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ΓΙΑΤΙ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ ΛΑΘΟΣ;
3 στους 5 Έλληνες υποφέρουν από κακή ποιότητα ύπνου, με κύριο αίτιο τη χρήση λανθασμένου στρώματος και
υποστρώματος. Ο χρόνος που αφιερώνουμε στον ύπνο και την ανάπαυση αναλογεί στο ένα τρίτο της ζωής μας.
Είναι λοιπόν σαφές, ότι η επιλογή των σχετικών προϊόντων πρέπει να γίνεται με την αρμόζουσα προσοχή. Βασικά
κριτήρια για την επιλογή αυτή αποτελούν τόσο οι βασικοί κανόνες υγιεινής, όσο και οι προσωπικές μας ανάγκες
(σωματότυπος, βάρος, τυχόν ορθοπεδικές ή παθολογικές παθήσεις, κ.ά.).

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ;
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, ορθοπεδικό θεωρείται το σκληρό στρώμα. Ένα ενιαίο σκληρό στρώμα
όμως, πέρα από το ότι αποτελεί προϊόν χαμηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και κόστους, δεν ανταποκρίνεται στις
αντίστοιχες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Τα πολυζωνικά στρώματα, με διαφορετικές ζώνες σκληρότητας για την ιδανική στήριξη ανεξάρτητα από τη στάση
ύπνου, αποτελούν προϊόν πολυετών επιστημονικών ερευνών και μελετών. Γι’ αυτό και εμείς στη Morfeas Mattress
επιλέγουμε και εισάγουμε αποκλειστικά τον συγκεκριμένο τύπο στρωμάτων στη σειρά Silk Line.
Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε τη σειρά Interactive Line, μία εναλλακτική πρόταση στην κατασκευή στρωμάτων με
πρωτοποριακά υλικά, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της νέας γενιάς στρωμάτων.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ-SOMMIER;
Ο σωστός ύπνος δεν σταματάει στην επιλογή ενός στρώματος. Προϋποθέτει τον συνδυασμό του σωστού υποστρώματος-sommier, του κατάλληλου πολυζωνικού στρώματος και του ιδανικού ανατομικού μαξιλαριού. Ειδικά
σε ό,τι αφορά το sommier, απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του αποτελεί η απορρόφηση των
κραδασμών και η μέγιστη στήριξη του σώματος με τη διατήρηση των σωστών μεσοδιαστημάτων.
Τα υποστρώματα που προσφέρουμε στη Morfeas Mattress κατασκευάζονται από ξύλα διπλοβρασμένης οξιάς,
με ιδανική διάταξη και επιπλέον ελαστικούς συνδέσμους για αντοχή στο χρόνο και μέγιστη ελαστικότητα. Διατίθενται τόσο σε κλασικά ανατομικά τελάρα (με πυκνά ή αραιά ξύλα) όσο και σε μηχανισμούς για κρεβάτια με
αποθηκευτικό χώρο.

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΥΓΙΕΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ;
Κατά τη διάρκεια του βραδινού ύπνου, το σώμα μας εκκρίνει κατά μέσο όρο 200-500ml υγρασίας (κυρίως σε
μορφή ιδρώτα) και αλάτων, μέρος της οποίας απορροφάται από το στρώμα. Τα κατάλοιπα αυτά, σε συνδυασμό με
την οικιακή σκόνη και τα ακάρεα, δημιουργούν εστίες μικροβίων και μικροοργανισμών που προκαλούν δυσοσμία,
πρόκληση ή επιδείνωση αλλεργιών και άλλα προβλήματα υγείας. Τα υλικά που διαθέτει κάθε στρώμα Morfeas
Mattress βοηθούν στη σωστή ανακύκλωση του αέρα στο εσωτερικό του στρώματος, αποτρέποντας στο μέγιστο
τη συσσώρευση των μικροβίων και βακτηριδίων, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε έναν ευχάριστο και υγιεινό
ύπνο. Επιπλέον, τα αντιαλλεργικά υφάσματα των στρωμάτων είναι ελεγμένα και πιστοποιημένα, ενώ η σειρά Silk
Line διαθέτει και περιμετρικό φερμουάρ για την εύκολη αφαίρεσή τους και πλύσιμο στο πλυντήριο στους 30⁰C.
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ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

HR Foam

Foam

Feltron

Memory Foam

Bonnel springs

Pocket springs

Cell Pocket springs

Αντιαλλεργικό

Ανατομικό, εξαιρετικά ελαστικό και άριστα
αεριζόμενο (μέσω κυψελών) υλικό, που
επανέρχεται άμεσα στην αρχική του θέση.

Ατσαλένια κωνικά ελατήρια, πάχους
2,4χιλ. Το σχήμα τους βοηθάει στην προοδευτική αντίσταση στην πίεση, ενώ διασφαλίζουν τη σωστή ορθοπεδική στήριξη
της σπονδυλικής στήλης.

Ανατομικό, ελαστικό και αεριζόμενο
αφρώδες υλικό, που λειτουργεί ως διαχωριστικό ανάμεσα στα υλικά του στρώματος,
ανεξάρτητα από το βάρος του σώματος.

Ανεξάρτητα ατσάλινα ελατήρια σε βαμβακερή θήκη. Δεν μεταφέρουν την ταλάντωση στις αλλαγές πλευρού, και λειτουργούν
αυτόνομα παρέχοντας ανατομική αίσθηση,
ορθοπεδική στήριξη και τέλεια προσαρμογή στο σχήμα του σώματος.

Βαμβακερός ανθεκτικός αποστειρωμένος
τάπητας, που τοποθετείται ως προστατευτικό και αφυγραντικό υλικό ανάμεσα
στα ελατήρια και τα υπόλοιπα υλικά του
στρώματος.

Μικρά ατσάλινα ελατήρια σε βαμβακερή
θήκη, με 7 ζώνες διαφορετικής σκληρότητας. Είναι προηγμένης τεχνολογίας για
να παρέχουν μεγαλύτερη άνεση αλλά και
αντοχή στο στρώμα.

Πλήρως ανατομικό στρώμα υψηλής τεχνολογίας. Tο πρωτοποριακό υλικό του,
προσαρμόζεται απόλυτα σε κάθε σώμα.

Υλικό που εμποδίζει κάθε αλλεργικό παράγοντα και προλαμβάνει την εμφάνιση
συμπτωμάτων.
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Αντιβακτηριδιακό

7 Ζώνες

Φερμουάρ

Flat sommier

Χειροκίνητο sommier

Ηλεκτροκίνητο sommier

Βαμβάκι

Στρώμα μιας όψης

Στρώμα δυο όψεων

Βάτα

Υλικό που εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων και προσφέρει έναν υγιεινό ύπνο.

Flat Sommier χωρίς τη δυνατότητα
ανάκλισης.
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Στρώμα με 7 ζώνες στήριξης για πλήρη
εφαρμογή σε όλο το σώμα.

Sommier με 28 ξύλα με δυνατότητα χειροκίνητης ανάκλισης στις περιοχές των
κάτω άκρων και πλάτης/κεφάλι.

Για ευκολότερη απόσπαση του καλύμματος
προς πλύσιμο στο πλυντήριο ή άνοιγμα
για έλεγχο των υλικών του στρώματος.

Sommier με 28 ξύλα και δυνατότητα ηλεκτρικής ανάκλισης, με χειριστήριο, στις
περιοχές των κάτω άκρων και πλάτης/
κεφάλι.

Πλενόμενο

Το ύφασμα-κάλυμμα πλένεται στους
αντίστοιχους βαθμούς Κελσίου (℃).

Κατασκευασμένο από βαμβάκι για αίσθηση
δροσιάς και απαλότητας.
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Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σήμα
είναι ελεγμένα για βλαβερές ουσίες και
είναι προϊόντα εμπιστοσύνης.

Όλα τα υλικά τοποθετούνται στη μια όψη
του στρώματος, για ακόμη καλύτερη
αίσθηση. Προτείνεται ανά εξάμηνο η
περιστροφή του στρώματος πόδια-κεφάλι.

Τοποθετούνται τα ίδια υλικά και στις 2
πλευρές του στρώματος. Προτείνεται ανά
εξάμηνο η περιστροφή του στρώματος
πόδια-κεφάλι και πάνω-κάτω.

Υλικό που καπιτονάρεται στο ύφασμα του
στρώματος και προσφέρει έτσι μια μοναδική αίσθηση φρεσκάδας και απαλότητας.
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Όπως στρώνεις, έτσι θα κοιμηθείς! Το πόσο σημαντικό είναι το στρώμα για την ευεξία και την
υγεία είναι σχεδόν αυτονόητο. Συνθέτοντας το
κατάλληλο υπνικό περιβάλλον, μέσα από τη σχολαστική επιλογή των προϊόντων που είναι ιδανικά
για τις ανάγκες μας, μεγιστοποιούμε την ποιότητα
του ύπνου και τελικά την ποιότητα της ζωής μας.

Τα στρώματα Mattrest είναι κατασκευασμένα με
βαμβακερό πλενόμενο ύφασμα πιστοποιημένο
κατά OECO-TEX Standard. Επιπλέον, είναι σχεδιασμένα με άξονα την εργονομία που απαιτεί
το δικό σας σώμα, προκειμένου να απολαύσει
συνθήκες ουσιαστικής χαλάρωσης και άνεσης.
Χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο, πέρα από
“όνειρα γλυκά”;
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Nirvana
Ζήστε τη Nirvana στον απόλυτο βαθμό! Στρώμα νέας γενιάς με σατέν euro top ανώστρωμα και με
μαλλί καπιτονέ. Οι ίνες μαλλιού παρέχουν μια φυσική εναλλακτική ως υλικό καπιτοναρίσματος. Λόγω
της εύκαμπτης δομής του, το μαλλί παλαιότερα προτιμούνταν ευρέως ως υλικό γέμισης, αλλά στις
μέρες μας έχει δώσει τη θέση του στον αφρό και το στρώμα με ελατήρια. Η Morfeas Μattress σας
παρουσιάζει ένα νέο τύπο στρώματος που συνδυάζει την παράδοση του μαλλιού με τη σημερινή
τεχνολογία. Ο μοναδικός συνδυασμός με μαλλί είναι ένας φυσικός τρόπος για να εξισορροπήσετε τη
θερμότητα και παρέχει τέλεια άνεση ύπνου.

Ύψος στρώματος: 38εκ.
(± 2 εκ. λόγω χρήσης
Mαλλί καπιτονέ
αφρώδων υλικών)
4εκ. Soﬅ Foam καπιτονέ για απαλότητα
5εκ. Memory Foam για τέλεια αίσθηση
1000 Cell Pocket με 7 ζώνες διαφορετικής σκληρότητας,
μια προηγμένη τεχνολογία για μεγαλύτερη άνεση
4εκ. Memory Foam για τέλεια αίσθηση
Spinal Support Foam για τέλεια στήριξη της σπονδυλικής στήλης
1000 ανεξάρτητα Micro-Pocket ελατήρια με 7 ζώνες
διαφορετικής σκληρότητας για την πλήρη στήριξη του σώματος
Foam Encapsulated με οπές τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για άριστη ανακύκλωση του αέρα
Support Foam τοποθετείται στη βάση του στρώματος

Σατέν ανώστρωμα υψηλής ποιότητας με μαλλί,
καπιτονέ πλενόμενο.

Βαθύ καπιτονέ για τέλεια αίσθηση και σταθερότητα
των υλικών.

Euro top ανώστρωμα με memory foam και πλούσια
υλικά.

30 c
0
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Ice Sleep
Πείτε οριστικά αντίο στις κάθιδρες, ζεστές, κουραστικές νύχτες. Με το τελευταίας τεχνολογίας
στρώμα της Morfeas Mattress, ICE SLEEP, χάρη στις κάψουλες τζελ που διαθέτει, απολαμβάνετε
το τέλειο περιβάλλον ύπνου! Το ύφασμα Cooler της Morfeas Μattress, έχει την υψηλή ικανότητα
της θερμικής απορρόφησης δίνοντας την τέλεια αίσθηση της δροσιάς, χαρίζοντας το ιδανικό
περιβάλλον για έναν άνετο και ξεκούραστο ύπνο χάρη στην διαπερατότητα των υδρατμών. To Euro
Top ανώστρωμά του, επισφραγίζει την εμπειρία της ουσιαστικής ανάπαυσης, ολοκληρώνοντας το
ιδανικό περιβάλλον ύπνου.

Ύψος στρώματος: 32εκ.
(± 2 εκ. λόγω χρήσης
Silicon Fiber καπιτονέ
αφρώδων υλικών)
Soﬅ Foam υψηλής πυκνότητας
High Density Foam για στήριξη και αντοχή
1500 cell pocket με 7 ζώνες διαφορετικής σκληρότητας,
μια προηγμένη τεχνολογία για μεγαλύτερη άνεση
Memory Foam 5εκ. για τέλεια αίσθηση
1500 ανεξάρτητα ελατήρια με 7 ζώνες διαφορετικής
σκληρότητας, για την πλήρη στήριξη του σώματος
Foam Encapsulated με οπές τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για άριστη ανακύκλωση του αέρα
Support Foam τοποθετείται στη βάση του στρώματος
Silicon Fiber καπιτονέ

Ύφασμα πλεκτό αντιαλλεργικό COOLER με κάψουλες
τζελ. Χαρίζει δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βαθύ καπιτονέ για τέλεια αίσθηση και σταθερότητα
των υλικών.

Test-No.D 05-0212
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Με 3D φάσα για άριστη ανακύκλωση του αέρα
και Euro Top ανώστρωμα.

FI Hohenstein

Cell Memory
Νέας τεχνολογίας στρώμα με Micro-pocket και Cell pocket ελατήρια και EURO TOP ανώστρωμα.
Το ύφασμα Tencel της Morfeas Mattress, χαρίζει μια απαλότητα που διαρκεί, είναι φιλικό προς
την επιδερμίδα, λείο στην αφή. Επιτρέπει την ανακύκλωση του αέρα και υποστηρίζει τον
θερμορυθμιστικό μηχανισμό του σώματος.

Ύψος στρώματος: 33εκ.
(± 2 εκ. λόγω χρήσης
αφρώδων υλικών)

Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση
High Density soﬅ comfort foam για στήριξη, άνεση και αντοχή
1500 cell pocket με 7 ζώνες διαφορετικής σκληρότητας,
μια προηγμένη τεχνολογία για μεγαλύτερη άνεση
High density soﬅ comfort foam για στήριξη, άνεση και αντοχή
Spinal support foam για τέλεια στήριξη της σπονδυλικής στήλης
1500 ανεξάρτητα micro-pocket ελατήρια με 7 ζώνες διαφορετικής
σκληρότητας για την πλήρη στήριξη του σώματος
Foam Encapsulated με οπές τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για άριστη ανακύκλωση του αέρα
Support foam τοποθετείται στη βάση του στρώματος

Ύφασμα πλεκτό αντιαλλεργικό με Tencel με ίνες
από ευκάλυπτο.

Βαθύ καπιτονέ για τέλεια αίσθηση και σταθερότητα
των υλικών.

Test-No.D 05-0212

Με 3D φάσα για αρίστη ανακύκλωση του αέρα και Εuro
top ανώστρωμα.

FI Hohenstein
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Elegant
Nέας τεχνολογίας στρώμα με HERCULES SPRINGS και MEMORY FOAM για τέλεια στήριξη
και χαλάρωση του σώματος! Με LUXURY πλεκτό αντιαλλεργικό ύφασμα απολαμβάνετε
τα οφέλη του τέλειου ύπνου σε ένα αληθινά αναπαυτικό στρώμα.

Ύψος στρώματος: 31εκ.

350g/m Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση
(± 2 εκ. λόγω χρήσης
Soﬅ foam υψηλής πυκνότητας
αφρώδων υλικών)
5εκ. Memory Foam 50 density για τέλεια αίσθηση
Spinal support foam για τέλεια στήριξη της σπονδυλικής στήλης
Ψημένος βαμβακερός τάπητας 1000g τοποθετείται
πάνω και κάτω των ελατηρίων
Hercules springs νέας τεχνολογίας για πλήρη στήριξη και αντοχή
Ψημένος βαμβακερός τάπητας 1000g τοποθετείται
πάνω και κάτω των ελατηρίων
Foam Encapsulated με οπές τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για άριστη ανακύκλωση του αέρα
Support foam τοποθετείται στη βάση του στρώματος
350g/m Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση

Μαύρο

Γκρι

Μπεζ

Βαθύ καπιτονέ για τέλεια αίσθηση και σταθερότητα
των υλικών.

Test-No.D 05-0212
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Με ύφασμα Luxury.

Cashmere
Στρώμα νέας γενιάς με ανεξάρτητα ελατήρια, πολυζωνικό με πολλές και πλούσιες στρώσεις MEMORY
FOAM και ύφασμα CASHMERE. Με EURO TOP ανώστρωμα για ξεκούραστο και άνετο ύπνο. Δεν είναι
τυχαίο που το κασμίρ σαν υλικό έχει μέσα στους αιώνες συνδεθεί με μια αίσθηση αρχοντιάς, ενώ
διαχρονικά αποτελούσε την αγαπημένη επιλογή των βασιλικών οικογενειών. Το ύφασμα CASHMERE
της Morfeas Mattress, με ένα ειδικό μείγμα κασμίρ και βισκόζης, θα σας προσφέρει άνετο και
ξεκούραστο ύπνο. Η σπειροειδής δομή του CASHMERE κρατάει τη θερμοκρασία στα απαιτούμενα
επίπεδα επίπεδα και ταυτόχρονα σας χαρίζει την πολυτέλεια που αξίζετε!

Ύψος στρώματος: 28εκ.
(± 2 εκ. λόγω χρήσης
αφρώδων υλικών)

Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση
3εκ. memory foam για τέλεια αίσθηση
5εκ. memory foam για τέλεια αίσθηση
Spinal support foam για τέλεια στήριξη της σπονδυλικής στήλης
800 ανεξάρτητα ελατήρια με 7 ζώνες διαφορετικής σκληρότητας
για την πλήρη στήριξη του σώματος
Foam Encapsulated με οπές τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για άριστη ανακύκλωση του αέρα
Support foam τοποθετείται στη βάση του στρώματος

Ύφασμα πλεκτό αντιαλλεργικό cashmere.

Βαθύ καπιτονέ για τέλεια αίσθηση και σταθερότητα
των υλικών.

Test-No.D 05-0212

Με 3D φάσα για άριστη ανακύκλωση του αέρα και Euro
top ανώστρωμα
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09

Top Secret
Στρώμα με EURO TOP ανώστρωμα και LUXURY πλεκτό αντιαλλεργικό ύφασμα.
Διαθέτει ανώστρωμα που βγαίνει και πλένεται για άριστη υγιεινή. Χάρη στα πλούσια, προσεκτικά
επιλεγμένα και άκρως ποιοτικά του υλικά, δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον ανάπαυσης
και σας προκαλεί να ανακαλύψετε τα μυστικά μιας κορυφαίας εμπειρίας ύπνου.

Ύψος στρώματος: 30εκ.
(± 2 εκ. λόγω χρήσης
αφρώδων υλικών)

Silicon ﬁber
Memory Foam για τέλεια αίσθηση
Soﬅ Comfort Foam για χαλάρωση του σώματος.

Spinal Support Foam για στήριξη της σπονδυλικής στήλης.
1000 ανεξάρτητα ελατήρια με 7 ζώνες διαφορετικής
σκληρότητας για τέλεια στήριξη και αντοχή
Foam Encapsulated με οπές τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για άριστη ανακύκλωση του αέρα
Support foam τοποθετείται στη βάση του στρώματος

Έξτρα ανώστρωμα με φερμουάρ.
Πλενόμενο στους 30C.

Ύφασμα luxury πλεκτό με EURO TOP ανώστρωμα.

Test-No.D 05-0212
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Με 3D φάσα για άριστη ανακύκλωση του αέρα.

Lavender Touch
Στρώμα νέας γενιάς με PILLOW TOP ανώστρωμα και ύφασμα από μετάξι. Οι ίνες μεταξιού,
100% φυσικές και φιλικές προς το περιβάλλον, προσφέρουν απαλή υφή και μεγιστοποιούν
την αίσθηση άνεσης. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτες, η λεβάντα διαθέτει σημαντικές αγχολυτικές
ιδιότητες και δημιουργεί συνθήκες που επιτρέπουν μια πιο χαλαρωτική νυκτερινή ρουτίνα,
επισπεύδοντας τον χρόνο που χρειάζεται κανείς για να αποκοιμηθεί,
αλλά και τη διάρκεια του βαθύ ύπνου.

Silicon ﬁber
Soﬅ Foam υψηλής πυκνότητας

Ύψος στρώματος: 35εκ.
(± 2 εκ. λόγω χρήσης
αφρώδων υλικών)

High Density Foam υψηλής ελαστικότητας
Soﬅ Comfort Foam για χαλάρωση του σώματος
Spinal Support Foam για στήριξη της σπονδυλικής στήλης
850 Ανεξάρτητα ελατήρια για τέλεια στήριξη και αντοχή
Foam Encapsulated με οπές τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για άριστη ανακύκλωση του αέρα
Support Foam τοποθετείται στη βάση του στρώματος

Ένα πλούσιο στρώμα με ανώστρωμα.

Ύφασμα από silk με ίνες μεταξιού, πλεκτό
αντιαλλεργικό εξαιρετικής ποιότητας.
Με μικροκάψουλες λεβάντας για χαλάρωση και ευεξία.

Test-No.D 05-0212

Pillow top ανώστρωμα και 3D φάσα για άριστη
ανακύκλωση του αέρα.

FI Hohenstein
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Memory Gel
Στρώμα νέας γενιάς με ανεξάρτητα ελατήρια και MEMORY GEL για αίσθηση δροσίας
στον ύπνο σας. Διαθέτει ανώστρωμα EURO TOP και εξαιρετικής ποιότητας ύφασμα από μετάξι.
Χάρη στις πολύτιμες ίνες μεταξιού, το ύφασμα αυτό διαθέτει μια εξαιρετικά απαλή υφή
και εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα άνεσης. Πρόκειται για 100% φυσική
και φιλική προς το περιβάλλον (eco-friendly) ίνα.

Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση

Ύψος στρώματος: 28εκ.
(± 2 εκ. λόγω χρήσης
αφρώδων υλικών)

Memory foam με gel για τέλεια αίσθηση και μείωση
της θερμοκρασίας του σώματος
Soﬅ foam υψηλής πυκνότητας
Hard foam υψηλής πυκνότητας
1000 ανεξάρτητα ελατήρια για την τέλεια στήριξη του σώματος
Foam Encapsulated με οπές τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για άριστη ανακύκλωση του αέρα
Support foam τοποθετείται στη βάση του στρώματος

Ένα πλούσιο στρώμα με ανώστρωμα
και Memory Gel.

Ύφασμα πλεκτό αντιαλλεργικό silk με ίνες από μετάξι.
Με βαθύ καπιτονέ για τέλεια αίσθηση και σταθερότητα
των υλικών.

Test-No.D 05-0212
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Με 3d φάσα για άριστη ανακύκλωση του αέρα και Euro
top ανώστρωμα

Gold Feather
Κοιμηθείτε στα πούπουλα! Στρώμα νέας γενιάς με Hercules Springs και ενσωματωμένο Pillow top
ανώστρωμα, το οποίο συνδυάζει αρμονικά Memory Foam με πούπουλα χήνας, για έναν αληθινά ποιοτικό
ύπνο. Το στρώμα διαθέτει ακόμη πλεκτό αντιαλλεργικό ύφασμα Cashmere, διαχρονική επιλογή υλικού
από τις βασιλικές οικογένειες και σύμβολο αρχοντιάς μέσα στους αιώνες. Το ύφασμα cashmere της
Morfeas Μattress, με ένα ειδικό μείγμα κασμίρ και βισκόζης, θα σας προσφέρει άνετο και ξεκούραστο
ύπνο. Η σπειροειδής δομή του cashmere κρατάει τη θερμοκρασία στα απαιτούμενα επίπεδα
και ταυτόχρονα σας χαρίζει την πολυτέλεια που αξίζετε!

Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση
3εκ. Memory foam για τέλεια αίσθηση
3εκ. Soﬅ foam για πλήρη στήριξη και χαλάρωση

Ύψος στρώματος: 28εκ.
(± 2 εκ. λόγω χρήσης
αφρώδων υλικών)

Πούπουλα χήνας για αφράτη αίσθηση
Ψημένος βαμβακερός τάπητας 1000g
Hercules springs νέας τεχνολογίας για πλήρη στήριξη και αντοχή
Ψημένος βαμβακερός τάπητας 1000g
Foam Encapsulated με οπές τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για άριστη ανακύκλωση του αέρα
Support foam τοποθετείται στη βάση του στρώματος
Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση

Μαύρο

Γκρι

Ύφασμα πλεκτό αντιαλλεργικό cashmere.

Μπεζ

Test-No.D 05-0212

Ύφασμα πλεκτό αντιαλλεργικό cashmere
Pillowtop ανώστρωμα

FI Hohenstein
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Visco Pure
Ένα στρώμα με ανεξάρτητα ελατήρια και Memory. Νοιώστε το απαλό
άγγιγμα του Memory και αφεθείτε στο κράτημά του! Διαθέτει αντιαλλεργικό, πλεκτό ύφασμα
πολυτελείας αλλά και EURO TOP ανώστρωμα για επιπλέον ξεκούραση.

Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση

Ύψος στρώματος: 25εκ.
(± 2 εκ. λόγω χρήσης
αφρώδων υλικών)

3εκ. memory foam 50 density για τέλεια αίσθηση
Soﬅ foam υψηλής πυκνότητας
Hard foam υψηλής πυκνότητας
800 ανεξάρτητα ελατήρια με 7 ζώνες διαφορετικής σκληρότητας
για την πλήρη στήριξη του σώματος
Foam Encapsulated με οπές τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για άριστη ανακύκλωση του αέρα
Support foam τοποθετείται στη βάση του στρώματος

Ύφασμα luxury πλεκτό αντιαλλεργικό.

Test-No.D 05-0212
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Με 3D φάσα για άριστη ανακύκλωση του αέρα και Euro
top ανώστρωμα.

FI Hohenstein

Pearl
Το μαργαριτάρι της εταιρείας μας! Ένα καταπληκτικό στρώμα με ανεξάρτητα ελατήρια
και EURO TOP ανώστρωμα. Με πλούσια αφρώδη υλικά για απόλυτη ξεκούραση και στήριξη!
Το στρώμα διαθέτει πλεκτό αντιαλλεργικό ύφασμα TENCEL με ίνες από ευκάλυπτο, εξασφαλίζοντας
απαλότητα που διαρκεί και φιλικότητα προς την επιδερμίδα. Επιτρέπει την ανακύκλωση του αέρα
και υποστηρίζει τον θερμορυθμιστικό μηχανισμό του σώματος.

Ύψος στρώματος: 26εκ
(± 2 εκ. λόγω χρήσης
αφρώδων υλικών).

Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση
Soﬅ foam υψηλής πυκνότητας
Spinal support foam για τέλεια στήριξη της σπονδυλικής στήλης
800 ανεξάρτητα ελατήρια για την τέλεια στήριξη του σώματος
Foam Encapsulated με οπές τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για άριστη ανακύκλωση του αέρα
Support foam τοποθετείται στη βάση του στρώματος
Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση

Ύφασμα πλεκτό αντιαλλεργικό Τencel με ίνες από
ευκάλυπτο. Mε βαθύ καπιτονέ για τέλεια αίσθηση και
σταθερότητα των υλικών.

Test-No.D 05-0212

Με 3D φάσα για άριστη ανακύκλωση του αέρα
και Euro top ανώστρωμα.

FI Hohenstein
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Emerald
Στρώμα νέας γενιάς με ανεξάρτητα ελατήρια και πλούσια αφρώδη υλικά. Ύφασμα πλεκτό,
αντιαλλεργικό, βαμβακερό τεχνολογίας ZYDANTE SWISS. Το συγκεκριμένο ύφασμα λειτουργεί
ως ρυθμιστής θερμοκρασίας και είναι εμποτισμένο με αντιαλλεργικές ίνες.
Πρόκειται για ένα πολυτελέστατο ύφασμα με ειδικές ίνες από μαλλί Ολλανδίας
που είναι ιδανικό στη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση
1 εκ. Special Foam τοποθετείται πάνω και κάτω
από τα ελατήρια για πλήρη ανάπαυση και στήριξη

Ύψος στρώματος: 31εκ.
(± 2 εκ. λόγω χρήσης
αφρώδων υλικών).

5 εκ. Special Foam
1 εκ. Hard foam υψηλής πυκνότητας
Cotton Felt τοποθετείται πάνω και κάτω των ελατηριών
800 Ανεξάρτητα ελατήρια για μέγιστη αντοχή και στήριξη
Cotton Felt τοποθετείται πάνω και κάτω των ελατηριών
1 εκ. Hard foam υψηλής πυκνότητας
5 εκ. Special Hard foam
Κολόνα Special Foam υψηλής πυκνότητας τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για έξτρα ενίσχυση
Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση

Ύφασμα Zydante Swiss πλεκτό αντιαλλεργικό.

Test-No.D 05-0212
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Silversafe
Ανατομικό – ορθοπεδικό στρώμα SILVERSAFE. Ένα ξεκούραστο αναπαυτικό στρώμα με πλούσια
υλικά για μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Το ύφασμα του είναι βαμβακερό, πλεκτό, αντιαλλεργικό,
αντιβακτηριδιακό με ίνες από SILVER. Ένα φυσικό αντιβακτηριακό στοιχείο που εμποδίζει τις
μυρωδιές και την ανάπτυξη βακτηρίων, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο μολύνσεων. Οι ίνες από ασήμι
σταματούν της δραστηριότητες των μικροοργανισμών, εμποδίζοντας έτσι την εμφάνιση μούχλας
και βακτηρίων, καθώς και των οσμών που προκαλούν. Τα ιόντα Silver έχουν αντιστατικές ιδιότητες
ανακουφίζοντας έτσι το σώμα από την αρνητική ενέργεια και επιτρέποντας έναν ξεκούραστο ύπνο.

Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση

Ύψος στρώματος: 30εκ.
(± 2 εκ. λόγω χρήσης αφρώδων υλικών)

2εκ. Special Foam τοποθετείται
πάνω και κάτω απο τα ελατήρια για πλήρη ανάπαυση και στήριξη
1 εκ. Special Foam
Cotton Felt τοποθετείται πάνω και κάτω των ελατηριών
121/m bonnel ελατήρια για μέγιστη αντοχή και στήριξη
Cotton Felt τοποθετείται πάνω και κάτω των ελατηριών
2εκ. Special Foam
5 εκ. Special Foam

Κολόνα Special Foam υψηλής πυκνότητας τοποθετείται περιμετρικά
του στρώματος για έξτρα ενίσχυση
Silicon ﬁber για απαλή αίσθηση

Ύφασμα Silver πλεκτό αντιαλλεργικό.
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ΚΡΕΒΑΤΙΑ
Η επιλογή του κατάλληλου κρεβατιού κρίνεται εξίσου σημαντική
στη δημιουργία ενός αρμονικού και χαλαρωτικού περιβάλλοντος
ανάπαυσης. Στη Morfeas διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα κρεβατιών,
τόσο μεταλλικών, όσο και ντυμένων με ύφασμα ή τεχνόδερμα
της επιλογής σας. Προσφέροντας επιλογές με ανατομικό τελάρο,
αποθηκευτικό χώρο ή τύπου box, φέρνουμε το κρεβάτι στα μέτρα
σας και εγγυόμαστε ένα κορυφαίο αποτέλεσμα.

18

Montreal
Κομψότητα και αισθητική που αρμόζουν σε κάθε στυλ! Το κομψό κεφαλάρι
σε τετράγωνο μοτίβο, συμπληρώνεται με δύο πλαϊνά στηρίγματα, τα οποία
εκτός από σταθερότητα, προσδίδουν και ιδιαίτερο στυλ. Το κρεβάτι MONTREAL
διαθέτει αποθηκευτικό χώρο που θα καλύψει όλες τις ανάγκες σας.

Μπεζ

Μαύρο

Γκρι

Ευρύχωρος, αεριζόμενος, αποθηκευτικός χώρος για αποφυγή υγρασίας, με 4 μηχανισμούς ανάκλισης για εύκολο άνοιγμα
και κλείσιμο του αποθηκευτικού χώρου που ανασηκώνουν με ευκολία κάθε τύπο στρώματος.

Τotal Silence System (TSS): Ειδική
σχεδίαση και κατασκευή του κρεβατιού για απόλυτη απουσία τριγμών
χάρη στην τεχνολογία TSS.

Απόλυτα επίπεδη επιφάνεια,
επενδεδυμένη με ειδικό αντιολισθητικό τάπητα ιδανική για κάθε
τύπο στρώματος 160x200εκ.

Άριστη ανακύκλωση του αέρα στον
αποθηκευτικό σας χώρο. Χάρη στις
οπές εξαερισμού αποφύγετε τη
συσσώρευση μούχλας και υγρασίας.
19

Rio
Μοντέρνο design κρεβατιού, όπου πρωταγωνιστούν
οι κομψές κάθετες γραμμές.
Το κρεβάτι RIO διαθέτει αποθηκευτικό χώρο
που θα καλύψει όλες τις ανάγκες σας.

Μπλε

Γκρι

Ευρύχωρος, αεριζόμενος, αποθηκευτικός χώρος για αποφυγή υγρασίας, με 4 μηχανισμούς ανάκλισης για εύκολο άνοιγμα
και κλείσιμο του αποθηκευτικού χώρου που ανασηκώνουν με ευκολία κάθε τύπο στρώματος.

Τotal Silence System (TSS): Ειδική
σχεδίαση και κατασκευή του κρεβατιού για απόλυτη απουσία τριγμών
χάρη στην τεχνολογία TSS.
20

Απόλυτα επίπεδη επιφάνεια,
επενδεδυμένη με ειδικό αντιολισθητικό τάπητα ιδανική για κάθε
τύπο στρώματος 160x200εκ.

Άριστη ανακύκλωση του αέρα στον
αποθηκευτικό σας χώρο. Χάρη στις
οπές εξαερισμού αποφύγετε τη
συσσώρευση μούχλας και υγρασίας.

Τokyo
Συνδυάζοντας την εργονομία με την υψηλή αισθητική, και τους καπιτοναρισμένους
ρόμβους με τα μεταλλικά στοιχεία, το κρεβάτι TOKYO είναι μια πολυτελής
και ταυτόχρονα εξαιρετικά αναπαυτική επιλογή. Επιπλέον, διαθέτει
αποθηκευτικό χώρο, που θα καλύψει κάθε ανάγκη σας.

Γκρι

Μαύρο

Μπεζ

Ευρύχωρος, αεριζόμενος, αποθηκευτικός χώρος για αποφυγή υγρασίας, με 4 μηχανισμούς ανάκλισης για εύκολο άνοιγμα
και κλείσιμο του αποθηκευτικού χώρου που ανασηκώνουν με ευκολία κάθε τύπο στρώματος.

Τotal Silence System (TSS): Ειδική
σχεδίαση και κατασκευή του κρεβατιού για απόλυτη απουσία τριγμών
χάρη στην τεχνολογία TSS.

Απόλυτα επίπεδη επιφάνεια,
επενδεδυμένη με ειδικό αντιολισθητικό τάπητα ιδανική για κάθε
τύπο στρώματος 160x200εκ.

Άριστη ανακύκλωση του αέρα στον
αποθηκευτικό σας χώρο. Χάρη στις
οπές εξαερισμού αποφύγετε τη
συσσώρευση μούχλας και υγρασίας.
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Berlin
Design, άνεση και καλαισθησία συνδιαλέγονται αρμονικά
σε αυτό το κρεβάτι, όπου πρωταγωνιστούν τα καπιτονέ
ορθογώνια σχήματα. Μια εξαιρετική επιλογή,
με αποθηκευτικό χώρο για καλύτερη αξιοποίηση του χώρου.

Μπεζ

Γκρι

Μαύρο

Ευρύχωρος, αεριζόμενος, αποθηκευτικός χώρος για αποφυγή υγρασίας, με 4 μηχανισμούς ανάκλισης για εύκολο άνοιγμα
και κλείσιμο του αποθηκευτικού χώρου που ανασηκώνουν με ευκολία κάθε τύπο στρώματος.

Τotal Silence System (TSS): Ειδική
σχεδίαση και κατασκευή του κρεβατιού για απόλυτη απουσία τριγμών
χάρη στην τεχνολογία TSS.
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Απόλυτα επίπεδη επιφάνεια,
επενδεδυμένη με ειδικό αντιολισθητικό τάπητα ιδανική για κάθε
τύπο στρώματος 160x200εκ.

Άριστη ανακύκλωση του αέρα στον
αποθηκευτικό σας χώρο. Χάρη στις
οπές εξαερισμού αποφύγετε τη
συσσώρευση μούχλας και υγρασίας.

Lyon
Κρεβάτι με σκελετό από ξύλο θαλάσσης. Κομψότητα και design που αναβαθμίζουν
την αισθητική του υπνοδωματίου. Το πλούσιο καπιτονέ του κεφαλαριού προσδίδει
μια αύρα πολυτέλειας, ενώ το σχέδιο συμπληρώνεται με δύο πλαϊνά στηρίγματα
που εκτός από σταθερότητα, χαρίζουν επιπλέον στυλ. Κατασκευάζεται σε πολλές
διαστάσεις και με δυνατότητα επιλογής υφασμάτων.
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Oslo
Κρεβάτι με σκελετό από ξύλο θαλάσσης. Μοντέρνο σχέδιο κεφαλαριού
με κορδόνι και με έντονα χαρακτηριστικά. Το κεφαλάρι κάνει μια ελαφριά κλήση
στο επάνω μέρος του. Ένα ιδιαίτερο κρεβάτι που δεν περνάει απαρατήρητο,
κερδίζοντας τις ενυπώσεις στην πρώτη ματιά. Κατασκευάζεται σε πολλές
διαστάσεις και με δυνατότητα επιλογής υφασμάτων.
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Barcelona
Μια κλασσική επιλογή, όπου το κομψό και διαχρονικά καλαίσθητο κεφαλάρι,
διαθέτει εξώγαζα πλαίσια με κουμπιά. Διαθέσιμο σε πολλές διαστάσεις
και με δυνατότητα επιλογής υφασμάτων.
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London
Μια μοντέρνα, μίνιμαλ επιλογή κρεβατιού, με ιδιαίτερο design και έντονη
προσωπικότητα. Το εξώγαζο σχέδιο στο κεφαλάρι δίνει δυναμικά
το παρών, ενώ η άνεση είναι δεδομένη. Κατασκευάζεται σε πολλές διαστάσεις
και με δυνατότητα επιλογής υφασμάτων.
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Paris
Φρέσκο design και μίνιμαλ αισθητική, συναντιούνται σε αυτό
το υπέροχο κρεβάτι. Με το περιμετρικό φυτίλι του
δίνει την αίσθηση σαν το κεφαλάρι να είναι μια μεγάλη μαξιλάρα.
Κατασκευάζεται σε πολλές διαστάσεις και με δυνατότητα
επιλογής υφασμάτων.
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New York
Το κρεβάτι New York είναι ένα εξαιρετικό σύνολο με κομψές κάθετες
γραμμές που το κάνουν να ξεχωρίζει στην πρώτη ματιά και να πρωταγωνιστεί
στον χώρο με την επιβλητική παρουσία του.
Κατασκευάζεται σε πολλές διαστάσεις και με δυνατότητα
επιλογής υφασμάτων.
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΑ
Στη Morfeas σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα επιλογών και σε μεταλλικά
κρεβάτια. Εξοικονομήστε χώρο δίχως να κάνετε εκπτώσεις στην αισθητική και το design.
Διατίθενται και με ποδαρικό (το ίδιο σχέδιο
σαν το κεφαλάρι στα πόδια) και με χαμηλό
ποδαρικό επίσης. Κατασκευάζονται σε πολλές
διαστάσεις και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
Βαρέως τύπου κατασκευή με μασίφ πατούρα
για μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

Apollon

Margie

Hercules

Ismini

Alice

Peter

Irin
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

30

ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Στη MORFEAS MATTRESS αναγνωρίζουμε την αξία του ποιοτικού ύπνου. Γι’ αυτό και φροντίζουμε και σας προσφέρουμε τις ποιοτικότερες επιλογές στρωμάτων, sommiers, ανωστρωμάτων,
μαξιλαριών και όλων όσων μπορούν να σας προσφέρουν αυτό που πραγματικά χρειάζεστε.
Αναπαυτικό και ορθοπεδικά σωστό ύπνο με… όνειρα γλυκά στην πιο ζεστή αγκαλιά!

Στρώματα με ανεξάρτητο ελατήριο, latex και
Memory foam-Visco Elastic πρέπει να πατούν
σε πυκνό υπόστρωμα (έως 3 εκ. max απόστασης ξύλο με ξύλο) και συνίσταται 2-3 φορές
η αλλαγή πόδια – κεφάλι για τα στρώματα
μίας όψεως και επιπλέον πάνω – κάτω για τα
στρώματα δύο όψεων.
Η εγγύηση των στρωμάτων της Morfeas
Μattress αφορά στην ποιότητα υλικών κατασκευής, καλή στήριξη και συμπεριφορά του
στρώματος για την αποφυγή λακουβιάσματος
σε μόνιμη κατάσταση ( πέραν του επιτρεπτού
ορίου 2cm ανά σημείο εφόσον το στρώμα πατάει σε σωστό πυκνό υπόστρωμα). Η εγγύηση
δεν περιλαμβάνει το ύφασμα του στρώματος.
Ποιά είναι η διάρκεια ισχύος της εγγύησης;
Η εγγύηση για τα στρώματα ισχύει από την
ημερομηνία αγοράς και ισχύει στην ελληνική
επικράτεια.
Προϋποθέτει ότι το στρώμα πατάει σε πυκνό
υπόστρωμα (max. έως 3κ απόσταση από ξύλο
σε ξύλο), ακολουθούνται σωστά οι οδηγίες
φροντίδας και ότι η χρήση τους είναι οικιακή. Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας
αγοράς είναι απαραίτητο να κρατήσετε την
αυθεντική απόδειξη αγοράς.
Τι καλύπτει η εγγύηση;
Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματικά υλικά ή
ελαττωματική κατασκευή στα στρώματα, τις
βάσεις στρωμάτων, όπως αναφέρεται πιο πάνω,
και μέσα σε συγκεκριμένους χρόνους από την
ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση ισχύει
για οικιακή χρήση μόνο.
Συγκεκριμένα :
Ελατήρια των στρωμάτων ελατηρίων
Αφρός που χρησιμοποιείται στα στρώματα
Πυρήνας latex των στρωμάτων latex.

Τι θα κάνει η Morfeas mattress για να διορθώσει το πρόβλημα;
Η Morfeas Μattress αρχικά θα εξετάσει αν το
προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση. Εφόσον
διαπιστωθεί η ελαττωματικότητα του προϊόντος
ή εξαρτήματος αυτού, θα εξασφαλίσει τη διόρθωση ή επισκευή του προβλήματος. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα προβεί σε αλλαγή
του ελαττωματικού τμήματος. Σε περίπτωση
που το προϊόν δεν ανήκει πλέον στη σειρά
προϊόντων και χρίζει αντικατάστασης και όχι
επιδιόρθωσης, η εταιρεία θα φροντίσει να το
αντικαταστήσει με άλλο παρόμοιο.
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση;
Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προέρχονται από κακή χρήση ή αποθήκευση,
δίπλωμα-τσάκισμα στρωμάτων με ελατήρια,
αλλοίωση – σκέβρωμα υποστρώματος
(σομιέ, τάβλες, ανατομικές τάβλες, ενιαίες
τάβλες κλπ), χοροπήδημα παιδιών, σιδέρωμα,
βρεξιμο ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική
φθορά, προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί
σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρό περιβάλλον ή
οποιαδήποτε χρήση πλην της οικιακής. Για
την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να
απευθύνεστε στο κατάστημα από όπου αγοράστηκε το προϊόν.
Η εγγύηση αφορά επιδιόρθωση ή αλλαγή
στρώματος γίνεται μέσα στα χρόνια της εγγύησης και τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν
τον πελάτη.
Όλα τα καινούρια υλικά έχουν τη δική τους
ιδιαίτερη μυρωδιά, η οποία σταδιακά εξαφανίζεται. Γι’ αυτό σας συνιστούμε να αερίζετε
και να σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα το
στρώμα, ώστε να βοηθήσετε να εξαλειφθούν
τυχόν οσμές.
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Λεωφόρος Στρατού 117
Πολίχνη, Τ: 2310 640 341
Υπεύθυνη πωλήσεων:
Ελένη Καρανάσου

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Αδριανουπόλεως 53
Καλαμαριά, Τ: 2310 455 838
Υπεύθυνος πωλήσεων:
Γιάννης Μιχαηλίδης

info@morfeas.com.gr | www.morfeas.com.gr
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