικά το 
σώμα στα πιο βαριά του σημεία. Υψηλά 
standards ασφάλειας και φρεσκάδας, 
χάρη στην χρήση του ελαστικοποιημένου 
κοκκοφοίνικα με εκχύλισμα latex το οποίο  
ταυτόχρονα αποτελεί άριστη μόνωση για 
τη θερμοκρασία. 

Ελαστικό
Αφρώδης Υλικό
Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 
και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα 
μας.

Ύφασμα
Ύφασμα 
Antibacterial, βάτα 
βαμβάκι, ειδικό 
φύλλο συγκράτησης.

Σύστημα Bonnell 
Ελατηρίων

Στήριξη και αντοχή, 
ιδιαίτερα στην 

περιοχή της λεκάνης.

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Περιμετρική 
Ατσάλινη Λάμα
Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Ελαστικοποιημένος 
Κοκοφοίνικας

Με εκχύλισμα latex 
το οποίο αποτελεί 

άριστη μόνωση για 
τη θερμοκρασία.

Το ενισχυμένο αφρώδης υλικό αγκαλιάζει 
την σπονδυλική στήλη και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα μας. 

Επιπλέον, η στρώση από βαμβάκι στην 
επιφάνεια καθιστά το στρώμα κατάλληλο 
για χρήση σε κάθε εποχή. Το στρώμα είναι 
μαλακό έτσι ώστε να μην αισθανόμαστε 
άβολα την περιοχή της λεκάνης.

Ανατομικό Στρώμα
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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

PERSEUS
Ο άριστος συνδυασμός των ελατηρίων στήριξης Bonnell με τα εργονομικά αφρώδη 

υλικά, δημιουργούν το κορυφαίο στρώμα που προσφέρει άνεση και χαλάρωση για έναν 
ποιοτικό ύπνο.

Σύστημα Ελατηρίων Bonnell

Αεριζόμενο Στρώμα

Μέτρια Σκληρότητα

bonnell

Ύψος Στρώματος: 22cm (± 2cm)

PERSEUS

Ο άριστος συνδυασμός των ελατηρίων 
στήριξης Bonnell με τα εργονομικά αφρώδη 
υλικά που προσφέρουν ελαστικότητα 
δημιουργούν το κορυφαίο στρώμα που 
προσφέρει άνεση και χαλάρωση για έναν 
ποιοτικό ύπνο.

Ελαστικό
Αφρώδης Υλικό
Αγκαλιάζει την 
σπονδυλική στήλη 
και μειώνει τις 
πιέσεις στο σώμα 
μας.

Ύφασμα
Ύφασμα Antibacterial, 
βάτα βαμβάκι, ειδικό 
φύλλο συγκράτησης.

Σύστημα Bonnell 
Ελατηρίων

Στήριξη και αντοχή, 
ιδιαίτερα στην 

περιοχή της λεκάνης.

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Περιμετρική 
Ατσάλινη Λάμα
Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Ελαστικοποιημένος 
Κοκοφοίνικας

Με εκχύλισμα latex 
το οποίο αποτελεί 

άριστη μόνωση για 
τη θερμοκρασία.

Η χρήση του ελαστικοποιημένου 
κοκκοφοίνικα με εκχύλισμα latex αποτελεί 
άριστη μόνωση για τη θερμοκρασία και 
ταυτόχρονα προσφέρει ασφάλεια από τα 
ακάρεα και την σκόνη. 

Η στρώση από βαμβάκι στην επιφάνεια 
καθιστά το στρώμα κατάλληλο για χρήση 
σε κάθε εποχή. Ένα άνετο στρώμα που 
αγκαλιάζει το σώμα και παρέχει αντοχή 
στο χρόνο και άνεση.
 

Ανατομικό Στρώμα
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ΒΡΕΦΙΚΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
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PEGASUS
Το cocolatex προσφέρει μια εξαιρετική αίσθηση χαλάρωσης και ταυτόχρονα στηρίζει 
ιδανικά τη σπονδυλική στήλη του παιδιού σας. Ο ελαστικοποιημένος κοκκοφοίνικας 
είναι ένα 100% φυσικό προϊόν μεγάλης αντοχής και είναι εμπλουτισμένος με εκχύλισμα 
από φυσικό καουτσούκ έτσι ώστε να αποτελεί άριστη μόνωση για την θερμοκρασία. Το 
Latex είναι ένα υποαλλεργικό, εύκαμπτο υλικό, που προσφέρει την απόλυτη ανακούφιση.

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο 

σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 

ανακούφιση.

Ύφασμα
Πολυτελές εξωτερικό 
κάλυμμα από 
οικολογικό ύφασμα με 
ίνες από πούπουλο.

Ελαστικοποιημένος 
Κοκοφοίνικας
Με εκχύλισμα latex το 
οποίο ταυτόχρονα αποτελεί 
άριστη μόνωση για τη 
θερμοκρασία.

ΒΡΕΦΙΚΑ

Ύψος Στρώματος: 14cm (± 2cm)

Το στρώμα Latex διασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης που ασκείται στο σώμα του 
παιδιού σας κατά τη διάρκεια του ύπνου προσφέροντάς του έναν πραγματικά αναπαυτικό και 
υγιεινό ύπνο. Τo στρώμα Latex επιτρέπει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος και οι πολυάριθμες 
οπές του επιτρέπουν τον ιδανικό εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη 
μικροβίων, μυκήτων και ακάρεων διασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ευεξίας.

MONOCEROS

Φυσικό Latex 100%Φυσικό Latex 100%

Αεριζόμενο ΣτρώμαΑεριζόμενο Στρώμα

Εσωτερικό ΚάλυμμαΕσωτερικό Κάλυμμα Μαλακό ΣτρώμαΜαλακό Στρώμα

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο 

σώμα ορθοπεδική 
υποστήριξη και 

ανακούφιση.

Ύφασμα
Πολυτελές εξωτερικό 
κάλυμμα από οικολογικό 
ύφασμα με ίνες από 
πούπουλο.

Ύψος Στρώματος: 12cm (± 2cm)

Πλενόμενο ΚάλυμμαΠλενόμενο Κάλυμμα Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°CΘερμοκρασία Πλυσίματος 30°C Ανατομικό ΣτρώμαΑνατομικό Στρώμα
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DRACO
Το απόλυτο ανατομικό στρώμα για το παιδί σας. Το συγκριτικό του πλεονέκτημα απέναντι στα 
υπόλοιπα είναι πως το στρώμα αυτό είναι 2 όψεων. Η αντίσταση στην πίεση που ασκείται στα ελατήρια 
Baby pocket συμβάλλει στη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης του παιδιού σας παρέχοντάς 
του τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Η ειδική μόνωση από ελαστικοποιημένο κοκκοφοίνικα εξασφαλίζει 
άριστο εξαερισμό και μόνωση για την θερμοκρασία του σώματος. Η βάτα από βαμβάκι προσφέρει 
ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση χαλάρωσης και σε συνδυασμό με το οικολογικό ύφασμα έχουμε την 
απόλυτη αίσθηση υγιεινής.Επίσης το φυσικό υλικό LATEX προσαρμόζεται άμεσα στο περίγραμμα 

του σώματος προσφέροντας ορθοπεδική στήριξη και μια αίσθηση χαλάρωσης.

Φυσικό Latex 100%Σύστημα Ελατηρίων Pocket

Αεριζόμενο Στρώμα

Μέτρια Σκληρότητα

Φυσικό Latex 100%
Προσφέρει στο σώμα 

ορθοπεδική υποστήριξη 
και ανακούφιση.

Σύστημα Πολλαπλών 
Ανεξάρτητων Ελατηρίων

Υψηλά επίπεδα άνεσης και 
αναπαυτικότητας.

Ύφασμα
Ύφασμα οικολογικό 
100% βαμβακερό, 
βάτα βαμβάκι, ειδικό 
φύλλο συγκράτησης.

Ελαστικοποιημένος 
Κοκοφοίνικας
Με εκχύλισμα latex 
το οποίο ταυτόχρονα 
αποτελεί άριστη 
μόνωση για τη 
θερμοκρασία.

Περιμετρική
Ατσάλινη Λάμα
Υψηλά standards 
ασφάλειας.

ΒΡΕΦΙΚΑ

Ύψος Στρώματος: 12cm (± 2cm)

Ένα ορθοπεδικό στρώμα εξαιρετικής αντοχής που χαρίζει στο παιδί σας έναν απόλυτα φυσικό και υγιή 
ύπνο. Η τεχνολογία ελατηρίων Bonnell Spring προσφέρει εξαιρετική αντοχή και η ειδική μόνωση από 
ελαστικοποιημένο κοκκοφοίνικα εξασφαλίζει άριστο εξαερισμό και μόνωση για την θερμοκρασία του 
σώματος. Η βάτα από βαμβάκι προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση χαλάρωσης και σε συνδυασμό 

με το αντιβακτηριδιακό ύφασμα έχουμε την απόλυτη αίσθηση υγιεινής.

PHOENIX

Αεριζόμενο Στρώμα

Σύστημα Ελατηρίων Bonnell

Βάτα Βαμβάκι
Αφράτη αίσθηση 

χαλάρωσης.

Σύστημα Bonnell 
Ελατηρίων

Στήριξη και αντοχή, 
ιδιαίτερα στην 

περιοχή της λεκάνης.

Ύφασμα
Ύφασμα Antibacterial, 
βάτα βαμβάκι, ειδικό 
φύλλο συγκράτησης.

Ελαστικοποιημένος 
Κοκοφοίνικας
Με εκχύλισμα latex 
το οποίο ταυτόχρονα 
αποτελεί άριστη 
μόνωση για τη 
θερμοκρασία.

Περιμετρική
ατσάλινη λάμα
Υψηλά standards 
ασφάλειας.

Ύψος Στρώματος: 14cm (± 2cm)

Ανατομικό Στρώμα

Ανατομικό ΣτρώμαΜέτρια Σκληρότητα
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ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ METIS
Το επαναστατικό και απόλυτο θερμορυθμιστικό υλικό memory foam που αγκαλιάζει τις 
φυσικές καμπύλες του σώματος, προσαρμόζοντας το σχήμα του ανάλογα με τις πιέσεις 

που του ασκούνται, απορροφώντας τις δονήσεις.

Ένα ανώστρωμα προσφέρει μια 
διαφορετική αίσθηση στο κάθε στρώμα. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μόνιμη 
συμπληρωματική λύση πάνω στο στρώμα 
ή για να βελτιώσει την αίσθηση κάποιας 
λανθασμένης επιλογής στρώματος. 

Το επαναστατικό και απόλυτο 
θερμορυθμιστικό υλικό memory foam 
που αγκαλιάζει τις φυσικές καμπύλες 
του σώματος, προσαρμόζοντας το σχήμα 
του ανάλογα με τις πιέσεις που του 
ασκούνται, απορροφώντας τις δονήσεις.

Εσωτερικό προστατευτικό κάλυμμα 
στρώματος που συντελεί στην καλύτερη 
προστασία του.

Εξωτερικό κάλυμμα που διαθέτει 
φερμουάρ και μπορεί να αφαιρεθεί 
εύκολα και να πλυθεί.

Δείκτης 
ελαστικότητας: 
Μέτριο

Ύψος: 6cm

Μέτρια Σκληρότητα Εσωτερικό Κάλυμμα Τεχνολογία Memory Foam

Πολυτελές Κάλυμμα Πλενόμενο Κάλυμμα Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°C
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ATLAS I
Κατασκευάζεται από το υλικό latex (σε μορφή φύλλου). Εσωτερικά καλύπτεται με 

βαμβακερό ύφασμα.

Το εξωτερικό του κάλυμμά διαθέτει 
φερμουάρ και μπορεί να αφαιρεθεί 
εύκολα και να πλυθεί. Ένα ανώστρωμα 
προσφέρει μια διαφορετική αίσθηση στο 
κάθε στρώμα. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μόνιμη 
συμπληρωματική λύση πάνω στο στρώμα 
ή για να βελτιώσει την αίσθηση κάποιας 
λανθασμένης επιλογής στρώματος.

Λάτεξ φυσικό καουτσούκ με 
αντιβακτηριδιακές και υποαλλεργικές 
ιδιότητες, μεγάλη ελαστικότητα και 
εξαιρετικό εξαερισμό χάρη στις κυψέλες 
που διαθέτει.

Εξωτερικό κάλυμμα που διαθέτει 
φερμουάρ και μπορεί να αφαιρεθεί 
εύκολα και να πλυθεί.

Δείκτης 
ελαστικότητας: 
Μαλακό

Ύψος: 4cm

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑ

ATLAS II
Κατασκευάζεται από το υλικό latex (σε μορφή φύλλου). 

Εσωτερικά καλύπτεται με βαμβακερό ύφασμα.

Το εξωτερικό του κάλυμμά διαθέτει 
φερμουάρ και μπορεί να αφαιρεθεί 
εύκολα και να πλυθεί. Ένα ανώστρωμα 
προσφέρει μια διαφορετική αίσθηση στο 
κάθε στρώμα. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μόνιμη 
συμπληρωματική λύση πάνω στο στρώμα 
ή για να βελτιώσει την αίσθηση κάποιας 
λανθασμένης επιλογής στρώματος.

Λάτεξ φυσικό καουτσούκ με 
αντιβακτηριδιακές και υποαλλεργικές 
ιδιότητες, μεγάλη ελαστικότητα και 
εξαιρετικό εξαερισμό χάρη στις κυψέλες 
που διαθέτει.

Εξωτερικό κάλυμμα που διαθέτει 
φερμουάρ και μπορεί να αφαιρεθεί 
εύκολα και να πλυθεί.

Δείκτης 
ελαστικότητας: 
Μαλακό

Ύψος: 8cm

Μαλακό ΑνώστρωμαΜαλακό Ανώστρωμα Εσωτερικό ΚάλυμμαΕσωτερικό Κάλυμμα Φυσικό Latex 100%Φυσικό Latex 100%

Αεριζόμενο ΑνώστρωμαΑεριζόμενο Ανώστρωμα Πολυτελές ΚάλυμμαΠολυτελές Κάλυμμα Πλενόμενο ΚάλυμμαΠλενόμενο Κάλυμμα Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°CΘερμοκρασία Πλυσίματος 30°C
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AMALTHEA I
Με τη χρήση του ανωστρώματος επιτυγχάνουμε μέγιστη ανατομία, άνεση και 

απαλότητα καθώς αγκαλιάζει όλα τα σημεία του σώματος.

Αποτελείται από μαλακό αφρώδες υλικό 
υψηλής ποιότητας που καλύπτεται με 
εσωτερικό βαμβακερό ύφασμα.

Μαλακό αφρώδες υλικό υψηλής 
ποιότητας που αγκαλιάζει τις φυσικές 
καμπύλες του σώματος, προσαρμόζοντας 
το σχήμα του ανάλογα με τις πιέσεις 
που του ασκούνται, απορροφώντας τις 
δονήσεις.

Εσωτερικό προστατευτικό κάλυμμα 
στρώματος που συντελεί στην 
καλύτερη προστασία του.

Εξωτερικό κάλυμμα που διαθέτει 
φερμουάρ και μπορεί να αφαιρεθεί 
εύκολα και να πλυθεί.

Δείκτης 
ελαστικότητας: 
Μαλακό

Ύψος: 6cm

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑ

AMALTHEA II
Κατασκευάζεται από το υλικό latex (σε μορφή φύλλου). Εσωτερικά καλύπτεται με 

βαμβακερό ύφασμα.

Το εξωτερικό του κάλυμμά 
διαθέτει φερμουάρ και μπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα και να πλυθεί. 
Ένα ανώστρωμα προσφέρει μια 
διαφορετική αίσθηση στο κάθε 
στρώμα. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 
μόνιμη συμπληρωματική λύση πάνω 
στο στρώμα ή για να βελτιώσει την 
αίσθηση κάποιας λανθασμένης 
επιλογής στρώματος.

Λάτεξ φυσικό καουτσούκ 
με αντιβακτηριδιακές και 
υποαλλεργικές ιδιότητες, μεγάλη 
ελαστικότητα και εξαιρετικό 
εξαερισμό χάρη στις κυψέλες που 
διαθέτει.

Εξωτερικό κάλυμμα που διαθέτει 
φερμουάρ και μπορεί να αφαιρεθεί 
εύκολα και να πλυθεί.

Δείκτης 
ελαστικότητας: 
Μαλακό

Ύψος: 6cm

METIS

Μαλακό ΑνώστρωμαΜαλακό Ανώστρωμα Εσωτερικό ΚάλυμμαΕσωτερικό Κάλυμμα Τεχνολογία Eco Foam

Πλενόμενο ΚάλυμμαΠλενόμενο Κάλυμμα Θερμοκρασία Πλυσίματος 30°CΘερμοκρασία Πλυσίματος 30°C Αεριζόμενο Ανώστρωμα

Φυσικό Latex 100%
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ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
ARGOS I

Μαξιλάρι με ελαστικότητα και άμεση επαναφορά χάρη στο 
κάλυμμα του που είναι βαμβακερό και πυκνής ύφανσης.

Γέμισμα με υλικό υψηλής τεχνολογίας φτιαγμένο από σιλικονούχες 
ίνες, που είναι υγιεινό και υποαλλεργικό.

Το μαλακό και αφράτο αυτό μαξιλάρι είναι πλενόμενο και 
κατάλληλο για ελαφρύτερους σωματότυπους και εφήβους.

ΒΡΕΦΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ
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ARGOS II
Ιδανικό για όλους τους έφηβους καθώς συνδυάζει τη βέλτιστη 
υποστήριξη αυχένα και κεφαλιού και είναι απόλυτα υγιεινό χάρη 
στο γέμισμα με νιφάδες φυσικού καουτσούκ.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

Μαξιλάρι με ελαστικότητα και άμεση επαναφορά χάρη στο 
κάλυμμα του που είναι βαμβακερό και πυκνής ύφανσης. Γέμισμα 
με υλικό υψηλής τεχνολογίας φτιαγμένο από σιλικονούχες ίνες, 
που είναι υγιεινό και υποαλλεργικό. Το μαλακό και αφράτο αυτό 
μαξιλάρι είναι πλενόμενο και κατάλληλο για ελαφρύτερους 
σωματότυπους.

ARGOS II I

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ HOTELS
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CALYPSO I
Μαξιλάρι μαλακό και χαμηλό σε ύψος, από φυσικό καουτσούκ 
Latex με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, μεγάλη ελαστικότητα 
και εξαιρετικό εξαερισμό, χάρη στις ομοιόμορφες κυψέλες του. 
Διατίθεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα. Διατηρεί το σχήμα 
του και προσφέρει απαλή υποστήριξη του αυχένα.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

CALYPSO II
Μαξιλάρι μέτριας σκληρότητας από φυσικό καουτσούκ Latex 
με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, μεγάλη ελαστικότητα και 
εξαιρετικό εξαερισμό, χάρη στις ομοιόμορφες κυψέλες του. 
Διατίθεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα. Διατηρεί το σχήμα 
του και προσφέρει απαλή υποστήριξη του αυχένα.
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Μαλακό μαξιλάρι από φυσικό καουτσούκ Latex με 
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, μεγάλη ελαστικότητα και 
εξαιρετικό εξαερισμό, χάρη στις ομοιόμορφες κυψέλες του. 
Διατίθεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα. Διατηρεί το σχήμα 
του και προσφέρει απαλή υποστήριξη του αυχένα.

ΒΡΕΦΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ

CALYPSO II I

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

CARPO I
Με λεπτομέρεια από χρυσό ρέλι και εσωτερικό με νιφάδες 
φυσικού καουτσούκ λάτεξ προσφέρει σωστή στήριξη του αυχένα 
και του κεφαλιού. 

Ο όγκος και η ελαστικότητα του μαξιλαριού, μπορούν 
εύκολα να προσαρμοστούν ανάλογα με την προτίμηση μας, 
με την αφαίρεση ή την προσθήκη υλικού, χάρη στο άνοιγμα 
με φερμουάρ. Το μαξιλάρι είναι κατάλληλο για όλους τους 
σωματότυπους.
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Ένας τέλειος συνδυασμός για μεγαλύτερη άνεση και άριστη 
υποστήριξη του αυχένα. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του 
χάρη στην χρήση δύο διαφορετικών υλικών ταυτόχρονα μας 
προσφέρει ένα ξεκούραστο ύπνο. 

Ο όγκος και η ελαστικότητα του μαξιλαριού, μπορούν 
εύκολα να προσαρμοστούν ανάλογα με την προτίμηση μας, 
με την αφαίρεση ή την προσθήκη υλικού, χάρη στο άνοιγμα 
με φερμουάρ. Το μαξιλάρι είναι κατάλληλο για όλους τους 
σωματότυπους.

CARPO II

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

CARPO II I
Ένας τέλειος συνδυασμός για μεγαλύτερη άνεση και άριστη 
υποστήριξη του αυχένα. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του 
χάρη στην χρήση δύο διαφορετικών υλικών ταυτόχρονα μας 
προσφέρει ένα ξεκούραστο ύπνο. 

Ο όγκος και η ελαστικότητα του μαξιλαριού, μπορούν 
εύκολα να προσαρμοστούν ανάλογα με την προτίμηση μας, 
με την αφαίρεση ή την προσθήκη υλικού, χάρη στο άνοιγμα 
με φερμουάρ. Το μαξιλάρι είναι κατάλληλο για όλους τους 
σωματότυπους.
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ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

GALAXY I
Μαξιλάρι με ανατομική σχεδίαση, από φυσικό καουτσούκ Latex 
με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, μεγάλη ελαστικότητα και 
εξαιρετικό εξαερισμό, χάρη στις ομοιόμορφες κυψέλες του. 

Διατίθεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα. Διατηρεί το σχήμα 
του και προσφέρει άνεση και αρμονική υποστήριξη του αυχένα.

Καινοτόμο και ανατομικό μαξιλάρι με Aqua Gel για να 
αποβάλλει την υγρασία και να μειώνει την υπερβολική 
θερμότητα. 

Ειδικά σχεδιασμένο για άτομα που ιδρώνουν εύκολα κατά την 
διάρκεια του ύπνου. Προσφέρει ιδανική στήριξη λαιμού και 
ώμων. Διατίθεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα.

GALAXY II
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TELESTO i
Πουπουλένιο μαξιλάρι απόλυτα υγιεινό, άοσμο και 
υποαλλεργικό. Είναι εύκαμπτο και μαλακό ώστε να προσφέρει 
μια αφράτη αίσθηση. 

Το περιεχόμενο του είναι χωρισμένο σε διαφορετικά τμήματα 
για καλύτερη στήριξη του αυχένα και το ύφασμα του είναι ειδικά 
επεξεργασμένο προκειμένου να συγκρατεί το πούπουλο στο 
εσωτερικό του.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

TELESTO ii
Μαξιλάρι που στο εσωτερικό του έχει νιφάδες φυσικού 
καουτσούκ λάτεξ και προσφέρει σωστή στήριξη του αυχένα και 
του κεφαλιού. 

Ο όγκος και η ελαστικότητα του μαξιλαριού, μπορούν εύκολα 
να προσαρμοστούν ανάλογα με την προτίμηση μας, με την 
αφαίρεση ή την προσθήκη υλικού , χάρη στο άνοιγμα με 
φερμουάρ. Το μαξιλάρι είναι κατάλληλο για βαρύτερους 
σωματότυπους.
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Μαξιλάρι με ελαστικότητα και άμεση επαναφορά χάρη στο 
κάλυμμα του που είναι βαμβακερό και πυκνής ύφανσης. Γέμισμα 
με υλικό υψηλής τεχνολογίας φτιαγμένο από σιλικονούχες ίνες, 
που είναι υγιεινό και υποαλλεργικό. Το μαξιλάρι είναι πλενόμενο 
και ιδανικό για καθημερινή χρήση, χάρη στο ανατομικό 
του σχήμα που το χωρίζει σε δύο ζώνες για να βοηθάει στη 
χαλάρωση και στην πρόληψη αυχενικών προβλημάτων.

TELESTO iii

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

Πολυτέλεια και άνεση χάρη στο αφράτο μαξιλάρι από 
σιλικονούχες ίνες. Επενδυμένο με εξωτερικό βαμβακερό 
κάλυμμα που προσφέρει μια ευχάριστη αίσθηση απαλότητας. 

Ο όγκος και η ελαστικότητα του μαξιλαριού, μπορούν εύκολα 
να προσαρμοστούν ανάλογα με την προτίμηση μας, με την 
αφαίρεση ή την προσθήκη υλικού, χάρη στο άνοιγμα με 
φερμουάρ.

stellar

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ HOTELS
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Η Dreamco έχει εξασφαλίσει μία σταθερή πορεία συνεργασίας 
με τουριστικές επιχειρήσεις, για την παροχή ειδών από τη σειρά 
προϊόντων της, αλλά και με ειδικές κατασκευές. 

Είμαστε πάντα δίπλα στον επιχειρηματία που επιλέγει την
προσωπική φροντίδα και την ποιότητα για τη φιλοξενία
των πελατών του. 

Εμείς γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να νοιώθουν οι πελάτες 
σας την απολαυστική αίσθηση της ξεκούρασης κατά 
την περίοδο των διακοπών ή της φιλοξενίας τους, και
γι’ αυτό μπορούμε να σας προσφέρουμε μεγάλη γκάμα
προτάσεων, αλλά και να συζητήσουμε μαζί σας για τη
δημιουργία ξεχωριστών προϊόντων, χωρίς περιορισμούς,
έτσι ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με την φιλοσοφία
των τουριστικών εγκαταστάσεών σας. 

DREAMCO Hotels



Βιοτεχνία - Έκθεση
10ο χλμ. Καβάλας - Ελευθ/λης

 Τ : 
 Φ : 

+30 2510 247 543
+30 2510 247 544

 Τ : 
 Φ : 

+30 2510 222 229
+30 2510 838 828

 K : 
 K : 

+30 6972 300 310
+30 6974 703 656

Κατάστημα
Ιωακείμ Σγούρου 9, Καβάλα

www.dreamco.gr
info@dreamco.gr




