
Βιοτεχνία Στρωμάτων





1

Βιοτεχνία Στρωμάτων 
ΗΛΙΟΣΤΡΩΜ

Η ΗΛΙΟΣΤΡΩΜ είναι μία παραγωγική βιοτεχνία με ορθοπεδικά και ανατομικά 
στρώματα. Εδώ και 60 χρόνια ασχολούμαστε με την κατασκευή στρωμάτων 
προσφέροντας στους πελάτες μας  ποιότητα και εγγύηση.  
 
Τα στρώματα της ΗΛΙΟΣΤΡΩΜ είναι κατασκευασμένα από φυσικές πρώτες 
ύλες και τηρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας. Η μεγάλη της πείρα 
σε συνδυασμό με την άψογη ποιότητα των προϊόντων της την καθιστούν 
μία από τις καλύτερες επιλογές για τον εξοπλισμό των ξενοδοχείων και 
ενοικιαζομένων διαμερισμάτων. 

Παράλληλα μπορούμε να προσφέρουμε και συναφή είδη με τον 
ξενοδοχειακό εξοπλισμό όπως ανωστρώματα – κρεβάτια – κεφαλάρια –  
λευκά είδη και άλλα.





στρώματα
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στρώμα fino

Το στρώμα Fino είναι ένα ορθοπεδικό στρώμα μέτριο σε 
σκληρότητα. Διαθέτει φερμουάρ για να έχετε άμεση 
πρόσβαση στα υλικά.

◊  Πλαίσιο από Ελατήρια Bonnell (Πάχος 2,40 mm), 
Πυκνοπλεγμένο

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Κετσές Λευκός Βαμβακερός Χοντρός και ελαστικός

◊  Βάτα Λευκή Αφράτη, Βαμβακερή 100%, 2,5 cm Πάχος

◊  Ύφασμα Κρετόν Καπιτοναρισμένο με 100αρα Βατα και Νον 
Γουβεν με ειδική επεξεργασία antibacterial

◊  Φάσα φερμουάρ
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στρωμα fino soft

Το στρώμα Fino Soft είναι ορθοπεδικό.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι από φυσικές πρώτες ύλες. Διαθέτει φερμουάρ 
για να έχετε άμεση πρόσβαση στην ποιότητα των υλικών.

Είναι ιδανικό για όσους αναζητούν ένα αναπαυτικό και ποιοτικό στρώμα χωρίς να 
χρειάζεται να διαθέσουν πολλά χρήματα.

◊  Πλαίσιο από Ελατήρια Bonnell (Πάχος 2,40 mm), Πυκνοπλεγμένο

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Cocolatex Χοντρό (Φυτικό Υλικό)

◊  Βάτα Λευκή Αφράτη, Βαμβακερή 100%, 2,5 cm Πάχος

◊  Ύφασμα Κρετόν Καπιτοναρισμένο με 100αρα Βατα και Νον Γουβεν με ειδική επεξεργασία antibac-
terial

◊  Φάσα Φερμουάρ
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στρώμα extra

Το στρώμα Extra είναι ένα ανατομικό στρώμα. 
Το στρώμα αυτό αποτελεί μία πολύ καλή επιλογή. Το latex 2cm που τοποθετείται 
στο στρώμα και από τις δύο πλευρές του αγκαλιάζει το σώμα με αποτέλεσμα να μην 
δημιουργούνται μουδιάσματα, λόγω της κακής κυκλοφορίας του αίματος. 
Είναι ένα μέτριο σε σκληρότητα στρώμα που ταιριάζει στους περισσότερους 
σωματότυπους.

◊  Πλαίσιο από Ελατήρια Bonnell (Πάχος 2,40 mm), Πυκνοπλεγμένο

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Λινάτσα Χονδρή

◊  Κετσές Λευκός Βαμβακερός Χονδρός και Ελαστικός

◊  Latex 2 cm Πάχος (Φυσικό Εύκαμπτο Υποαλλεργικό Υλικό)

◊  Βάτα Λευκή Αφράτη Βαμβακερή 100%, Πάχος 2,5 cm

◊  Περιφερειακό Foam Πάχος 3 cm

◊  Ύφασμα Οικολογικό καπιτοναρισμένο με 150άρα βάτα και Νον Γούβεν με ειδική 
αντιβακτηριακή επεξεργασία

◊  Φάσα Φερμουάρ



7

σ
τρ

ώ
μ

α
τα

στρώμα extra soft

Το στρώμα Extra Soft είναι ανατομικό. Είναι ένα στρώμα το οποίο θα σας προσφέρει έναν 
άνετο ύπνο. Το latex προσφέρει στο σώμα τη σωστή υπόστηριξη και ανακουφίζει απο την 
πίεση. Το cocolatex είναι ελαστικοποιημένος κοκοφοίνικας εμποτισμένος με εκχύλισμα 
latex το οποίο αποτρέπει την υγρασία απο το στρώμα.

◊  Πλαίσιο από Ελατήρια Bonnell (2,40 mm), Πάχος Πυκνοπλεγμένο

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Λινάτσα Χονδρή

◊  Cocolatex Χονδρό (Φυτικό Υλικό)

◊  Latex 2 cm Πάχος (Φυσικό Εύκαμπτο Υποαλλεργικό Υλικό)

◊  Βάτα Λευκή Αφράτη Βαμβακερή 100%, Πάχος 2,5 cm

◊  Περιφερειακό Foam Πάχος 3 cm

◊  Ύφασμα Οικολογικό 100% καπιτοναρισμένο με 150άρα βάτα και Νον Γούβεν με ειδική αντιβακτηριακή 
επεξεργασία

◊  Φάσα Φερμουάρ
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στρώμα super

Το στρώμα Super είναι ορθοπεδικό.

Διαθέτει φερμουάρ εξασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβαση στα υλικά του στρώµατος

Αποτελεί την  καλύτερη λύση για όσους θέλουν ένα ορθοπεδικό, σκληρό στρώμα.

◊  Πλαίσιο από Ελατήρια Bonnell (Πάχος 2,40 mm), Πυκνοπλεγμένο

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Λινάτσα Χονδρή

◊  Κετσές Λευκός Βαμβακερός Χοντρός και ελαστικός

◊  Foam ECO No 400 Πάχος 1 cm

◊  Βάτα Λευκή Αφράτη, Βαμβακερή 100%, 2,5 cm Πάχος

◊  Περιεφριακό Φοαμ Πάχος 3cm

◊  Ύφασμα Οικολογικό 100% με αντιβακτηριακή επεξεργασία καπιτοναρισμένο με 150άρα 
βάτα και Νον Γούβεν

◊  Φάσα φερμουάρ
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στρώμα super soft

Το στρώμα Super Soft είναι ανατομικό.

Διαθέτει επίσης φερμουάρ για να βλέπεται τα υλικά του.

Το Super Soft είναι μία πολύ καλή λύση για όσους θέλουν ένα μέτριο σε σκληρότητα 
στρώμα που να τους προσφέρει άνετο και ποιοτικό ύπνο.

◊  Πλαίσιο από Ελατήρια Bonnell (Πάχος 2,40 mm), Πυκνοπλεγμένο

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Λινάτσα Χονδρή

◊  Cocolatex Χονδρό (Φυτικό Υλικό)

◊  Foam ECO No 400, Πάχος 1 cm

◊  Βάτα Λευκή Αφράτη Βαμβακερή 100%, Πάχος 2,5 cm

◊  Περιφεριακό foam Πάχος 3 cm.

◊  Ύφασμα Οικολογικό με ειδική αντιβακτηριακή επεξεργασία καπιτοναρισμένο με 150άρα βάτα και 
Νον Γούβεν

◊  Φάσα Φερμουάρ
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◊  Foam ECO, πάχος 16cm

◊  Βάτα Λευκή Αφράτη Βαμβακερή 100% Πάχος 2,5 cm

◊  Ύφασμα Οικολογικό 100% με επεξεργασία antibacterial καπιτοναρισμένο με 150άρα βάτα και Νον 
Γούβεν

◊  Φάσα Φερμουάρ

Το στρώμα ύπνου Armony Soft είναι ορθοπεδικό.

Το κάλυμμα του στρώματος είναι οικολογικό με ειδική αντιμικροβιακή επεξεργασία για 
έναν ύπνο απόλυτα υγιεινό. Το στρώμα διαθέτει φερμουάρ για έλεγχο των υλικών.

Είναι ένα σκληρό ορθοπεδικό στρώμα το οποίο σας προσφέρει τη στήριξη που 
χρειάζεστε, και ισιώνει τη σπονδυλική σας στήλη.

στρώμα armony soft
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κοιμηθείτε καλά....ζήστε καλύτερα

Ο ύπνος είναι η τρίτη βασικότερη ανάγκη του ανθρώπου μετά το οξυγόνο και το νερό. Οι 
άνθρωποι κοιμόμαστε το 1/3 της ζωής μας. Ο καλός και σωστός ύπνος αποτελεί βασική 
ανάγκη του ανθρώπου. 

Ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο μας είναι το στρώμα. 
Το ιδανικό στρώμα εκτός από το να μας  βολεύει θα πρέπει να είναι και οικολογικό, χωρίς 
τοξικές ουσίες για να αποφεύγονται οι αλλεργίες. 

Στα οικολογικά στρώματα χρησιμοποιούνται μόνο υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον, ώστε να προσφέρουν έναν υγιεινό ύπνο χωρίς δυσάρεστες παρενέργειες 
όπως ερεθισμούς, εκζέματα και αναπνευστικά προβλήματα. Επιπλέον τα στρώματα που 
είναι κατασκευασμένα από φυσικές πρώτες ύλες δεν είναι ζεστά και επιτρέπουν την 
σωστή εφίδρωση του σώματος.

Όλα τα στρώματα της ΗΛΙΟΣΤΡΩΜ είναι οικολογικά και κατασκευάζονται με σεβασμό στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.
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στρώμα memory flex

Το στρώμα Memory Flex είναι ανατομικό.

Ο αφρός memory foam θεωρείται ως ένα από τα πιο ανατομικά υλικά που έχουν 
εφευρεθεί παγκοσμίως. Είναι σχεδιασμένος επιστημονικά για την σωστή και ορθή 
ανατομία του ανθρώπινου σώματος.

Είναι το ιδανικό στρώμα για όσους ξυπνούν κουρασμένοι.

◊  Foam ECO No 400 Πάχος 15 cm ή 13cm

◊  Memory Foam (Υλικό της ΝΑΣΑ) Πάχος 5cm ή 7,5 cm

◊  Κάλτσα Ελαστική Βαμβακερή

◊  Ύφασμα βαμβακερό οικολογικό εμποτισμένο με aloe vera και Φερμουάρ Αποσπώμενο
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στρώμα moldy flex

Το στρώμα Moldy Flex είναι ανατομικό.

Είναι ένα στρώμα μεγάλης αντοχής. Χάρη στην ιδιαίτερη δομή των υλικών του επιτρέπει 
στο σώμα να διατηρεί μία σωστή και ξεκούραστη θέση σε κάθε περίσταση. Είναι μέτριο 
σε σκληρότητα.

◊  Foam ECO No 400 Μαλακό Πάχος 15 cm

◊  Latex 2cm Πάχος (Φυσικό Εύκαμπτο Υποαλλεργικό Υλικό)

◊  Βάτα Ασπρη Βαμβακερή 100% Αφράτη (2,5 cm) Πάχος

◊  Ύφασμα Οικολογικό με ειδική αντιβακτηριακή επεξεργασία

◊  Φάσα Φερμουάρ.
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στρώμα rilatex

Το στρώμα Rilatex είναι ανατομικό.

Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά το στρώμα Rilatex της ΗΛΙΟΣΤΡΩΜ σας 
εγγυάται έναν ύπνο υγιεινό και ξεκούραστο.

 Διαθέτει περιμετρικό φερμουάρ για εύκολη αφαίρεση και πλύσιμο.

◊  Latex Επταζωνικό 16 cm Πάχος (Φυσικό Εύκαμπτο Υποαλλεργικό Υλικό)

◊  Βάτα Λευκή Αφράτη Βαμβακερή 100%, Πάχος 2,5 cm

◊  Ύφασμα βαμβακερό εμποτισμένο με aloe vera

◊  Περιφεριακό φερμουάρ
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στρώμα luxor
Το στρώμα Luxor είναι ανατομικό.

Στο στρώμα αυτό συνδυάσαμε τα ανεξάρτητα ελατήρια (pocket springs) με το αφρώδες 
υλικό Foam σε πάχος 3cm, το οποίο αγκαλιάζει άψογα κάθε καμπύλη του σώματος 
προσφέροντας άνεση και μία μοναδική αίσθηση χαλάρωσης.

Το στρώμα Luxor είναι η κατάλληλη επιλογή για όσους αναζητούν ένα στρώμα άνετο σε 
προσιτή τιμή.

◊  Πλαίσιο από ελατήρια Pocket με ανεξάρτητη ανάρτηση - 262 ελατήρια / m2

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Foam ECO Νο 400 μαλακό 3cm πάχος

◊  Περιφερειακό Foam

◊  Ύφασμα Οικολογικό 100% με ειδική αντιβακτηριακή επεξεργασία καπιτοναρισμένο με 150άρα βάτα και 
Νον Γούβεν

◊  Φάσα φερμουάρ
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στρώμα queen

Η τεχνολογία double side pocket springs δημιουργεί δύο πλευρές διαφορετικής 
σκληρότητας και προσφέρει την επιλογή για μαλακή ή σκληρή αίσθηση ανάλογα με τις 
ανάγκες του καθένα.

Είναι ένα στρώμα που προσφέρει ανατομικότητα και άνεση. Έχει ισοθερμικές και 
μονωτικές ιδιότητες, απαλή και ζεστή υφή.

 
Πλευρά μέτριας σκληρότητας

◊  Pocket springs (ελατήρια ανεξάρτητης ανάρτησης 
μεγάλα) 262 ελατήρια / m2

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Βάτα polycotton αφράτη

◊  Foam Eco μεγάλης πυκνότητας 2 cm πάχος

◊  Βάτα polycotton αφράτη

◊  Ύφασμα Οικολογικό 100% καπιτοναρισμένο με 150άρα 
βάτα και Νον Γούβεν με ειδική επεξεργασία antibacterial

Μαλακή πλευρά
◊  Pocket springs nano (ελατήρια ανεξάρτητης 
ανάρτησης μικρά) 262 ελατήρια / m2

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Foam Eco μεγάλης πυκνότητας 2 cm πάχος

◊  Αγνό μαλλί, αποστειρωμένο 100%

◊  Ύφασμα Οικολογικό 100% καπιτοναρισμένο με 150άρα 
βάτα και Νον Γούβεν με ειδική επεξεργασία antibacterial
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Ένα γρήγορο τεστ για το ποιο στρώμα μου 
ταιριάζει.

Επέλεξε το στρώμα που έχει τη σωστή σκληρότητα για εσένα ακολουθώντας τον 
παρακάτω εμπειρικό κανόνα.

Ξάπλωσε και ξεκίνα:

* Προσπάθησε να περάσεις το χέρι σου ανάμεσα στο σώμα και το στρώμα.

* Περνάει με μεγάλη δυσκολία; Τότε είναι πολύ μαλακό. Δοκίμασε ένα σκληρότερο.

* Περνάει με μεγάλη ευκολία; Είναι πολύ σκληρό. Δοκίμασε ένα πιο μαλακό.

* Κράτησε μια συγκεκριμένη στάση για 5 λεπτά.

* Αν αισθανθείς το χέρι σου (στο οποίο στηρίζεσαι) να «μουδιάζει» έστω και ελαφρά, 
σημαίνει ότι ασκείται μεγάλη πίεση, που δυσκολεύει τη σωστή κυκλοφορία του αίματος, 
άρα θα πρέπει να ψάξεις για κάποιον άλλο τύπο.
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στρώμα veloyr

Το στρώμα Veloyr είναι ανατομικό.

Τα ανατομικά στρώματα που είναι φτιαγμένα με το σύστημα pocket springs είναι η νέα 
τεχνολογία κατασκευής στρωμάτων. 

Έχει την ιδιότητα να αντιδρά ανάλογα με το βαθμό πίεσης που δέχεται από το σώμα κατά 
τη διάρκεια του ύπνου και να προσαρμόζεται ανάλογα, αγκαλιάζοντας όλες τις καμπύλες 
του σώματος. Επίσης αντιδρά στην θερμοκρασία και το στρώμα γίνεται μαλακότερο όταν 
έρχεται σε επαφή με τα πιο ζεστά μέρη του σώματος, ενώ παραμένει αναλλοίωτο σε όλα 
τα υπόλοιπα. Επιπλέον απορροφά 100% την υγρασία και έτσι δίνει την καλύτερη δυνατόν 
εφίδρωση.

Είναι ένα στρώμα που προσφέρει άψογη στήριξη και θα σας χαρίσει έναν ξεκούραστο και 
απολαυστικό ύπνο.

◊  Πλαίσιο από ελατήρια Pocket με ανεξάρτητη ανάρτηση ( 262 ελατήρια / m2 )

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Visco elastic ή memory foam (υλικό της NASA) πάχους 5 cm

◊  Περιφερειακό foam

◊  Ύφασμα απο οργανικό βαμβάκι καπιτοναρισμένο με 150αρα βάτα και Νον Γουβεν με ειδική 
επεξεργασία antiacarea

◊  Φάσα φερμουάρ.
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στρώμα princess
Το στρώμα Princess είναι ανατομικό.

Είναι ένα στρώμα υψηλής ποιότητας και 
κατασκευής. 

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για το 
στρώμα αυτό είναι 100% οικολογικά.

στρώμα super lord
Το στρώμα Super Lord είναι ανατομικό.

Χάρη στην ιδιαίτερη δομή του το στρώμα 
Super Lord επιτρέπει στο σώμα να διατηρεί 
μία σωστή και ξεκούραστη στάση.

Το ύφασμα του στρώματος είναι οικολογικό 
100% βαμβακερό με ειδική επεξεργασία 
antiacarea.

Είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν ένα 
μαλακό στρώμα που να αγκαλιάζει το σώμα 
τους.

◊  Πλαίσιο από Ελατήρια Pocket με ανεξάρτητη 
ανάρτηση ( 262 ελατήρια / m2 )

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Cocolatex Χονδρό (Φυτικό Υλικό)

◊  Latex 2cm Πάχος (Φυσικό Εύκαμπτο 
Υποαλλεργικό Υλικό)

◊  Βάτα Λευκή Αφράτη Polycotton, Πάχος 2,5 cm

◊  Περιφερειακό Foam

◊  Ύφασμα απο οργανικό βαμβάκι καπιτοναρισμένο 
με 150αρα βάτα και Νον Γουβεν, με ειδική 
επεξεργασία antiacarea

◊  Φάσα Φερμουάρ

◊  Πλαίσιο από ελατήρια pocket springs με 
ανεξάρτητη ανάρτηση ( 262 ελατήρια / m2 )

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Latex 4cm

◊  Περιφερειακό Foam

◊  Ύφασμα απο οργανικό βαμβάκι καπιτοναρισμένο 
με 150αρα βάτα και Νον Γουβεν, με ειδική 
επεξεργασία antiacarea

◊  Φάσα φερμουάρ



20

στρώμα princess soft
Το στρώμα Princess Soft είναι ανατομικό.

Είναι ένα στρώμα κατασκευασμένο με ανεξάρτητα ελατήρια τελευταίας τεχνολογίας. Η 
σχεδίαση αυτού του ελατηρίου συντελεί ώστε το στρώμα να προσαρμόζεται απαλά στο 
σώμα. 

Το κάλυμμα του είναι κατασκευασμένο από υποαλλεργικό, οικολογικό ύφασμα. Διαθέτει 
φερμουάρ για να βλέπεται τα υλικά του.

Το στρώμα Princess Soft είναι ένα μαλακό και ξεκούραστο στρώμα.

◊  Πλαίσιο από ελατήρια pocket με ανεξάρτητη ανάρτηση  ( 262 ελατήρια / m2 )

◊  Foam ECO No 400 Μαλακό Πάχος 2 cm

◊  Latex 2cm Πάχος (Φυσικό Εύκαμπτο Υποαλλεργικό Υλικό)

◊  Βάτα Λευκή Αφράτη Polycotton, Πάχος 2,5 cm

◊  Περιφερειακό Foam

◊  Ύφασμα απο οργανικό βαμβάκι καπιτοναρισμένο με ειδική επεξεργασία antiacarea

◊  Φάσα Φερμουάρ
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στρώμα ξενοδοχειακό
Το ορθοπεδικό ξενοδοχειακό στρώμα είναι φτιαγμένο από φυσικές πρώτες ύλες.

Προσφέρει σωστή ορθοπεδική στήριξη. Είναι κατασκευασμένο από ευρωπαϊκό 
ανοξείδωτο ατσάλι σε διαφορετικά πάχη, διάμετρο και πυκνότητα που διαμορφώνουν την 
αντοχή του.

Ο βαμβακερός τάπητας και η βαμβακερή βάτα απορροφά και απελευθερώνει την υγρασία, 
επιτρέπει τον αναγκαίο εξαερισμό και παράλληλα προσαρμόζεται στην θερμοκρασία του 
σώματος. 

Ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός που σας παρέχει η Βιοτεχνία Στρωμάτων ΗΛΙΟΣΤΡΩΜ 
υπογράφεται με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση .

◊  Πλαίσιο από Ελατήρια Bonnell (Πάχος 2,40 mm), Πυκνοπλεγμένο

◊  Ατσάλινο Περιμετρικό Λαμάκι

◊  Κετσές Λευκός Βαμβακερός Χοντρός και ελαστικός

◊  Βάτα Λευκή Αφράτη, Βαμβακερή 100%, 2,5 cm Πάχος

◊  Ύφασμα Κρετόν Καπιτοναρισμένο με 100αρα Βατα και Νον Γουβεν με ειδική 
αντιβακτηριακή επεξεργασία

◊  Φάσα φερμουάρ
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στρώμα baby latex 

To Baby Latex είναι ένα στρώμα με τις καλύτερες προδιαγραφές υγιεινής για το μωρό 
σας.

Αποτελείται από Latex επταζωνικό 10cm πάχος (έχει επτά διαφορετικές ζώνες 
σκληρότητας) του οποίου η κυψελωτή επιφάνεια βοηθάει το στρώμα να αερίζεται 
σωστά. Είναι υγιεινό, απόλυτα αναπαυτικό, δροσερό και εύκαμπτο. Διαθέτει εξαιρετικά 
υψηλή αντιβακτηριακή δράση. Με τις πολυάριθμες κυψέλες που διαθέτει συμβάλει στον 
καλύτερο εξαερισμό του στρώματος, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μικροβίων, μυκήτων και 
ακάρεων.

Προσφέρει ιδανική ελαστικότητα και σωστή στήριξη στην σπονδυλική στήλη του παιδιού 
σας, εξασφαλίζοντας την άνεση που χρειάζεται ένα βρέφος.

Το ύφασμα του στρώματος έιναι οικολογικό 100% βαμβακερό με ειδική επεξεργασία 
antiacarea.

Με μέγιστη ελαστικότητα, ευκαμψία και ομοιομορφία, το στρώμα Babylatex δημιουργεί 
έναν ιδανικό συνδυασμό άνεσης και στήριξης. Είναι το απόλυτα ανατομικό στρώμα για το 
μωράκι σας.

Υλικά στρώματος



23

σ
τρ

ώ
μ

α
τα

Τι στρώμα να διαλέξω  
για το παιδί μου;

Αν έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε το στρώμα του παιδιού σας πρέπει να σκεφτείτε ότι η 
παιδική και η βρεφική ηλικία είναι η περίοδος στην οποία οι ανάγκες του παιδιού για ύπνο 
είναι μεγαλύτερες από οποιαδήποτε άλλη φάση της ζωής του. Είναι πολύ σημαντικό 
λοιπόν το στρώμα του παιδιού  να είναι από καλής ποιότητας υλικά, που να διασφαλίζουν 
την ποιότητα του ύπνου και την υγεία του.

Οι ειδικοί ισχυρίζονται ότι για τα παιδιά θα πρέπει να επιλέγουμε στρώμα μέτριας 
σκληρότητας. Τα μαλακά στρώματα δυσκολεύουν τις κινήσεις των παιδιών, καθότι 
βουλιάζουν μέσα τους, ενώ τα σκληρά είναι άβολα. Είναι σημαντικό το στρώμα να 
προσφέρει  την κατάλληλη υποστήριξη στη σπονδυλική στήλη και στο σωματάκι του 
παιδιού σας.

Τα παιδικά στρώματα είναι φτιαγμένα με υλικά ανάλογα με αυτά των ενηλίκων. Μπορούμε 
να επιλέξουμε ένα στρώμα με ελατήρια bonnel, με ανεξάρτητα ελατήρια ή με σκέτο 
λάτεξ.

Τα στρώματα με ελατήρια bonnel έχουν αποδείξει ότι μπορούν να προσφέρουν την 
κατάλληλη στήριξη στη σπονδυλική στήλη, ενώ σε συνδυασμό με τα κατάλληλα 
υλικά, αγκαλιάζουν το σώμα ώστε η πίεση που ασκείται στα διάφορα σημεία να είναι 
ομοιόμορφη. Πάνω από τα ελατήρια τοποθετούνται υλικά, όπως βαμβακερές βάτες, βάτες 
polycotton και αφρώδη υλικά. Ανάλογα με τα υλικά που τοποθετούνται πάνω από τα 
ελατήρια προκύπτουν και οι διαφορετικές ποιότητες στρωμάτων.

Τέλος αν δεν θέλετε καθόλου ελατήρια στο στρώμα του παιδιού σας μπορείτε να 
επιλέξετε ένα στρώμα με σκέτο λάτεξ. Το βασικό υλικό του είναι το καουτσούκ, του 
οποίου η κυψελωτή επιφάνεια βοηθάει απόλυτα στον σωστό αερισμό και προσφέρει 
ιδανική ελαστικότητα.  Έχει την μοναδική δυνατότητα να προσαρμόζεται στους μύες του 
σώματος και να διευκολύνει την σωστή κυκλοφορία του αίματος σε όλα τα σημεία.  Χάρη 
στην ιδιαίτερη δομή και την υψηλή πυκνότητα των εσωτερικών επιπέδων, τα στρώματα 
από λάτεξ επιτρέπουν στο σώμα να διατηρεί μία ξεκούραστη θέση σε κάθε περίσταση. Η 
εσωτερική του δομή είναι απόλυτα εγγυημένη.
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ανωστρώματα
Τοποθετήστε ένα ανώστρωμα πάνω από το κυρίως στρώμα για έναν ακόμα πιο άνετο 
ύπνο. Το ανώστρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μόνιμη ή συμπληρωματική λύση 
στο στρώμα προσφέροντας μία τελείως διαφορετική αίσθηση. Επιπλέον ένα διπλό 
ανώστρωμα μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από δύο μονά στρώματα δημιουργώντας ένα 
ενιαίο στρώμα.

Το ανώστρωμα από Memory Foam μπαίνει 
πάνω από οποιοδήποτε στρώμα χαρίζοντας 
του ακόμη μεγαλύτερη ανατομικότητα. 
Μπορεί να βγει σε δύο τύπους 5cm ή 7,5cm 
πάχος.

Επίσης αντιδρά στη θερμοκρασία και το 
υλικό γίνεται μαλακότερο όταν έρχεται σε 
επαφή με το σώμα.

Το εξωτερικό του κάλυμμα είναι οικολογικό 
100% βαμβακερό καπιτοναρισμένο με 150άρα 
βάτα και Νον Γούβεν με αντιβακτηριακή 
επεξεργασία και με φερμουάρ το οποίο 
αφαιρείται και πλένεται.

Το ανώστρωμα από φυσικό Latex διατίθεται 
σε 2 πάχη 4 ή 5 cm. Το βασικό συστατικό 
του Latex είναι το καουτσούκ, του οποίου 
η κυψελωτή επιφάνεια βοηθάει απόλυτα 
στο σωστό αερισμό και προσφέρει 
ιδανική ελαστικότητα. Διαθέτει υψηλή 
αντιβακτηριακή δράση. Είναι απόλυτα 
υγιεινό, αναπαυτικό και δροσερό. 
Προσφέρει άριστη στήριξη στο σώμα, 
χωρίς να δημιουργεί πιέσεις. Επιπλέον 
μεγιστοποιεί τις ανατομικές ιδιότητες του 
στρώματος, προσφέροντας άνεση.

Το εξωτερικό του κάλυμμα είναι οικολογικό 
100% βαμβακερό καπιτοναρισμένο με 150άρα 
βάτα και Νον Γούβεν με αντιμικροβιακές 
ιδιότητες και με φερμουάρ το οποίο 
αφαιρείται και πλένεται.

Ανώστρωμα Memory 
Foam

Ανώστρωμα Latex
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Κατασκευάζεται από μαλακό ECO FOAM 
μεγάλης πυκνότητας και πάχους 7 cm.

Είναι αφράτο και προσαρμόζεται άψογα 
στις καμπύλες του σώματος, ανάλογα με 
τις πιέσεις που δέχεται.

Μπορεί να μπει πάνω από οποιοδήποτε 
στρώμα χαρίζοντας σας ακόμη πιο 
αναπαυτικό ύπνο.

Το εξωτερικό του κάλυμμα είναι οικολογικό 
100% βαμβακερό με αντιβακτηριακές 
ιδιότητες, καπιτοναρισμένο με 150άρα βάτα 
και Νον Γούβεν με φερμουάρ το οποίο 
αφαιρείται και πλένεται.

Το ανώστρωμα Foam αγκαλιάζει το σώμα 
και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ξεκούραση 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ύπνου. Η 
δυνατότητα του αφροελαστικού 
συστήματος να προσαρμόζεται στους 
μύες του σώματος, διευκολύνει τη 
σωστή κυκλοφορία του αίματος σε όλο 
το σώμα.

Αποτελέιται από 4cm ή 5cm Foam 
υψηλής ελαστικότητας. 

Τοποθετείστε το πάνω σε ένα σκληρό 
στρώμα με ελατήρια, ανακουφιστείτε 
από την πίεση και απολάυστε έναν 
άνετο ύπνο.

Το εξωτερικό του κάλυμμα είναι 
οικολογικό 100% βαμβακερό με 
ειδική επεξεργασία antibacterial 
καπιτοναρισμένο με 150άρα βάτα και 
Νον Γούβεν με φερμουάρ το οποίο 
αφαιρείται και πλένεται.

Ανώστρωμα Soft Foam Ανώστρωμα Foam
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καλύμματα

Το αδιάβροχο κάλυμμα στρώματος, συντελεί 
στην καλύτερη συντήρηση του στρώματος.

Προστατεύει το στρώμα από την υγρασία, τα 
ούρα, το αίμα κτλ.

Η επιφάνεια του είναι πετσετέ και η 
εσωτερική του πλευρά είναι από PVC 
αδιάβροχο. Είναι αντιβακτηριακό και 
αντιαλλεργικό. Καλύπτει μόνο την 
επιφάνεια του στρώματος, επιτρέποντας 
έτσι τον εξαερισμό του περιμετρικά και 
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη υγιεινή.

Περιλαμβάνει 4 λάστιχα και εφαρμόζει 
ακριβώς στο στρώμα σας. Πλένεται στο 
πλυντήριο χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του.

Τα στρώματα απαγορεύεται να πλυθούν.  Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσουμε το 
στρώμα μας είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα προστατευτικό κάλυμμα.

Το προστατευτικό κάλυμμα εξασφαλίζει 
την υγιεινή και την καθαριότητα του 
στρώματος. Είναι απαλό και προστατεύει 
το στρώμα σας από ακάρεα και σκόνη.

 
Η αφράτη  βάτα 100gr/m2  και το 
βαμβακερό του ύφασμα το καθιστούν ένα 
εξαιρετικό προϊόν για την προστασία του 
στρώματος σας.  
 
Διαθέτει λάστιχο σε όλη την περίμετρό 
του για καλύτερη εφαρμογή.
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υποστρώματα
Υπόστρωμα ξύλινο 
Το υπόστρωμα είναι κατασκευασμένο απο 
ξύλο και ντύνεται περιφερειακά με ειδικό 
αφρό και με οποιοδήποτε ύφασμα, δέρμα 
ή δερματίνη επιλέξεται. Είναι στιβαρό και 
αποτελέι την ιδανική βάση για κάθε τύπο 
στρώματος. 

Το υπόστρωμα μπορεί να κατασκευαστεί 
σε όλες τις διαστάσεις, ανάλογα με τις 
ανάγκες του δικού σας χώρου. Έχει τις ίδιες 
διαστάσεις με το στρώμα, έτσι δύο μονά 
κρεβάτια γίνονται ένα διπλό χωρίς καθόλου 
ενδιάμεσο κενό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σκέτο ή με κεφαλάρι  για να σας χαρίσει την 
κρεβατοκάμαρα που επιθυμείτε.  Μπορεί 
να συνδυαστεί με όλους τους τύπους 
στρωμάτων.

Υπόστρωμα Διογκωμένης 
Πολυστερίνης

Δεν τρίζει, δεν σπάει, δεν βουλιάζει και μετακινείται εύκολα γιατί είναι πολύ ελαφρύ και 
ανθεκτικό. Ντύνεται με δερματίνη, ύφασμα ή δέρμα. Αντέχει τεράστιο βάρος (500kg/m2). 
Στην επάνω επιφάνεια του μπαίνει ύφασμα τραμοντάτο για να μη γλιστράει το στρώμα, 
ενώ στο κάτω μέρος του φέρει τάπες για πόδια και δύο ρόδες για να μετακινείται.

Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σκέτο ή με οποιοδήποτε κεφαλάρι γιατί 
στήνεται ανεξάρτητα.  Επίσης δύο μονά κρεβάτια γίνονται εύκολα ένα διπλό χωρίς 
καθόλου ενδιάμεσο κενό.

Χάρη στο σχεδιασμό του έχει το πλεονέκτημα ότι δεν επιτρέπει να εισχωρούν σκουπίδια 
και σκόνες κάτω από το κρεβάτι. (Η διογκωμένη πολυστερίνη είναι αυτοσβενόμενη με 
πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002).

Το υπόστρωμα διογκωμένης πολυστερίνης 
συνοδεύεται απο εγγύηση 30 ετών.
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μαξιλάρια
Μαξιλάρι Πουπουλένιο

Μαξιλάρι Σιλικόνης

Μαξιλάρι Technogel

Πουπουλένιο μαξιλάρι χήνας με ειδική 
αντιαλλεργική επεξεργασία. Διαθέτει απαλό 
γέμισμα και βαμβακερό περίβλημα. Ιδανικό 
για αυτούς που προτιμούν χαμηλού ύψους 
μαξιλάρι. Προσφέρει μαλακή υποστήριξη.

Το μαξιλάρι αυτό αποτελείται από ίνες 
σιλικόνης και χαρίζει μία απαλή και αφράτη 
αίσθηση. Διαθέτει ύφασμα 100% βαμβακερό 
και μπορεί να πλυθεί.

Το μαξιλάρι Technogel είναι το μόνο 
τρισδιάστατο υλικό για ύπνο. Δεν 
σκληραίνει, δεν χάνει τον όγκο του και τις 
ιδιότητες του με το πέρασμα του χρόνου. 
Έχει την ιδιότητα να προσαρμόζεται απαλά 
στον αυχένα και βοηθάει στην μείωση των 
πόνων και της ταλαιπωρίας. Επιπλέον χάρη 
στην υψηλή του αγωγιμότητα βοηθάει στη 
μείωση της θερμοκρασίας του δέρματος 

Διαστάσεις: 50x70cm

Διαστάσεις: 50x70cm

Διαστάσεις: 66x40cm
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Μαξιλάρι Memory 

Μαξιλάρι Memory ανατομικό

Μαξιλάρι Memory Cool Gel

Το μαξιλάρι αυτό είναι κατασκευασμένο 
από το υλικό της Nasa, το οποίο λειτουργεί 
ανάλογα με τη θερμοκρασία του σώματος. 
Η ειδική σύνθεση του έχει την ιδιότητα 
να προσφέρει τέλεια στήριξη χωρίς να 
δημιουργεί σημεία πίεσης όπως συμβαίνει 
με άλλα μαξιλάρια.

Είναι ένα υποαλλεργικό μαξιλάρι 
κατασκευασμένο από το πρωτοποριακό 
υλικό της NASA Memory Foam, το οποίο 
προσαρμόζεται απόλυτα στην καμπύλη 
του αυχένα και λειτουργεί ανάλογα με τη 
θερμοκρασία του σώματος.

Το μαξιλάρι Memory Foam Cool Gel είναι 
μία νέα και συναρπαστική εξέλιξη στην 
τεχνολογία του ύπνου. Ιδανικό για όσους 
έχουν προβλήματα εφίδρωσης. Ξεκούραστο 
και δροσερό για να κάνετε έναν φανταστικό 
ύπνο στην τέλεια θερμοκρασία.  Το 
μαξιλάρι αυτό είναι πάντα δροσερό και 
προσαρμόζεται άψογα στο σχήμα του 
αυχένα.

Διαστάσεις: 50x70cm

Διαστάσεις: 50x70cm

Διαστάσεις: 66x40cm
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Τι μαξιλάρι να διαλέξω;

Πολύ σημαντικό ρόλο στο πως ξυπνάμε εκτός από το στρώμα παίζει και το μαξιλάρι. Γι 
αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε αυτό που μας ταιριάζει.

Αναρωτιέστε αν το μαξιλάρι σας θα πρέπει να είναι μαλακό, με γέμιση απο φτερά ή 
πούπουλα χήνας ή ανατομικό. Μπορεί, πάλι, να μην αγοράζετε καινούργιο επί χρόνια ή να 
παίρνετε ένα στην τύχη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να αλλάζετε το μαξιλάρι σας το πολύ κάθε 2-3 χρόνια. 
Μετά χάνει τη φόρμα του, με αποτέλεσμα να μη στηρίζει καλά τον αυχένα και το κεφάλι. 
Επιπλέον, μαζεύει σκόνη και βακτηρίδια, που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλεργίες. Όταν 
αποφασίσετε, λοιπόν, να το αλλάξετε, ανεξάρτητα από τις προσωπικές σας ανάγκες και 
προτιμήσεις, θα πρέπει να αγοράσετε ένα που:

• Να στηρίζει τον αυχένα σας.

• Να κρατά το κεφάλι σας στην ίδια ευθεία με τη σπονδυλική σας στήλη.

• Να είναι φτιαγμένο από καλής ποιότητας υλικά, δεδομένου ότι έρχεται σε επαφή με το 
πρόσωπο και βρίσκεται κοντά στις αναπνευστικές οδούς (μύτη, στόμα).
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Μαξιλάρι Memory Air

Μαξιλάρι Latex κλασικό

Μαξιλάρι Latex Ανατομικό

Τα μαξιλάρια που παράγονται από Visco 
elastic- Memory foam, θεωρούνται από 
τα πιο ανατομικά προϊόντα που έχουν 
εφευρεθεί παγκοσμίως. Το μοναδικό υλικό 
που έχει την ικανότητα να διασκορπά 
ομοιόμορφα την πίεση του σωματικού 
βάρους με αποτέλεσμα να βοηθά στην 
καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.

Το λάτεξ είναι ένα 100% φυσικό προϊόν, 
από εκχύλισμα καουτσούκ. Η κυψελωτή 
του επιφάνεια βοηθάει το μαξιλάρι να 
αερίζεται σωστά και του προσφέρει ιδανική 
ελαστικότητα. Ιδανικό για όσους επιθυμούν 
ένα μαλακό μαξιλάρι χαμηλό σε ύψος.

Είναι ένα μαξιλάρι κατασκευασμένο από 
100% φυσικό λάτεξ. Είναι εύκαμπτο και 
διαθέτει ομοιόμορφες ανοιχτές κυψέλες 
που διευκολύνουν τον αερισμό του. Το 
φυσικό λάτεξ από το οποίο αποτελείται 
το μαξιλάρι είναι μία επιλογή φιλική προς 
το περιβάλλον και οικολογική ως προς τον 
άνθρωπο.

Διαστάσεις: 50x70cm

Διαστάσεις: 50x70cm

Διαστάσεις: 50x70cm
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Καναπές - Κρεβάτι

Αυτός ο καναπές είναι ιδανικός για ξενοδοχειακό εξοπλισμό αλλά και για το σπίτι σας. 
Ντύνεται με ύφασμα ταπετσαρίας της επιλογής σας.

Αποτελέιται από δύο στρώματα. Όταν είναι κλειστός μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε 
σαν καναπέ και να τον διακοσμίσετε με μαξιλάρια φιγούρας ή να τον χρησιμοποιήσετε 
σαν μονό κρεβάτι. 

Στο κάτω μέρος του φέρει ειδική βάση η οποία ανοίγει και μπορείτε πολύ εύκολα να 
βάλετε το ένα στρώμα πάνω σε αυτη την βάση και να γίνει ένα διπλό κρεβάτι ή δύο μονά 
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σας. 

Tο στρώμα είναι πολύ ελαφρύ για να γίνετε εύκολα η μεταφορά του.





Χορτοκόπι, Ελευθερούπολης, T.K. : 64100, Καβάλα

Τηλ. : 2592022348 - Fax  : 2592021150

www.iliostrom.gr - info@iliostrom.gr

Κοιμηθείτε καλά, ζήστε καλύτερα.....


