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Περιεχόμενα Καταλόγου

Η  τουριστική αγορά ακολουθεί τους γρήγορους ρυθμούς 

εξέλιξης όλων των τομέων της ζωής μας. Τα πάντα αλλάζουν 

πολύ γρήγορα! Ο ορισμός του καλύτερου, σε μια διαρκώς 

μεταβαλλόμενη αγορά με συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις, 

είναι το στοίχημα για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Τελικά, όλοι 

συγκλίνουν ότι το καλύτερο εμπερικλείει πολλές οπτικές και 

διάφορα χαρακτηριστικά: το πιο καινοτόμο, το πιο ποιοτικό, 

το πιο αξιόπιστο. Σε κάθε περίπτωση η  αναζήτηση του καλύ-

τερου θωρακίζει μια επιχείρηση απέναντι στις  προκλήσεις 

των καιρών και εξασφαλίζει το μέλλον της!



Η Istikbal, μία από τις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις  
παραγωγής επίπλων και στρωμάτων παγκοσμίως, διαθέτει:

  5.000 καταστήματα σε Ευρώπη, Η.Π.Α., 
Ασία και Αφρική

  12 εργοστάσια παραγωγής
  5 Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης 
εξειδικευμένα στον ύπνο

  17.000 εργαζόμενους
  Ηγετική θέση παγκοσμίως στην 
παραγωγή στρωμάτων και πρώτων  
υλών στρωματοποιίας

Δύναμη Παραγωγής  

  11.000 Στρώματα την ημέρα
  7.000 Σαλόνια την ημέρα 
  2.500 Βάσεις την ημέρα 
  10.000 ΣΕΤ λευκών ειδών την ημέρα
  10.000 ΣΕΤ κρεβατοκάμαρες και 
τραπεζαρίες την ημέρα

5 κέντρα έρευνας & ανάπτυξης 
εξειδικευμένα στον ύπνο!

Αμερικανικά & Ευρωπαϊκά 
πιστοποιητικά ποιότητας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Nέο Κατάστηµα Κέντρο
10ο χλµ. θεσ/νίκης - Ν. Χαλκηδόνας 
(∆ιασταύρωση Σίνδου),  
Τηλ.: 2310 722081

Μητροπόλεως 80
Τηλ.:  2310 221990 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Nέο Κατάστηµα Κέντρο
10ο χλµ. θεσ/νίκης - Ν. Χαλκηδόνας 
(∆ιασταύρωση Σίνδου),  
Τηλ.: 2310 722081

Μητροπόλεως 80
Τηλ.:  2310 221990 

CE
Το προϊόν πληροί όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις τόσο σε επίπεδο ασφα-
λείας όσο και σε επίπεδο νομικό και οι-
κονομικό για την κυκλοφορία του εντός 
Ευρώπης.

TSE ISG-OHSAS  
TS-18001 
Διεθνής Οδηγία εξειδικευμένη στα συστή-
ματα διαχείρισης υγειονομικής ασφαλείας 
εντός εργασιακού χώρου.

ISO 14001 
Πιστοποιεί τη σωστή περιβαλλοντική 
διαχείριση κατά την παραγωγή.

CertiPUR 
Προαιρετικό πιστοποιητικό για την ανώ-
τερη επίδοση της εύκαμπτης πολυου-
ρεθάνης ύπνου σε επίπεδο ασφαλείας, 
υγείας και οικολογικών υλικών κατασκευ-
ής. Απαγορεύει τη χρήση ορισμένων επι-
βλαβών ουσιών. Προβλέπει τακτικούς και 
έκτακτους δειγματοληπτικούς ελέγχους 
για τις συμβεβλημένες μονάδες παραγω-
γής αφρού σε Ευρώπη και Αμερική.

GS Mark 
Αρκ τικόλεξο του ‘Geprüfte Sicherheit ’  
(Ελεγμένο ως προς την Ασφάλεια). Πιστοποιεί 
ότι το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές που 
ορίζονται τόσο από τη γερμανική όσο και από 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Ασφαλείας 
Εξοπλισμού και Πρόληψης Ατυχημάτων.

IMO Control 
Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ινστιτούτου 
Οικολογικού Εμπορίου (Institute for 
Marketecology), το οποίο εξειδικεύε-
ται στη διασφάλιση της ποιότητας των 
οικολογικών προϊόντων, της οργανικής 
γεωργίας και των αντίστοιχων συστη-
μάτων διαχείρισης.

ISO 9001 
Πιστοποιεί τη διαχείριση ποιότητας μιας 
επιχείρησης στα στάδια παραγωγής και 
ελέγχου των προϊόντων της, ώστε να 
διασφαλίζονται οι ανάγκες του πελάτη.

16 CFR 1633 
Όλα τα προϊόντα Ύπνου συμμορφώνονται - 
και μάλιστα υπέρ το δέον - με το Αμερικανικό 
Πρότυπο Ποιότητας της 1ης Ιουλίου 2007. 

Μέλη της ISPA 
(International Association of Sleep 
Products Manufacturers), της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Προϊό-
ντων Ύπνου.

GOST 
Πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας, 
αντίστοιχη της σειράς ISO 9000. Αφορά 
επιχειρήσεις που εδρεύουν ή εξάγουν 
αγαθά στη Ρωσική Επικράτεια.

Sanitiged 
Βεβαίωση που χορηγείται όταν το προϊόν είναι 
πλήρως απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς 
και πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής.

IMO (International  
Maritime Organization)
Προϊόντα εγκεκριμένα ως κατάλληλα 
για χρήση σε χώρους ενδιαίτησης 
πλοίων.

K-Q TSE-ISO-EN 
9000 
Τριπλό σύστημα πιστοποίησης. Αφορά 
στην καθιέρωση ενός μοντέλου Διοίκη-
σης Ολικής Ποιότητας σε μια μονάδα 
παραγωγής. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα 
αγαθά από κάθε τμήμα ξεχωριστά, σε 
κάθε στάδιο και τομέα της παραγωγής, 
βρίσκονται άπαντα σε αρμονία με τις 
προσδοκίες των πελατών μας. 

OEKO TEX 
Confidence in Textiles 
Υφάσματα ελεγμένα για την ύπαρξη βλαβερών 
(ή δυνητικά βλαβερών) ουσιών. Διεθνές σύστη-
μα ελέγχου, αυστηρότερο από την αντίστοιχη 
οδηγία της Ε.Ε. Απαγορεύεται να χρησιμοποι-
ηθούν: ορισμένα εντομοκτόνα, καρκινογόνες 
και αλλεργιογόνες χρωστικές, βαρέα μέταλλα, 
ορισμένες αντιπυρικές ουσίες, φορμαλδεΰδη, 
κονιορτοποιημένα χρώματα, οργανικά κρά-
ματα κασσίτερου, φθαλικές ενώσεις (πλαστι-
κοποιητές), χλωριούχες αρωματικές ενώσεις, 
οργανικές πτητικές ουσίες.

BS 5852 Standard 
Βρετανικό Πρότυπο το οποίο πιστο-
ποιεί πως τα έπιπλα είναι βραδυφλεγή. 
Προβλέπει διεξαγωγή πειραμάτων με 
αναμμένα σπίρτα, τσιγάρα και μεγαλύ-
τερες εστίες πυρός.

Αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες στο σύνολό 
τους.

Δύο πλευρές με διαφορετικό 
βαθμό σκληρότητας, μία μαλακή 
και μία πιο σκληρή. 

Αποσπώμενη επιφάνεια (με 
φερμουάρ) που πλένεται στο 
πλυντήριο. 

Τεχνολογία ανεπτυγμένη από την 
Ιstikbal που διατηρεί την άνω επιφάνεια 
δροσερή κατά τη διάρκεια του ύπνου. 
Το ύφασμα του επιστρώματος επιτρέ-
πει την άνετη κυκλοφορία του αέρα και 
ελαχιστοποιεί την εφίδρωση, κρατώ-
ντας παράλληλα το σώμα δροσερό καθ‘ 
όλη τη διάρκεια του ύπνου.

Υδροαπωθητική επιφάνεια. 

Ενισχυμένο περίβλημα 
αφρού σε όλες τις  πλευρές  
περιμετρικά για στήριξη και 
ευστάθεια.

ANTIF

BACTERIAL

Πιστοποιήσεις



TECHNOLOGY

Το μοναδικό ύφασμα επιφάνειας από βισκόζη με ζακάρ είναι κατασκευασμένο με την τεχνολογία 
Μagnarest η οποία μειώνει αρκετά τον χρόνο που χρειάζεστε για να αποκοιμηθείτε και 
προσφέρει μία σειρά ακόμη από σημαντικά οφέλη. Ενισχύει τη μελατονίνη (ορμόνη του ύπνου). 
Βοηθά στη μείωση της κορτιζόλης (ορμόνη του στρες). Βοηθά στην ανακούφιση των μυϊκών 
πόνων. Βοηθά στην αύξηση της διάρκειας του βαθέως ύπνου. Ενισχύει την αίσθηση ζωτικότητας 
στο ξεκίνημα της ημέρας.

Ύφασμα ειδικής πλέξης, απαλής υφής, με πολυάριθμες οπές για καλύτερη κυκλοφορία του 
αέρα στο εσωτερικό του στρώματος. Το ύφασμα Orthopedist συμβάλλει στη στήριξη του 
μυοσκελετικού συστήματος και χάρη στη τεχνολογία ανόργανων αλάτων που περιέχει, διεγείρει 
το μεταβολισμό μας και βελτιώνει την κυκλοφορία τους στο σώμα.

Σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας κρατάει το σώμα δροσερό. Χάρη στις κοίλες ίνες και στην 
επιφάνεια πολλαπλών καναλιών, η τεχνολογία Cooler διατηρεί την επιφάνεια του στρώματος 
δροσερή, αυξάνοντας την κυκλοφορία του αέρα. Οι κοίλες ίνες του Cooler επιτρέπουν στο 
ύφασμα να είναι ελαφρύ αποδίδοντας του θερμομονωτικές ιδιότητες.

Η τεχνολογία Stress Therapy βοηθά στην ανακούφιση από το άγχος με το να απορροφά τον 
στατικό ηλεκτρισμό από το σώμα σας ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε γαλήνιο ύπνο. Τα 
αντιστατικά χαρακτηριστικά αυτής της τεχνολογίας δρουν κατά των αρνητικών ιόντων που 
δυσχεραίνουν τον ύπνο και απομακρύνουν το στρες  από το μυαλό και το σώμα σας.

Το ύφασμα επιφανείας του στρώματος εμπεριέχει πρωτεΐνη κολλαγόνου! Ακολουθώντας τα 
πρότυπα της βιομηχανίας καλλυντικών το ύφασμα κολλαγόνου ρυθμίζει την υγρασία του 
δέρματος, προσφέροντας υπέροχη αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης κατά το ξύπνημα.

Σε αντίθεση  με τις υπάρχουσες τεχνολογίες επιβράδυνσης της φωτιάς, η τεχνολογία Flaret 
προσφέρει ουσιαστική προστασία και μέγιστη αντοχή σε περίπτωση ανάφλεξης καθώς 
καλύπτει όλα τα εύφλεκτα σημεία της επιφάνειας του στρώματος, υφάσματα και ραφές. 
Κατόπιν επιθυμίας του πελάτη υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας flaret και στα εσωτερικά 
υλικά του στρώματος για μεγαλύτερη ασφάλεια.  Τα flaret στρώματα της Istikbal  πληρούν 
τις προδιαγραφές BS EN 597-1, BS EN 597-2, BS 6807-Crib 5 (in cotton fabrics)

Κοιμηθείτε στην αγκαλιά της φύσης! Ένα άψογο περιβάλλον ύπνου ειδικά σχεδιασμένο για 
όποιον επιθυμεί να κοιμηθεί σε ένα φυσικό στρώμα που συνδυάζει φυσικά προϊόντα με 
σύγχρονη τεχνολογία για υγεία και άνεση. Τα στρώματα Orgaflex κατασκευασμένα με αυτή 
την τεχνολογία είναι καλυμμένα με ύφασμα από οργανικό βαμβάκι.

Το ύφασμα επιφανείας του στρώματος παρέχει εξαιρετικές αντιστατικές ιδιότητες 
απομακρύνοντας το στρες της ημέρας και όλη την αρνητική ενέργεια, εξασφαλίζοντας σας 
εύκολο και χαλαρωτικό ύπνο. Παράλληλα διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος 
σε όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της νανοτεχνολογίας το ύφασμα τεχνολογίας 
Self Clean βοηθά στην εξάλειψη των οργανικών ρύπων με τη χρήση φωτός. Επιπλέον η 
επιφάνεια απωθεί το νερό αλλά και τα έλαια αποτρέποντας ρύπους, υγρασία αλλά και 
την αναπαραγωγή βακτηρίων στην επιφάνεια του στρώματος. Τέλος επιτρέπει τον εύκολο 
καθαρισμό

T Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ 
Υφασμάτων



T Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ 

Ελατηρίων
T Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ 

Αφρών
Dura Coil Pocket Spring Technology
Σύστημα στήριξης υψηλής τεχνολογίας το οποίο παρέχει σωστή στήριξη στο σώμα, ενώ 
η σταθερότερη δομή του γύρω από τις άκρες διατηρεί το στρώμα σε άριστη κατάσταση 
για αρκετά χρόνια.

5 Zone Pocket Spring Technology 
Aνεξάρτητα ελατήρια με διαφορετικό βαθμό σκληρότητας τοποθετούνται σε 5 ζώνες για 
να υποστηριχθούν με τον ιδανικότερο τρόπο οι διαφορετικές ανάγκες της περιοχής του 
ώμου, της πλάτης και των γοφών, εξασφαλίζοντας παράλληλα  μία απόλυτα ορθοπεδική 
επιφάνεια στρώματος. Τα ελατήρια κινούνται ανεξάρτητα το καθένα και ανταποκρίνονται 
στην ασκούμενη πίεση μεμονωμένα. 

Latex Technology
H φυσική αίσθηση και η υψηλή πυκνότητα latex σας χαρίζουν την πιο αναπαυτική επιφάνεια 
ύπνου. Oι κάθετοι αεραγωγοί επιτρέπουν την άνετη κυκλοφορία του αέρα και ελαχιστοποι-
ούν την εφίδρωση κρατώντας παράλληλα το σώμα δροσερό καθ’ όλη τη διάρκεια του ύπνου. 

5 Ζone Developed Foam
Εξαιρετικής ποιότητας αφρώδες εύκαμπτο υλικό 5 ζωνών  για προσαρμοσμένη και ιδανική  
στήριξη των διαφόρων σημείων του σώματος.

Τεχνολογία Viscojel
Καινοτομία από την Istikbal. O αφρός Viscojel  παρέχει τέλεια στήριξη και άνετο περιβάλλον 
ύπνου. Συγκρινόμενος με κοινούς αφρούς τα μικροσφαιρίδια του Viscojel βελτιώνουν τις ιδι-
ότητες θερμικής αγωγιμότητας του στρώματος κρατώντας σας δροσερούς και παρέχοντάς 
σας μεγαλύτερη άνεση και λιγότερη εφίδρωση. 

Μegacells Technology 
Στα εργαστήρια της Istikbal αναπτύχθηκε η τεχνολογία Μegacells με σύστημα κυλινδρικών 
αφρών που λειτουργούν σαν ελατήρια πρασαρμοζόμενα στο σχήμα του σώματος. 

Cotto Form Foam  
Eιδική στρώση αφρού τελευταίας τεχνολογίας Cotto Form με βαμβακέλαιο! Η βιταμίνη Ε, 
που περιέχεται στο βαμβακέλαιο, περιέχει τα βασικά συστατικά που χρειάζεται το δέρμα.  

Soft Touch Pocket Spring Technology 
Σύστημα ελατηρίων που χαρίζει ιδανική στήριξη και άνεση σε κάθε σημείο του σώματός 
σας. Η γεωμετρική σχεδίαση τους σε συνδυασμό με τους διαφορετικούς τύπους σκληρό-
τητας προσφέρουν μία τέλεια αίσθηση απαλής και αναπαυτικής επαφής του σώματος με 
το στρώμα.

SL Continuous Spring Technology
Κατασκευασμένο ειδικά για αυτούς που θέλουν ένα πλήρως ορθοπεδικό στρώμα. Θεωρείται ώς 
ένα από τα καλύτερα συστήματα ελατηρίων. Το SL continuous system αποτελείται από ένα ενιαίο 
χαλύβδινο πλέγμα και χρησιμοποιεί τα διπλάσια ελατήρια (248 ανά/τμ) από άλλα συστήματα 
ελατηρίων. Τα ελατήρια είναι διασυνδεδεμένα, ώστε να κινούνται ταυτόχρονα και ομοιόμορφα 
από την πίεση που διασκορπίζεται σε όλο το σύστημα, εμποδίζοντας την παραμόρφωσή τους.

Double Support Spring Technology
Διπλή στήριξη με δύο συστήματα ελατηρίων:  το σύστημα τεχνολογίας ελατήριων SL και το 
ειδικό σύστημα ελατηρίων micropocket παρέχουν διπλάσιο αριθμό ελατηρίων και διπλάσια 
άνεση σε σχέση με τα κλασικά στρώματα. 

Βonel Spring Technology
Κατασκευασμένο ειδικά για αυτούς που θέλουν ένα σκληρό στρώμα. Το σύστημα Bonel 
spring είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα ελατηρίων στον κόσμο. Τα ελικοειδή 
ελατήρια υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία δι-
ατηρούν την ποιότητα της πρώτης μέρας για χρόνια. Η κατασκευή του πλαισίου ελατηρίων 
συνδέει τα ελατήρια μεταξύ τους με χαλύβδινα σύρματα.

Μixcoil Pocket Technology
Το σύστημα στήριξης Mixcoil χρησιμοποιεί στο κέντρο μόνο του στρώματος συνδυασμό 
ανεξάρτητων και συνδεδεμένων ελατηρίων για ιδανική υποστήριξη του σώματος. Στο υπό-
λοιπο στρώμα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ανεξάρτητα ελατήρια 5 ζωνών.

Τεχνολογία Viscolex
Τα στρώματα Viscolex Plus είναι κατασκευασμένα με αφρό viscoelastic ευαίσθητο στη 
θερμότητα και στο βάρος του σώματος. Η σταθερή αίσθηση των στρωμάτων και μαξιλα-
ριών με αφρό τεχνολογίας viscolex γίνεται πιο απαλή, καθώς το υλικό που είναι ευαίσθητο 
στη θερμοκρασία και το βάρος προσαρμόζεται στο σχήμα και την πίεση του σώματος. Ο 
υποστηρικτικός σε όλα αφρός βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και απελευθερώνει 
την πίεση που ασκείται στους μυς και στα νεύρα. Η τεχνολογία viscolex κατανέμει το βάρος 
του σώματος ομοιόμορφα σε όλο το στρώμα.



Ομίλου Πορτοκαλίδη
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ

  11.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακοί χώροι 
  20.500 κυβικά μέτρα αποθηκευτικοί χώροι
  7 εταιρικά + 10 καταστήματα franchise 
  Εξειδικευμένο τμήμα ξενοδοχειακής υποστήριξης   
  Παραδόσεις εντός 30-35 ημερών    
  Παρακαταθήκη ανταλλακτικών 
  Άμεση υποστήριξη με προϊόντα stock για 

     τις έκτακτες ανάγκες σας    
  Εγγυήσεις έως 10 χρόνια με άμεση 

     αντικατάσταση προϊόντων 
  Παράδοση σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΑΔΑ Τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα ξενοδοχεία στον 
κόσμο επιλέγουν στρώματα και έπιπλα Istikbal.

ΑΘΗΝΑ, HOTEL SHOWROOM, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΛΙΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 
ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΜΙΑ, ΠΑΤΡΑ, ΡΟΔΟΣ, 
ΧΑΝΙΑ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΩΡΩΠΟΣ

Best Hotel Supplier 
ATHENS 26.02.2019

Special Success Award
BERLIN, 09/12/16

Best Hotel Supplier 
ATHENS, 23/02/2018

GOLD

Best Hotel Supplier 
ATHENS, 23/03/2017

GOLD

GOLD

SUMMER TIMECALDERA GROUP HOTELS

WYNDHAM GRAND MIRABELLO BIANCO OLYMPICO GLYFADA RIVIERA

CAVO ORIENT BEACH HOTEL

ILISSOS VIVA MARE
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Στρώματα

HOTEL EXPERT
  Ιδανικά για ξενοδοχειακή χρήση.
  Εξαιρετική ανθεκτικότητα στη φθορά. 
  Ανθεκτικά υφάσματα ειδικής πλέξης

     που αναπνέουν.
  Βαλβίδες εξαερισμού. 
  Πολυεπίπεδες στρώσεις αφρών 

     και στις δύο πλευρές.

PREMIUM
  Απόλυτη εμπειρία ύπνου.
  Καινοτομίες στα υφάσματα επιφάνειας.
  Αποσπώμενα ανωστρώματα.
  Δύο ζώνες άνεσης.
  Πολυεπίπεδες στρώσεις αφρωδών υλικών.

SMART CHOICE
  Μοναδική σχέση ποιότητας τιμής.
  Αντοχή σε μακροχρόνια χρήση.
  Ορθοπεδικά.
  Αεριζόμενα.
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Ersa Stress Free
Σίγουρα οι πελάτες σας χρειάζονται αποφόρτιση και αναζωογό-

νηση από το καθημερινό Stress. To στρώμα Stress Free  διαθέτει, 

ύφασμα επιφανείας με τεχνολογία Stress Therapy που βοηθά 

στην ανακούφιση από το άγχος με το να απορροφά τον στατικό 

ηλεκτρισμό από το σώμα σας ώστε να μπορείτε  

να απολαμβάνετε τον πλέον γαλήνιο ύπνο. 

•  Στρώμα ορθοπεδικό, αντιμυκητιακό, αντιβακτηριδιακό, 
αεριζόμενο. 

•  Aφαιρούμενο & πλενόμενο επίστρωμα  με  τεχνολογία 
Stress Therapy κατά των αρνητικών ιόντων που δυσχε-
ραίνουν τον ύπνο.   

•  Σύστημα ελατηρίων SL (Super Lastic)  που αποτελεί  
ένα από τα πιο εξελιγμένα της αγοράς. Χρησιμοποιεί  
το διπλάσιο αριθμό ελατηρίων (248/m2).  

•  Διαθέσιμο σε ποικιλία διαστάσεων.

•  Επιφάνεια βαμβακερή, αντιβακτηριδιακή,  
βραδυφλεγής FLARET.

•  Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2).
•  Στρώσεις από αφρώδη υλικά υψηλής επαναφοράς  

και στις δύο πλευρές του στρώματος.
•  Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος 

(8 cm) για στήριξη και ευστάθεια.
•  100% αντιμυκητιακό κάλυμμα!
•  4 βαλβίδες αυτόματου εξαερισμού.
•  Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών.

10

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά

Ειδικό ύφασμα από πεπιεσμένο μαλλί επιτρέπει  
την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους
Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων  
POCKET (233/m2)
Υψηλής πυκνότητας αφρός υποστήριξης  
περιμετρικά του στρώματος

Μοναδική υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή
Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια. Μοναδική 
υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή χάρη στο σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2). Το κάθε ελατήριο (διαμέτρου 
62mm) κατασκευασμένο από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακούχο χάλυβα εμπεριέχεται σε ειδική θήκη με ύφασμα P.P. Nutrovil 

και περικλείεται από χαλύβδινο πλαίσιο διαμέτρου 3,90mm για εξασφάλιση μέγιστης σταθερότητας. Επιπρόσθετη άνεση χάρη στις 
πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος. Ο υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 

στρώματος εμποδίζει την παραμόρφωση ενώ οι 4 βαλβίδες εξαερισμού επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 
Το στρώμα φέρει ενδείξεις- ετικέτες για προτεινόμενη περιστροφή ανάλογα με την εποχή. Ύψος στρώματος: 26 cm.

Διαστάσεις
 
Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών
Ύψος στρώματος: 26 cm

Hotel Best Dreams
21

cm

ΎΨΟΣ

27
cm

ΎΨΟΣ

Γνωρίζουμε την ανάγκη για στρώματα με χαμηλό ύψος 

χωρίς να θυσιάζεται η άνεση. Σας παρουσιάζουμε το 

στρώμα Ersa  με μοναδικά χαρακτηριστικά, εξαιρετική 

άνεση και μόλις 21cm ύψος! 

SMART CHOICE
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Nirvana Βest dreams
Γνωρίζουμε ότι το ξενοδοχείο σας χρειάζεται στρώματα με μο-

ναδική υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή.  Το στρώμα New Best 

Dreams με μοναδικά χαρακτηριστικά  θα καλύψει  απόλυτα τις 

ανάγκες σας. 

•  Βαμβακερό ύφασμα επιφάνειας ειδικής πλέξης με οπές για 
ελεύθερη διακίνηση του αέρα, υδροαπωθητικό, βραδυφλε-
γές (FLARET) με ειδική επεξεργασία κατά των ακάρεων.

•  Σύστημα ελατηρίων SL (248/m2).
•  Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο 

πλευρές του στρώματος.
•  Ειδική στρώση από πεπιεσμένο μαλλί βάρους 900 γρ./τ.μ 

και τοποθετημένο πάνω στις δυο επιφάνειες του σκελετού 
ελατηρίων.

•  Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος 
(8cm) εξασφαλίζει στήριξη και ευστάθεια.

32
cm

ΎΨΟΣ

27
cm

ΎΨΟΣ

Η ανάπαυση των πελατών σας προέχει. Εμείς κατανοούμε τις 
προτεραιότητές σας και προτείνουμε το ασύγκριτα αναπαυτικό 
στρώμα Nirvana. Χάρη στην τεχνολογία του συστήματος ελατη-
ρίων SL και στη μαλακή αίσθηση του υφάσματος επιφανείας  
το στρώμα Nirvana είναι το αποκορύφωμα της άνεσης.

New

SMART CHOICE

•  Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. 
•  Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET)   
   επιφάνεια. 
•  Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2). 
•  Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις 
   δύο πλευρές του στρώματος. 
•  Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 
   στρώματος εμποδίζει την παραμόρφωση.
•  Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών.
•  Διαθέτει 4 βαλβίδες εξαερισμού.
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New Regency •  Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. 
•  Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια. 
•  Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET ( 248/m2).
•  Πολυεπίπεδες στρώσεις αφρών και στις δύο πλευρές του στρώματος.
•  Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος 
   εξασφαλίζει στήριξη & ευστάθεια.
•  Βαλβίδες εξαερισμού επιτρέπουν την ελεύθερη  

κυκλοφορία του αέρα.
•  Zipper ένωσης δύο μονών στρωμάτων.
•  Διαθέσιμο σε ποικιλία διαστάσεων.

Το New Regency είναι ένα στρώμα κατασκευασμένο με αυστηρές ξενοδοχειακές προδιαγραφές. 

Δοκιμασμένο σε πολλά ξενοδοχεία παγκοσμίως προσφέρει μοναδική άνεση και αίσθηση  

πολυτέλειας που θα σας ταιριάξει απόλυτα.

31
cm

ΎΨΟΣ

HOTEL EXPERT
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Gera •  Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό.
•  Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια.
•  Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2).
•  Επιπρόσθετη άνεση χάρη στις πολυεπίπεδες
 στρώσεις αφρών και στις δύο πλευρές του στρώματος.
•  Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του
 στρώματος εξασφαλίζει στήριξη & ευστάθεια.
•  Zipper ένωσης δύο μονών στρωμάτων.

Κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών μεγάλου ξενοδοχειακού ομίλου του εξωτερικού,  

το Gera έρχεται να ικανοποιήσει πλήρως κάθε απαίτηση, προσφέροντας αξιοπιστία,  

ανθεκτικότητα και ιδανική στήριξη! Με πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη εύκαμπτα  

υλικά και στις 2 πλευρές το Gera αποτελεί την απόλυτη ξενοδοχειακή επιλογή!

27
cm

ΎΨΟΣ

HOTEL EXPERT
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Cloud
Με 2 πλευρές στήριξης (σκληρή και μαλακή) το Cloud εξατομικεύει τις υπηρεσίες που προσφέρετε 

στους επισκέπτες σας αναβαθμίζοντας αισθητά την εμπειρία τους. Σίγουρα θα ενθουσιαστούν 

από την άνεση αλλά και από την αίσθηση φρεσκάδας και αδιάλειπτης δροσιάς που προσφέρει  

το ανώστρωμα τεχνολογίας Cooler. Χάρη στις κοίλες ίνες και στην επιφάνεια πολλαπλών καναλιών  

το ανώστρωμα διατηρεί το σώμα δροσερό, όταν η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλή.

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑ Cloud
• Ανώστρωμα υδροαπωθητικό που 
 αφαιρείται με φερμουάρ και πλένεται 

στο πλυντήριο.
•  Ύφασμα επιφάνειας με τεχνολογία Cooler 

ΣΤΡΩΜΑ Cloud
•  Εξαιρετικής άνεσης & αντοχής.
•  Σύστημα ελατηρίων SL (248/m2).
•  Στρώσεις από αφρώδη υλικά υψηλής
 επαναφοράς.
•  Επιφάνεια βαμβακερή, αντιβακτηριδιακή, 

υποαλλεργική και υδροαπωθητική.
•  Δύο πλευρές στήριξης (σκληρή-μαλακή).
•  Zipper ένωσης δύο μονών στρωμάτων.

Δυνατότητα παραγωγής και με  
σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων.

HOTEL EXPERT

10

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά

Ειδικό ύφασμα από πεπιεσμένο μαλλί επιτρέπει  
την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους
Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων  
POCKET (233/m2)
Υψηλής πυκνότητας αφρός υποστήριξης  
περιμετρικά του στρώματος

Μοναδική υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή
Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια. Μοναδική 
υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή χάρη στο σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2). Το κάθε ελατήριο (διαμέτρου 
62mm) κατασκευασμένο από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακούχο χάλυβα εμπεριέχεται σε ειδική θήκη με ύφασμα P.P. Nutrovil 

και περικλείεται από χαλύβδινο πλαίσιο διαμέτρου 3,90mm για εξασφάλιση μέγιστης σταθερότητας. Επιπρόσθετη άνεση χάρη στις 
πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος. Ο υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 

στρώματος εμποδίζει την παραμόρφωση ενώ οι 4 βαλβίδες εξαερισμού επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 
Το στρώμα φέρει ενδείξεις- ετικέτες για προτεινόμενη περιστροφή ανάλογα με την εποχή. Ύψος στρώματος: 26 cm.

Διαστάσεις
 
Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών
Ύψος στρώματος: 26 cm

Hotel Best Dreams

27
cm

ΎΨΟΣ
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Esperos •  100% αντιμυκητιακό κάλυμμα.
•  Αφαιρούμενο και πλενόμενο ανώστρωμα.
•  Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m²).
•  Διαφορετικός βαθμός σκληρότητας στην κάθε πλευρά του στρώματος.  

(σκληρή - μαλακή πλευρά)    
•  Ένδειξη περιστροφής στρώματος ανά 3μηνο. 
•  Στρώσεις από αφρώδη υλικά υψηλής επαναφοράς και στις δύο πλευρές του στρώματος.
•  Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος (8 cm) για στήριξη και ευστάθεια.
•  Zipper ένωσης δύο μονών στρωμάτων.

Η έξυπνη επιλογή για το ξενοδοχείο σας είναι το στρώμα Esperos.  

Με πλευρές με διαφορετικό βαθμό σκληρότητας χαρίστε στους πελάτες σας  

την πολυτέλεια να επιλέξουν αυτή που τους ταιριάζει.

HOTEL EXPERT

27
cm

ΎΨΟΣ

10

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά

Ειδικό ύφασμα από πεπιεσμένο μαλλί επιτρέπει  
την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους
Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων  
POCKET (233/m2)
Υψηλής πυκνότητας αφρός υποστήριξης  
περιμετρικά του στρώματος

Μοναδική υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή
Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια. Μοναδική 
υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή χάρη στο σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2). Το κάθε ελατήριο (διαμέτρου 
62mm) κατασκευασμένο από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακούχο χάλυβα εμπεριέχεται σε ειδική θήκη με ύφασμα P.P. Nutrovil 

και περικλείεται από χαλύβδινο πλαίσιο διαμέτρου 3,90mm για εξασφάλιση μέγιστης σταθερότητας. Επιπρόσθετη άνεση χάρη στις 
πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος. Ο υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 

στρώματος εμποδίζει την παραμόρφωση ενώ οι 4 βαλβίδες εξαερισμού επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 
Το στρώμα φέρει ενδείξεις- ετικέτες για προτεινόμενη περιστροφή ανάλογα με την εποχή. Ύψος στρώματος: 26 cm.

Διαστάσεις
 
Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών
Ύψος στρώματος: 26 cm

Hotel Best Dreams
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Bamboo •  Ύφασμα bamboo υδροαπωθητικό και βραδυφλεγές (flaret).
•  Σύστημα ελατηρίων SL (248/m2).
•  Στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος.
•  Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος (8 cm)
 εμποδίζει την παραμόρφωση.
•  Zipper ένωσης δύο μονών στρωμάτων.Η απόλυτα φυσική επιλογή στη διάθεση των επισκεπτών σας. Το μοναδικό ύφασμα επιφανείας 

από φυσικές ίνες bamboo  θα τους προσφέρει μια μοναδική αίσθηση φρεσκάδας και δροσιάς.  

Οι επισκέπτες σας θα απολαύσουν μια υπέροχη και εξατομικευμένη εμπειρία ύπνου.

30
cm

ΎΨΟΣ

HOTEL EXPERT

10

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά

Ειδικό ύφασμα από πεπιεσμένο μαλλί επιτρέπει  
την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους
Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων  
POCKET (233/m2)
Υψηλής πυκνότητας αφρός υποστήριξης  
περιμετρικά του στρώματος

Μοναδική υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή
Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια. Μοναδική 
υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή χάρη στο σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2). Το κάθε ελατήριο (διαμέτρου 
62mm) κατασκευασμένο από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακούχο χάλυβα εμπεριέχεται σε ειδική θήκη με ύφασμα P.P. Nutrovil 

και περικλείεται από χαλύβδινο πλαίσιο διαμέτρου 3,90mm για εξασφάλιση μέγιστης σταθερότητας. Επιπρόσθετη άνεση χάρη στις 
πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος. Ο υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 

στρώματος εμποδίζει την παραμόρφωση ενώ οι 4 βαλβίδες εξαερισμού επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 
Το στρώμα φέρει ενδείξεις- ετικέτες για προτεινόμενη περιστροφή ανάλογα με την εποχή. Ύψος στρώματος: 26 cm.

Διαστάσεις
 
Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών
Ύψος στρώματος: 26 cm

Hotel Best Dreams
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Grand Suite •  Ύφασμα επιφανείας  βαμβακερό, ειδικής πλέξης υδροαπωθητικό, 
   βραδυφλεγές (flaret) με ειδική επεξεργασία κατά των ακάρεων.
•  Αφαιρούμενο και πλενόμενο ανώστρωμα που προσαρμόζεται 
   και στις δύο πλευρές του στρώματος.
•  Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (250/m2).
•  Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος.
•  Διαφορετικός βαθμός σκληρότητας στην κάθε πλευρά του στρώματος.  

(Σκληρή - μαλακή πλευρά) 
•  Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος εξασφαλίζει στήριξη & ευστάθεια.
•  Δυνατότητα σύνδεσης 2 μονών στρωμάτων με zipper.
•  4 βαλβίδες εξαερισμού.
•  Ετικέτες αλλαγής γωνίας για τη διευκόλυνση της αλλαγής πλευράς των στρωμάτων.

Η επιτυχία δεν κρύβεται και το στρώμα Grand Suite έχει γράψει τη δική του ιστορία  

σε πολλά πολυτελή ξενοδοχεία. Με φιλοσοφία κατασκευής αποκλειστικά ξενοδοχειακή 

αποτελεί την ιδανική επιλογή για άνεση και πολυτέλεια που αντέχει στο χρόνο!

32
cm

ΎΨΟΣG R A N D

SUITE

PREMIUM

10

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά

Ειδικό ύφασμα από πεπιεσμένο μαλλί επιτρέπει  
την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους
Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων  
POCKET (233/m2)
Υψηλής πυκνότητας αφρός υποστήριξης  
περιμετρικά του στρώματος

Μοναδική υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή
Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια. Μοναδική 
υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή χάρη στο σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2). Το κάθε ελατήριο (διαμέτρου 
62mm) κατασκευασμένο από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακούχο χάλυβα εμπεριέχεται σε ειδική θήκη με ύφασμα P.P. Nutrovil 

και περικλείεται από χαλύβδινο πλαίσιο διαμέτρου 3,90mm για εξασφάλιση μέγιστης σταθερότητας. Επιπρόσθετη άνεση χάρη στις 
πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος. Ο υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 

στρώματος εμποδίζει την παραμόρφωση ενώ οι 4 βαλβίδες εξαερισμού επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 
Το στρώμα φέρει ενδείξεις- ετικέτες για προτεινόμενη περιστροφή ανάλογα με την εποχή. Ύψος στρώματος: 26 cm.

Διαστάσεις
 
Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών
Ύψος στρώματος: 26 cm

Hotel Best Dreams
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Dolce •  Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό.
•  Βαμβακερό ύφασμα επιφάνειας ειδικής πλέξης με οπές για ελεύθερη διακίνηση
 του αέρα, υδροαπωθητικό, βραδυφλεγές (FLARET) με ειδική επεξεργασία κατά
 των ακάρεων.
•  Ενσωματωμένο ανώστρωμα με στρώσεις από αφρώδη εύκαμπτα υλικά.
•  Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2).
•  Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος.
•  Ειδική στρώση από πεπιεσμένο μαλλί βάρους 900 γρ./τ.μ και τοποθετημένο πάνω
 στις δυο επιφάνειες του σκελετού ελατηρίων.
•  Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος (8cm) για στήριξη και ευστάθεια.
•  Zipper ένωσης δύο μονών στρωμάτων.

Πλούσιο, επιβλητικό, στιβαρό και άνετο που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας ότι  

το ξενοδοχείο σας λαμβάνει πολύ σοβαρά την υπόθεση του ύπνου! Το ενσωματωμένο 

ανώστρωμα απογειώνει την αίσθηση της άνεσης και χαλάρωσης προσφέροντας στους 

επισκέπτες σας την απόλυτη εμπειρία.

32
cm

ΎΨΟΣ

PREMIUM

10

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά

Ειδικό ύφασμα από πεπιεσμένο μαλλί επιτρέπει  
την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους
Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων  
POCKET (233/m2)
Υψηλής πυκνότητας αφρός υποστήριξης  
περιμετρικά του στρώματος

Μοναδική υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή
Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια. Μοναδική 
υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή χάρη στο σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2). Το κάθε ελατήριο (διαμέτρου 
62mm) κατασκευασμένο από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακούχο χάλυβα εμπεριέχεται σε ειδική θήκη με ύφασμα P.P. Nutrovil 

και περικλείεται από χαλύβδινο πλαίσιο διαμέτρου 3,90mm για εξασφάλιση μέγιστης σταθερότητας. Επιπρόσθετη άνεση χάρη στις 
πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος. Ο υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 

στρώματος εμποδίζει την παραμόρφωση ενώ οι 4 βαλβίδες εξαερισμού επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 
Το στρώμα φέρει ενδείξεις- ετικέτες για προτεινόμενη περιστροφή ανάλογα με την εποχή. Ύψος στρώματος: 26 cm.

Διαστάσεις
 
Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών
Ύψος στρώματος: 26 cm

Hotel Best Dreams
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Ledra •  Βαμβακερό ύφασμα επιφάνειας ειδικής πλέξης με οπές για ελεύθερη διακίνηση
 του αέρα, υδροαπωθητικό, βραδυφλεγές (FLARET) με ειδική επεξεργασία κατά
 των ακάρεων.
•  Eιδικό σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων (250/m2).
•  Στρώση ειδικού αφρώδους υλικού.
•  Ειδική στρώση από φυσική ίνα (Geoteks Felt) βάρους 900 γρ./τ.μ για
 ομοιόμορφη κατανομή του βάρους.
•  Στρώσεις από αφρώδη εύκαμπτα υλικά.
•  Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος εξασφαλίζει στήριξη & ευστάθεια.
•  Zipper ένωσης δύο μονών στρωμάτων.

Δοκιμασμένο σε μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων του εξωτερικού το Ledra αποτελεί την πλέον αξιόπιστη 

επιλογή για εσάς που επιθυμείτε το ξενοδοχείο σας να εναρμονίζεται πλήρως με τις διεθνείς προδια-

γραφές! Η μοναδική αίσθηση εναγκαλισμού του σώματος και η εξαιρετική αντοχή σε βάθος χρόνου 

είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα του Ledra που σίγουρα οι επισκέπτες σας θα λατρέψουν!

10

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά

Ειδικό ύφασμα από πεπιεσμένο μαλλί επιτρέπει  
την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους
Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων  
POCKET (233/m2)
Υψηλής πυκνότητας αφρός υποστήριξης  
περιμετρικά του στρώματος

Μοναδική υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή
Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια. Μοναδική 
υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή χάρη στο σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2). Το κάθε ελατήριο (διαμέτρου 
62mm) κατασκευασμένο από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακούχο χάλυβα εμπεριέχεται σε ειδική θήκη με ύφασμα P.P. Nutrovil 

και περικλείεται από χαλύβδινο πλαίσιο διαμέτρου 3,90mm για εξασφάλιση μέγιστης σταθερότητας. Επιπρόσθετη άνεση χάρη στις 
πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος. Ο υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 

στρώματος εμποδίζει την παραμόρφωση ενώ οι 4 βαλβίδες εξαερισμού επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 
Το στρώμα φέρει ενδείξεις- ετικέτες για προτεινόμενη περιστροφή ανάλογα με την εποχή. Ύψος στρώματος: 26 cm.

Διαστάσεις
 
Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών
Ύψος στρώματος: 26 cm

Hotel Best Dreams

PREMIUM

32
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Majesty Plus 38
cm

ΎΨΟΣ

Πολλές φορές ένα καλό στρώμα φαίνεται με την πρώτη ματιά και σίγουρα το Majesty Plus 

ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ο περίτεχνος σχεδιασμός και τα καινοτόμα στοιχεία ένωσης 

ανεβάζουν τον πήχη και προδιαθέτουν για την εκπληκτική ποιότητα κατασκευής και την 

άνεση υψηλού επιπέδου που όλοι θα συνδέσουν με το όνομα του ξενοδοχείου σας.

•  Ύφασμα επιφανείας βαμβακερό ειδικής πλέξης υδροαπωθητικό,  
βραδυφλεγές (flaret) με ειδική επεξεργασία κατά των ακάρεων.

•  Ενσωματωμένο ανώστρωμα ύψους 10 εκ. 
   με πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη εύκαμπτα υλικά.
•  Ειδική στρώση αφρώδους υλικού.
•  Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων pocket (250/m2).
•  Αφρός υψηλής πυκνότητας περιμετρικά για στήριξη και ευστάθεια.
•  Zipper ένωσης δύο μονών στρωμάτων.

PREMIUM

10

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά

Ειδικό ύφασμα από πεπιεσμένο μαλλί επιτρέπει  
την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους
Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων  
POCKET (233/m2)
Υψηλής πυκνότητας αφρός υποστήριξης  
περιμετρικά του στρώματος

Μοναδική υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή
Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια. Μοναδική 
υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή χάρη στο σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2). Το κάθε ελατήριο (διαμέτρου 
62mm) κατασκευασμένο από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακούχο χάλυβα εμπεριέχεται σε ειδική θήκη με ύφασμα P.P. Nutrovil 

και περικλείεται από χαλύβδινο πλαίσιο διαμέτρου 3,90mm για εξασφάλιση μέγιστης σταθερότητας. Επιπρόσθετη άνεση χάρη στις 
πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος. Ο υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 

στρώματος εμποδίζει την παραμόρφωση ενώ οι 4 βαλβίδες εξαερισμού επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 
Το στρώμα φέρει ενδείξεις- ετικέτες για προτεινόμενη περιστροφή ανάλογα με την εποχή. Ύψος στρώματος: 26 cm.

Διαστάσεις
 
Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών
Ύψος στρώματος: 26 cm

Hotel Best Dreams
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Graphene •  Ύφασμα επιφανείας graphene technology.
•  Ειδική στρώση αφρού από γραφίτη.
•  Επιπλέον στρώση από αφρώδες εύκαμπτο υλικό
•  Ειδική στρώση Thermofelt για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους.
•  Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων (250/m2).
•  Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος  

εξασφαλίζει στήριξη & ευστάθεια. 
Τα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης της Istikbal δημιούργησαν ένα καινοτόμο ύφασμα επιφανείας 

στρώματος με νήματα γραφενίου, αλλάζοντας για ακόμα μια φορά τα δεδομένα στον ύπνο. Το νέο 

ύφασμα παρέχει εξαιρετικές αντιστατικές ιδιότητες απομακρύνοντας το στρες της ημέρας και όλη 

την αρνητική ενέργεια, εξασφαλίζοντάς σας εύκολο και χαλαρωτικό ύπνο. Παράλληλα διατηρεί 

σταθερή τη θερμοκρασία του σώματος σε όλη τη διάρκεια της νύχτας.

34
cm

ΎΨΟΣ
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Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά

Ειδικό ύφασμα από πεπιεσμένο μαλλί επιτρέπει  
την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους
Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων  
POCKET (233/m2)
Υψηλής πυκνότητας αφρός υποστήριξης  
περιμετρικά του στρώματος

Μοναδική υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή
Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια. Μοναδική 
υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή χάρη στο σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2). Το κάθε ελατήριο (διαμέτρου 
62mm) κατασκευασμένο από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακούχο χάλυβα εμπεριέχεται σε ειδική θήκη με ύφασμα P.P. Nutrovil 

και περικλείεται από χαλύβδινο πλαίσιο διαμέτρου 3,90mm για εξασφάλιση μέγιστης σταθερότητας. Επιπρόσθετη άνεση χάρη στις 
πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος. Ο υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 

στρώματος εμποδίζει την παραμόρφωση ενώ οι 4 βαλβίδες εξαερισμού επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 
Το στρώμα φέρει ενδείξεις- ετικέτες για προτεινόμενη περιστροφή ανάλογα με την εποχή. Ύψος στρώματος: 26 cm.

Διαστάσεις
 
Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών
Ύψος στρώματος: 26 cm

Hotel Best Dreams

PREMIUM
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Collagen
Αποκλειστικά για σουίτες και μόνο για πελάτες που πάντα εκτιμούν το κάτι παραπάνω. Ο ύπνος στο ξενοδοχείο 

σας πρέπει να είναι εμπειρία ξεκούρασης και αναζωογόνησης και τι καλύτερο από ένα στρώμα με κολλαγόνο! 

Ακολουθώντας τα πρότυπα της βιομηχανίας καλλυντικών το ύφασμα κολλαγόνου ρυθμίζει την υγρασία του 

δέρματος, προσφέροντας υπέροχη αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης κατά το ξύπνημα. Επιπλέον κάτω 

από το ύφασμα επιφανείας υπάρχει ειδική στρώση αφρού τελευταίας τεχνολογίας Cotto Form με βαμβακέ-

λαιο. Η βιταμίνη Ε, που περιέχεται στο βαμβακέλαιο, περιέχει τα βασικά συστατικά που χρειάζεται το δέρμα.

•  Ύφασμα επιφανείας τεχνολογίας Collagen Ultra Therapy
•  Eιδική στρώση αφρού Cotto Form
•  Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη εύκαμπτα υλικά
•  Eιδικό σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων 5 ζωνών με σύστημα Mixcoil (250/m2).
•  Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του στρώματος  

εξασφαλίζει στήριξη & ευστάθεια

10

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά

Ειδικό ύφασμα από πεπιεσμένο μαλλί επιτρέπει  
την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους
Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων  
POCKET (233/m2)
Υψηλής πυκνότητας αφρός υποστήριξης  
περιμετρικά του στρώματος

Μοναδική υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή
Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια. Μοναδική 
υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή χάρη στο σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2). Το κάθε ελατήριο (διαμέτρου 
62mm) κατασκευασμένο από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακούχο χάλυβα εμπεριέχεται σε ειδική θήκη με ύφασμα P.P. Nutrovil 

και περικλείεται από χαλύβδινο πλαίσιο διαμέτρου 3,90mm για εξασφάλιση μέγιστης σταθερότητας. Επιπρόσθετη άνεση χάρη στις 
πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος. Ο υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 

στρώματος εμποδίζει την παραμόρφωση ενώ οι 4 βαλβίδες εξαερισμού επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 
Το στρώμα φέρει ενδείξεις- ετικέτες για προτεινόμενη περιστροφή ανάλογα με την εποχή. Ύψος στρώματος: 26 cm.

Διαστάσεις
 
Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών
Ύψος στρώματος: 26 cm

Hotel Best Dreams
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Royal Plus
Είμαστε πολύ περήφανοι για ένα στρώμα που εμπερικλείει γνώση και εμπειρία πολλών ετών.  

Κατασκευασμένο κατά παραγγελία  με προδιαγραφές ξενοδοχείου 6 αστέρων το στρώμα  

Royal Plus αποτελεί από μόνο του case study για την τεχνολογία του ύπνου. 

37
cm

ΎΨΟΣSIX 
STARS 
MAT TRESS

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑ
Αφαιρούμενο ανώστρωμα πάχους 10 cm με 
τελευταίας τεχνολογίας αφρό μνήμης viscogel. 
To ανώστρωμα που εφαρμόζει στις δυο πλευρές 
του στρώματος (με φερμουάρ) διαθέτει ύφασμα 
βαμβακερό ειδικής πλέξης με οπές για ελεύθερη δι-
ακίνηση του αέρα, υδροαπωθητικό, βραδυφλεγές 
(flaret) με ειδική επεξεργασία κατά των ακάρεων.
ΣΤΡΩΜΑ 
• Ορθοπεδικό, ανατομικό, αντιβακτηριδιακό,  

αντιμυκητιακό, με ειδική επεξεργασία κατά 
των ακάρεων.

• Καπιτονέ στρώση από 280 gr/m2 βραδυφλε-
γούς ίνας thermobond από αφρό με ιδιότητα 
flaret (επιβραδυντικό φλόγας) 20 DN.

• Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων (260/m²).
• Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά  

και στις δύο πλευρές του στρώματος.
• Με διαφορετική σκληρότητα από κάθε  

 πλευρά, προσφέροντας σκληρή και μαλακή 
πλευρά.

• Ειδική στρώση από πεπιεσμένο μαλλί βάρους 
900 gr/m2 και τοποθετημένο πάνω στις δύο 
επιφάνειες του σκελετού ελατηρίων.

• Υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 
στρώματος (8 cm) για στήριξη και ευστάθεια.

• 4 χειρολαβές για εύκολη μεταφορά.
• Σήμανση περιστροφής τριμήνου για καλύτερη  

συντήρηση του στρώματος.
•  Zipper ένωσης δύο μονών στρωμάτων.

PREMIUM

10

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά

Ειδικό ύφασμα από πεπιεσμένο μαλλί επιτρέπει  
την ομοιόμορφη κατανομή του βάρους
Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων  
POCKET (233/m2)
Υψηλής πυκνότητας αφρός υποστήριξης  
περιμετρικά του στρώματος

Μοναδική υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή
Στρώμα ορθοπεδικό, υποαλλεργικό, αντιμικροβιακό. Διαθέτει υδροαπωθητική και βραδυφλεγή (FLARET) επιφάνεια. Μοναδική 
υποστήριξη, απαλότητα και αντοχή χάρη στο σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων POCKET (233/m2). Το κάθε ελατήριο (διαμέτρου 
62mm) κατασκευασμένο από υψηλής περιεκτικότητας ανθρακούχο χάλυβα εμπεριέχεται σε ειδική θήκη με ύφασμα P.P. Nutrovil 

και περικλείεται από χαλύβδινο πλαίσιο διαμέτρου 3,90mm για εξασφάλιση μέγιστης σταθερότητας. Επιπρόσθετη άνεση χάρη στις 
πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του στρώματος. Ο υψηλής πυκνότητας αφρός περιμετρικά του 

στρώματος εμποδίζει την παραμόρφωση ενώ οι 4 βαλβίδες εξαερισμού επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 
Το στρώμα φέρει ενδείξεις- ετικέτες για προτεινόμενη περιστροφή ανάλογα με την εποχή. Ύψος στρώματος: 26 cm.

Διαστάσεις
 
Διαθέσιμο σε ποικιλία μεγεθών
Ύψος στρώματος: 26 cm

Hotel Best Dreams
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΌΣ 
ΣΚΕΛΕΤΌΣ
Μεταλλικός σκελετός 
ηλεκτροστατικής 
βαφής για αντοχή 
& παντελή απουσία 
τριγμών!

ΙΔΑΝΙΚΉ 
ΣΤΉΡΙΞΉ
Απόλυτα επίπεδη 
επιφάνεια που 
προσφέρει ιδανική 
στήριξη για κάθε  
τύπο στρώματος!

ΣΥΜΒΑΤΌΤΉΤΑ
Συμβατότητα με 
οποιοδήποτε  
κεφαλάρι Istikbal!

Yψηλής αντοχής & αισθητικής υποστρώματα  
που συνδυάζονται με όλα τα κεφαλάρια Istikbal.

Yποστρώματα 
& Βάσεις

Universal

•  Εργονομική βάση κρεβατιού για κάθε 
    μέγεθος και τύπο στρώματος.
•  Εξαιρετικής αντοχής, με μεταλλικό 
    συμπαγή σκελετό.
•  Προστατεύει το στρώμα από ποικίλες 
    αλλοιώσεις.
•  Διαθέτει έξι σταθερά πλαστικά πόδια 
    ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. 
•  Δυνατότητα αντικατάστασης των ποδιών 
    με ρόδες στο πίσω μέρος (κάτω από 
    το κεφαλάρι).
•  Διαθέσιμη σε ποικιλία διαστάσεων.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Ultraform
Εργονομική βάση κρεβατιού για  
κάθε μέγεθος και τύπο στρώματος

Ή συμπαγής - ενιαία επιφάνεια της βάσης και η 
ανθεκτική κατασκευή της (ενισχυμένος μεταλλικός 
σκελετός με ηλεκτροστατική βαφή) εγγυώνται τη 
μακροζωία της κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και 
προστατεύουν το στρώμα από ποικίλες αλλοιώσεις.

Μεταλλικός σκελετός ηλεκτροστατικής βαφής.
Eιδική στρώση foam πάνω σε επιφάνεια mdf πάχους 18mm.
Κοχλίωση πάνω σε μεταλλική επιφάνεια με επένδυση mdf 
για βίδωμα των ποδιών εξασφαλίζει μέγιστη σταθερότητα. 
Γωνιακή μεταλλική επένδυση για αποφυγή της 
παραμόρφωσης.
Κοχλίωση πάνω στο μεταλλικό σκελετό με επιπρόσθετη 
επένδυση mdf για βίδωμα των ποδιών εξασφαλίζει 
γωνιακή στήριξη και μέγιστη σταθερότητα.
Επιφάνεια non woven. 
Ροδάκια στο πίσω μέρος για εύκολη μετακίνηση.
Φερμουάρ για έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Πόδια με σιδερένιο πύρρο ώστε να αποφεύγονται τυχόν 
αλλοιώσεις (σκουριά κτλ) και αντιολισθητικό καπάκι.
Ύφασμα ή τεχνόδερμα της επιλογής σας.
Μεσαία πόδια στήριξης.

Εξαιρετική αντοχή σε  
οποιεσδήποτε συνθήκες

TSS

Total  Silence  System

ύψος

22cm χωρίς πόδι

28-30cm με πόδι

Ή μονή βάση διαθέτει 6 ανοξείδωτα πόδια 
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, στα οποία υπάρχει 
δυνατότητα αντικατάστασης των δύο πίσω με 
ρόδες για εύκολη μετακίνηση (διπλή βάση 12 
πόδια).  Δυνατότητα επιλογής ξύλινου ποδιού.

Δώστε στη βάση  
το στυλ που προτιμάτε

ΞΥΛΙΝO ΠΌΔΙ ΑΝΌΞΕΙΔΩΤΌ ΠΌΔΙ

ύψος

30cm με πόδι
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Πτυσσόμενα 
Κρεβάτια

Λειτουργικότητα και μοναδική άνεση!

ALIZE twin

Εργονομική Βάση Κρεβατιού με συρόμενο αναδι-
πλούμενο κρεβάτι με στρώμα. Eίναι συμβατή με 
οποιοδήποτε κεφαλάρι της Istikbal. Ή συμπαγής 
ενιαία επιφάνεια της βάσης και η ανθεκτική κατα-
σκευή της προστατεύουν το στρώμα από ποικίλες 
αλλοιώσεις. Διαθέτει 4 σταθερά πόδια και μηχανισμό 
pop-up με επιπλέον στρώμα. Όλα τα μεταλλικά μέρη 
είναι ανοξείδωτα. Διαθέσιμη σε ποικιλία διαστάσεων.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

ύψος

35cm χωρίς πόδι

40cm με πόδι

Omega
Διάσταση στρώματος: 90x190 cm
Ύψος στρώματος: 14 cm
 

Classic
Διάσταση στρώματος:  
90x190 cm
Ύψος στρώματος: 12 cm
Σύστημα στήριξης: Foam
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Ferro

Κεφαλάρια
Εξαιρετικής ποιότητας  
τεχνοδέρματα και υφάσματα 
σε διάφορα χρώματα ντύνουν 
όλα μας τα κεφαλάρια,  
τα οποία συνδυάζονται με  
όλες τις βάσεις Istikbal.

Form XL Impera

Το μεγάλο κεφαλάρι που αγκαλιάζει τον τοίχο 
και δημιουργεί απόλυτη αίσθηση πολυτέλειας. 

Κεφαλάρι με αφαιρετικό σχεδιασμό από 
τεχνόδερμα ή ύφασμα υψηλής ποιότητας.

Μεγαλοπρεπές κεφαλάρι με μοναδική 
αισθητική και σχεδίαση.

Διαστάσεις

90 cm 150 cm 200 cm

100 cm 160 cm 260 cm

120 cm 180 cm 280 cm

140 cm

Ποικιλία χρωμάτων

Διαστάσεις

90 cm 140 cm 180 cm

100 cm 150 cm 200 cm

120 cm 160 cm

Ποικιλία χρωμάτων

Διαστάσεις

90 cm 140 cm 180 cm

100 cm 150 cm 200 cm

120 cm 160 cm

Ποικιλία χρωμάτων
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EliteKing

Sleepy Elizabeth

Μοντέρνος σχεδιασμός σε διάφορα 
χρώματα και υφάσματα.

Εντυπωσιακό κεφαλάρι καπιτονέ από 
τεχνόδερμα ή ύφασμα υψηλής ποιότητας.

Νεοκλασικoύ στυλ κεφαλάρι από  
τεχνόδερμα ή ύφασμα υψηλής ποιότητας.

Κεφαλάρι με διαχρονικό μπαρόκ σχεδιασμό.

Διαστάσεις

90 cm 140 cm 180 cm

100 cm 150 cm 200 cm

120 cm 160 cm

Ποικιλία χρωμάτων

Διαστάσεις

90 cm 140 cm 180 cm

100 cm 150 cm 200 cm

120 cm 160 cm

Ποικιλία χρωμάτων

Διαστάσεις

90 cm 140 cm 180 cm

100 cm 150 cm 200 cm

120 cm 160 cm

Ποικιλία χρωμάτων

Διαστάσεις

90 cm 140 cm 180 cm

100 cm 150 cm 200 cm

120 cm 160 cm

Ποικιλία χρωμάτων
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LivaElegance

Santino Lima

Μοντέρνο κεφαλάρι με έντονες γραμμές στη 
σχεδίαση και ξεχωριστή αίσθηση πολυτέλειας.

Μοναδικό κεφαλάρι με έμφαση 
στη λεπτομέρεια σε ύφασμα & τεχνόδερμα.

Eπιβλητικό κεφαλάρι προσδίδει  
στο δωμάτιο μία ξεχωριστή αίσθηση.

Μοναδικό κεφαλάρι με έμφαση στη 
λεπτομέρεια σε ύφασμα & τεχνόδερμα.

Διαστάσεις

90 cm 140 cm 180 cm

100 cm 150 cm 200 cm

120 cm 160 cm

Ποικιλία χρωμάτων

Διαστάσεις

90 cm 140 cm 180 cm

100 cm 150 cm 200 cm

120 cm 160 cm

Ποικιλία χρωμάτων

Διαστάσεις

90 cm 140 cm 180 cm

100 cm 150 cm 200 cm

120 cm 160 cm

Ποικιλία χρωμάτων
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90 cm 140 cm 180cm

100 cm 150 cm 200 cm

120 cm 160 cm

Ποικιλία χρωμάτων



50  Ι   PRO BEDDING SOLUTIONS 2020

Προστασία, υγιεινή, 
επιπρόσθετη άνεση, 
εξαιρετική αίσθηση

ΑΝΩΣ ΤΡΩΜΑΤΑ 
ΠΡΌΣ ΤΑΤΕΥ ΤΙΚ Α  
Σ ΤΡΩΜΑΤΩΝ

Microfiber
Κατάλληλο για πλυντήριο ρούχων ή για 
στεγνό καθάρισμα. Microfiber υφή που 
εξασφαλίζει υγιεινή χρήση. Χάρη στο 
ελαστικό τελείωμα που διαθέτει, μπορεί 
να εφαρμόσει στο στρώμα με μια μόνο 
κίνηση. 100% impermeable full cover, 
αδιάβροχο, με λάστιχο περιμετρικά για 
σταθερή τοποθέτηση.

Visco

Alez

Ανώστρωμα VISCO με αφρό μνήμης VISCOLEX (5cm), 
εξωτερικό βαμβακερό κάλυμμα, αντιβακτηριδιακό και 
αντιμικροβιακό.

Αδιάβροχο προστατευτικό κάλυμμα στρώματος. 
Διαθέτει ελαστικές λαβές για τέλεια εφαρμογή και 
σταθερότητα σε κάθε στρώμα.
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ΜΑΞΙΛ ΑΡΙ Α

Aνατομικά μαξιλάρια 
σχεδιασμένα ώστε να 
προσαρμόζονται στον αυχένα 
και να σας ξεκουράζουν.
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Πολυμορφικά 
Έπιπλα

Twist Stella  Τριθέσιος Καναπές - Διπλό Κρεβάτι 

1 2 3

Πολυμορφικός διθέσιος καναπές - κρεβάτι. Διατίθεται και σε πολυθρόνα.  
Με αναδιπλούμενο μηχανισμό τριών μερών και αεριζόμενο  
αποθηκευτικό χώρο. Δυνατότητα παραγγελίας με μπράτσα.

Διαστάσεις Διθέσιος 
140x94x90 cm - Kλειστός 
140x192 cm - Kρεβάτι 

Πολυθρόνα 
93x94x90 - Kλειστή
83x192cm- Kρεβάτι

Πολυμορφικός τριθέσιος κανα-
πές-διπλό κρεβάτι. Κομψός και 
αναπαυτικός. Με εκτεινόμενο 
μηχανισμό κρεβατιού και έξυπνο 
αποθηκευτικό χώρο. Διατίθεται 
σε μεγάλη ποικιλία χρωματικών 
συνδυασμών.

Διαστάσεις 
95 x 206cm - Κλειστός
140 x 206cm - Κρεβάτι
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Πολυθρόνα με μπράτσα
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Valerie XL  Τριθέσιος Καναπές - Διπλό Κρεβάτι

Valerie  Διθέσιος Καναπές - Κρεβάτι Valerie  Πολυθρόνα Κρεβάτι

Πολυμορφικός Τριθέσιος καναπές με μηχανισμό κρεβατιού που ξεδιπλώνει. Οι προκαθορισμένες 
διαστάσεις του κρεβατιού είναι 163x202cm. Δυνατότητα παραγγελίας σε ποικίλους χρωματικούς 
συνδυασμούς. Ιδιαίτερα άνετη και ανθεκτική κατασκευή.

Διαστάσεις (με μπράτσα) 
121 x 105 x 90cm - Κλειστή
93 x 202cm - Κρεβάτι

Διαστάσεις (χωρίς μπράτσα) 
98 x 105 x 90cm - Κλειστή
93 x 202cm - Κρεβάτι

Πολυμορφική πολυθρόνα με μηχανισμό  
κρεβατιού που ξεδιπλώνει. Οι προκαθορισμέ-
νες διαστάσεις του κρεβατιού είναι 93x202 cm. 
Δυνατότητα παραγγελίας σε ποικίλους χρω-
ματικούς συνδυασμούς. Ιδιαίτερα άνετη και 
ανθεκτική κατασκευή.

Διαστάσεις (με μπράτσα)
191 x 113 x 90cm - Κλειστός
163 x 202cm - Κρεβάτι

Διαστάσεις (χωρίς μπράτσα)
168 x 113 x 90cm - Κλειστός
163 x 202cm - Κρεβάτι

Πολυμορφικός διθέσιος καναπές 
με μηχανισμό κρεβατιού που 
ξεδιπλώνει. Δυνατότητα παραγ-
γελίας σε ποικίλους χρωματικούς 
συνδυασμούς. Ιδιαίτερα άνετη και 
ανθεκτική κατασκευή.

Διαστάσεις 
83 x 158 x 105cm - Κλειστός
130 x 190cm - Κρεβάτι
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Βrava  Διθέσιος Καναπές - Κρεβάτι

Πολυθρόνα - Κρεβάτι

Πολυμορφικός διθέσιος καναπές με 
μηχανισμό κρεβατιού που ξεδιπλώνει. 
Οι προκαθορισμένες διαστάσεις του 
κρεβατιού είναι 138x185 cm. Δυνατότη-
τα παραγγελίας σε ποικίλους χρωμα-
τικούς συνδυασμούς. Ιδιαίτερα άνετη 
και ανθεκτική κατασκευή.

Διαστάσεις 
160 x 90 x 80cm - Κλειστός
138 x 185cm - Κρεβάτι

Πολυμορφική πολυθρόνα με μηχανισμό 
κρεβατιού που ξεδιπλώνει. Οι προκαθο-
ρισμένες διαστάσεις του κρεβατιού είναι 
72x190 cm. Δυνατότητα παραγγελίας σε 
ποικίλους χρωματικούς συνδυασμούς.  
Ιδιαίτερα άνετη και ανθεκτική κατασκευή.

Nora

Solena

Mavenna

Santiago

Πολυθρόνες 
Μπερζέρες σε μοναδικά σχέδια και υφάσματα.
Εξαιρετικά αναπαυτικές, ιδανικές για δωμάτια και χώρους  υποδοχής.
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Διαστάσεις: 
95 x 85 x 60 cm
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Σαλόνια υποδοχής
Εργονομικά σαλόνια εξαιρετικής άνεσης  
και ιδιαιτέρως ανθεκτικής κατασκευής

Διαχρονικό σαλόνι, ιδανικό για χώρους υποδοχής. 
Από ανθεκτικά υλικά υψηλής ποιότητας.  
Διαθέσιμο σε ποικιλία χρωμάτων.

Διαστάσεις
3/Θέσιος: 229 x 95 x 70,5 cm, 
2/Θέσιος: 199 x 95 x 70,5 cm, 
Πολυθρόνα: 77 x 86 x 101 cm

Santiago  Σαλόνι
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Εκτεινόμενο γωνιακό σαλόνι ιδανικό 
για χώρους υποδοχής. Διαθέτει πολλά 
αποσπώμενα κομμάτια, τα οποία συνθέ-
τουν τον γωνιακό καναπέ ακριβώς όπως 
επιθυμείτε. Από ανθεκτικά υλικά υψηλής 
ποιότητας.
Διαθέσιμο σε ποικιλία χρωμάτων

Διαστάσεις
Γωνία Μικρή: 272 x 175 x 78 cm (ύψος)
Γωνία μεγάλη σε σχήμα Π:  
267 x 424 x 175 cm (ανάκλινδρο),
Πολυθρόνα: 80 x 84 x 82.5 cm (ύψος)

Marses  Εκτεινόμενο γωνιακό σαλόνι

Αrcanus  Σαλόνι

Διαχρονικό σαλόνι, ιδανικό για 
χώρους υποδοχής. Από ανθεκτικά 
υλικά υψηλής ποιότητας.  
Διαθέσιμο σε ποικιλία χρωμάτων.

Διαστάσεις
3/Θέσιος: 171 x 82 x 84 cm 
Πολυθρόνα: 105 x 82 x 74 cm
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....σας περιμένουμε
στο Hotel Showroom!

Πλήρως επιπλωμένα δωμάτια ξενοδοχείου.
Δοκιμαστήριο ξενοδοχειακών στρωμάτων Istikbal.

Πολυμορφικά έπιπλα, σαλόνια υποδοχής κ.α.

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Κηφισού 152 & Κολωνού, 12131 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 577 55 84
Ώρες λειτουργίας 09.00-17.00 (καθημερινές)



HOTEL FURNITURE - EXCLUSIVE SOLUTIONS

w w w . i s t i k b a l g r e e c e . g r

ATHENS HOTEL SHOWROOM 

Λεωφ. Κηφισού 152 & Κολωνού, T.K. 12131 Αθήνα 
T: +30 210 5775584,  F: +30 210 5733540  

hotels@istikbalgreece.gr 


