


Δημιουργίες με φαντασία & χρώμα
               …σε φόντο Media Strom
Τα όνειρα τα χρωματιστά, παραμένουν ασύλληπτα όσες ονειροπαγίδες κι αν στηθούν. Μπορούν 
να στριμωχθούν για λίγο σε λέξεις, σημειώσεις, αναμνήσεις αλλά πάντα ο ύπνος θα τα φυγαδεύει 
μακριά σε ένα παράλληλο σύμπαν. 

Εμείς στη Media Strom, πιστοί στο δικό μας όνειρο, προσπαθούμε να κάνουμε τα όνειρά σας 
ευχάριστα και χρωματιστά κάθε βράδυ, κάθε μέρα, σε κάθε περίσταση της ζωής σας! 

Σας συντροφεύουμε σε κάθε περίοδο. Με λύσεις για το νυφικό σας κρεβάτι στο νέο σας ξεκίνημα, 
με μία πλούσια συλλογή μοντέλων και σχεδίων για κάθε είδος σπιτιού και αισθητικής, για το 
εξοχικό σας, μέχρι το παιδικό, εφηβικό και φοιτητικό δωμάτιο των αγαπημένων σας θησαυρών! 
Media Strom για κάθε στιγμή της ζωής σας!

Με τη μακρόχρονη εμπειρία μας, την υψηλή τεχνογνωσία και την άψογη ποιότητα, δίνουμε στον 
ύπνο σας καινούρια υλικά και χρώματα.

Η ευεξία που νιώθετε μετά από έναν χαλαρωτικό ύπνο, μεγιστοποιείται όταν ξυπνώντας, πραγματικά 
απολαμβάνετε τις πρώτες εικόνες του χώρου σας.

Η συλλογή Βedrooms της Media Strom ξεχωρίζει για την υψηλή αισθητική της, ακολουθεί τις 
τελευταίες εξελίξεις στη μόδα των υφασμάτων και των αξεσουάρ υπνοδωματίου, αλλά πάνω απ΄ 
όλα διακρίνεται για την φαντασία της. Είναι η νέα συλλογή μικρών χρωματιστών ονείρων. 

Ανακαλύψτε την απίστευτα μεγάλη γκάμα μοντέλων και τους άπειρους συνδυασμούς σχεδίων, 
διαστάσεων και υλικών και δημιουργήστε το δικό σας προσωπικό χώρο, το ιδανικό σας περιβάλλον 
ύπνου.
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SIENNA
Passe partout | Ο άσσος στο μανίκι σας

Αποτελεί μία εύκολη λύση, ιδανική για 
όσους θέλουν να γλυτώσουν χρόνο και 
χρήμα, μιας και το κρεβάτι «Sienna» 
θεωρείται ένα από τα πιο «ευκολοφόρετα», 
αλλά και ιδιαίτερα σχέδια, αφού μπορούν 
να υποστηρίξουν διαφορετικά στυλ 
διακόσμησης. Τα ιδιαίτερα και ταυτόχρονα 
κομψά χαρακτηριστικά του ενισχύουν ακόμα 
περισσότερο την «ήσυχη», αλλά έντονη 
«προσωπικότητά του.

SIENNA

! Μήπως αναζητάτε αποθηκευτικές λύσεις 
για το σπίτι σας; Ενσωματώστε στο 
κρεβάτι Sienna, βάση με αποθηκευτικό 
χώρο και «κερδίστε» χώρο.
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LONDON
Living Luxury | Προσιτή πολυτέλεια  

Αγαπάτε τις κλασικές γραμμές, αλλά δεν 
μπορείτε να αντισταθείτε και στη φρεσκάδα 
του «νέου»; Τότε, το κρεβάτι «London» είναι 
αυτό που ζητάτε! Με έναν μαγικό τρόπο, 
το all time classic συναντά το «μοντέρνο» 
και παντρεύονται περίτεχνα δημιουργώντας 
ένα απαράμιλλο στυλ, το οποίο ισορροπεί 
απόλυτα μεταξύ παλιού και νέου. Οι καθαρές 
γραμμές, ο απέριττος αλλά και δυναμικός 
σχεδιασμός του κρεβατιού αυτού, δημιουργούν 
μια αίσθηση ασύγκριτης πολυτέλειας, η οποία 
εύκολα θα γίνει «τρόπος ζωής». 

! «Ντύστε το» με ανοιχτόχρωμα υφάσματα 
για να μεγαλώσετε τον χώρο ή με ζεστές, 
σκουρόχρωμες γήινες αποχρώσεις αν θέλετε 
να «ζεστάνετε» την ατμόσφαιρα. 

LONDON
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VITORIA
Live your myth | Υπερέχει στα σημεία

Μοντέρνος σχεδιασμός. Μοναδικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά. Πολυμορφικό προφίλ. 
Σχέδιο που αντέχει στο χρόνο. Όλα αυτά 
μαζί τα βρίσκετε σε ένα μόνο κρεβάτι! Το 
«Vitoria» είναι ένα μοναδικό κρεβάτι το 
οποίο δεσπόζει στο χώρο και σας  
προ(σ)καλεί να παραδοθείτε στην  
αγκαλιά του χωρίς δεύτερη σκέψη.

! Επιτρέψτε του να «πλημμυρίσει» 
τον χώρο σας και αφήστε το να 
«ανασάνει» αποφεύγοντας τα επιπλέον 
διακοσμητικά στοιχεία.

VITORIA

Διατίθεται και χωρίς μαξιλάρες στην έκδοση COMO

COMO
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! Η συμβουλή μας;  
Συνδυάστε το με κάποια βασικά στοιχεία της 
διακόσμησης της κρεβατοκάμαρας όπως π.χ. 
τις κουρτίνες ή τα διακοσμητικά μαξιλάρια 
και δημιουργήστε έναν ολοκληρωμένο χώρο 
από τον οποίο δεν θα θέλετε να φύγετε 
ποτέ…  

BARCELONA

BARCELONA
Romantic Touch | Για όνειρα γλυκά…  

Το κομψό κεφαλάρι του, του προσδίδει μια 
extra δόση ρομαντισμού η οποία διαχέεται 
στο χώρο. Το κρεβάτι «Barcelona» δεν 
είναι ένα ακόμα έπιπλο. Έχει τον δικό του 
μοναδικό χαρακτήρα και αποπνέει μια 
μοναδική αίσθηση χαλάρωσης. Μπορεί να 
ταιριάξει τόσο σε ένα minimal, όσο και σε 
ένα πιο busy σκηνικό.
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NAPOLI
Pure minimalism | Trend it up!

Θέλετε να αλλάξετε το χώρο του 
υπνοδωματίου σας, δοκιμάζοντας κάτι 
διαφορετικό; Επενδύστε σε ένα κρεβάτι 
«Napoli» το οποίο συνδυάζει τον κομψό 
αέρα του μοντέρνου με τη φινέτσα του 
διαχρονικού. Πρόκειται για ένα σχέδιο 
άκρως διαχρονικό, που μπορεί και 
συμβαδίζει άνετα με τις τάσεις της μόδας σε 
κάθε εποχή. 

! Τολμήστε το σε έντονα και δυναμικά 
χρώματα αλλά και σε πιο «ήσυχες» και 
γήινες αποχρώσεις και δείτε το χώρο 
σας να «ζωντανεύει» – και μαζί με αυτόν 
να ζωντανεύει και η διάθεσή σας! 

NAPOLI
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KANSAS
Pure Simplicity | Καθαρές γραμμές

Αναζητάτε ένα κρεβάτι το οποίο θα μπορέσει 
να συμβαδίσει με οποιοδήποτε στυλ 
διακόσμησης; Τότε, το «Kansas» αποτελεί 
μία από τις καλύτερες επιλογές που θα 
μπορούσατε να κάνετε. Σχεδιασμένο σε 
απλή, λιτή γραμμή δεν υστερεί σε σχέση 
με τα πιο περίτεχνα σχέδια, αφού αυτή 
ακριβώς η απλότητά του σας επιτρέπει να 
εστιάσετε στα κρυφά του χαρίσματα, τα 
οποία είναι πολλά! 

! Για να «ζωντανέψετε» το χώρο, 
επενδύστε σε σεντόνια και 
διακοσμητικά μαξιλάρια, στις 
αποχρώσεις του υφάσματος του 
κρεβατιού.

KANSAS
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MONACO

MONACO
All time classic | Διαχρονική πολυτέλεια  

Κλασικό σχέδιο το οποίο πραγματικά 
μπορεί να «παντρευτεί» με αμέτρητα στυλ 
διακόσμησης και να ακολουθήσει ακόμα και 
τις πιο προχωρημένες τάσεις από τον κόσμο 
του interior design. Το συγκεκριμένο κρεβάτι 
ήρθε για να μείνει και είναι κατασκευασμένο 
με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην χρειάζεται 
υπερβολές προκειμένου να αναδειχτούν οι 
γραμμές και η απαράμιλλη φινέτσα του. 

! Η συμβουλή μας;  
Συνδυάστε το με κάποια βασικά στοιχεία της 
διακόσμησης της κρεβατοκάμαρας όπως π.χ. 
τις κουρτίνες ή τα διακοσμητικά μαξιλάρια και 
δημιουργήστε έναν ολοκληρωμένο χώρο από 
τον οποίο δεν θα θέλετε να φύγετε ποτέ…  
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LIVORNO
Value for money | Διαχρονική αξία

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, πάντα θα 
υπάρχει κάποιος σε ένα σπίτι που θα 
διαλέγει ένα κρεβάτι στο σχέδιο του 
«Livorno». Απλό, λιτό και βολικό. Ταιριάζει 
σε οποιοδήποτε χώρο, συμβαδίζει με 
οποιαδήποτε ηλικία και ακολουθεί τις 
ανάγκες σας. Αποτελεί ιδανική βάση για  
ένα προσεγμένο συνδυασμό χρωμάτων,  
o οποίος θα εκτοξεύσει την αξία του 
στα ύψη. Μια αξία ανεκτίμητη, αφού θα 
συμβάλει πρωτίστως στις δικές σας ανάγκες 
για ξεκούραση.

! Ο απλός σχεδιασμός του, του επιτρέπει 
να ταιριάξει με έναν πιο busy τοίχο και 
μία πιο «φορτωμένη» διακόσμηση. Όλα 
είναι θέμα γούστου και το «Livorno» 
μπορεί να υποστηρίξει και  
να ικανοποιήσει πολλά!

LIVORNO
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IRIDA

IRIDA
Simply Perfect | Απλό & Όμορφο  

Μπορεί να μην ξεχωρίζει για το εξεζητημένο 
design του, τα «κρυφά» χαρακτηριστικά του 
όμως σίγουρα θα αποζημιώσουν όσους 
το επιλέξουν. Πρόκειται για ένα κρεβάτι το 
οποίο έχει τη δύναμη να «γεμίσει» το χώρο 
και να σας χαρίσει άνεση στη στιγμή, χάρη 
στο ξεχωριστό κεφαλάρι του, το οποίο δεν 
έχει μόνο διακοσμητική υπόσταση, αλλά 
και πρακτική. Σας βοηθά να ξεκουράζεστε 
όχι μόνο ξαπλωμένοι, αλλά και καθιστοί! 
Το «Irida» είναι πραγματικά ένα κρεβάτι 
για όλες τις ώρες και μπορεί να αποτελέσει 
σημείο… συνάντησης και χαλάρωσης όλης 
της οικογένειας. 

! Μονόχρωμο ή εμπριμέ, το ύφασμα που θα 
επιλέξετε για το κεφαλάρι μπορεί να καθορίσει τη 
διακόσμηση όλου του υπόλοιπου χώρου ή απλά 
να συνυπάρξει με αυτή.
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PARMA
So simple | «Ήσυχες» γραμμές

Πρόκειται για μια απλή, αλλά ταυτόχρονα 
αξιόπιστη λύση, η οποία σας βγάζει από 
διλήμματα τύπου «τι στυλ να διαλέξω;» 
«θα ταιριάζει με την διακόσμηση του χώρου 
μου;»… Το κρεβάτι «Parma» έχει σχεδιαστεί 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταφέρνει να 
προσαρμόζεται σε κάθε υπνοδωμάτιο, 
ανεξαρτήτως στυλ. Πρόκειται για ένα απλό 
σχέδιο, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί 
ακόμα και με το πιο προχωρημένο ύφος 
διακόσμησης. 

! Πειραματιστείτε με τα χρώματα στο 
κεφαλάρι και χαρίστε στο κρεβάτι σας 
τη δική σας προσωπική, ανεξίτηλη 
σφραγίδα. 

PARMA
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CASABLANCA

CASABLANCA
Design Masterpiece | Έργο τέχνης   

Το συγκεκριμένο κρεβάτι έχει δημιουργηθεί 
για να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο 
απαιτητικούς τόσο στο θέμα της άνεσης και 
του ύπνου, όσο και του design. Το κρεβάτι 
«Casablanca» κυριαρχεί και επιβάλει τους 
δικούς του «όρους» σε κάθε χώρο, με κάθε 
ύφος.

! Λιτή, απέριττη διακόσμηση και χαμηλός 
φωτισμός είναι όλα όσα χρειάζεται για να 
αναδείξει έναν χώρο και να καλύψει κάθε 
σας ανάγκη. 
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ROMA
Rest in Line | Γεωμετρική αρμονία  

Το κρεβάτι «Roma» σχεδιάστηκε για να 
«υπηρετεί» πρωτίστως εσάς και στη 
συνέχεια τη διακόσμηση του χώρου,  
στον οποίο θα το εντάξετε. 

«Αυστηρές» γραμμές και γωνίες είναι τα 
βασικά του χαρακτηριστικά, προσδίδοντας 
έτσι μια λιτή όψη, που σας επιτρέπει 
να «παίξετε» με τα υπόλοιπα στοιχεία 
της διακόσμησης. Το συγκεκριμένο 
σχέδιο μπορεί να υποστηρίξει τόσο 
ένα «γεμάτο» δωμάτιο, όσο και ένα 
minimal χώρο. 

! Το μυστικό, κρύβεται στο 
χρώμα… Αυτό, μπορεί να 
«ησυχάσει» τα πράγματα ή να 
πυροδοτήσει τη φαντασία και 
τη δημιουργικότητά σας.

ROMA
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MALTA
Industrial Comfort | Η επιτομή της άνεσης  

Τι είναι αυτό που κάνει ένα κρεβάτι «Malta» 
συνώνυμο της άνεσης; Μα φυσικά το 
ξεχωριστό κεφαλάρι το οποίο, σε συνδυασμό 
με τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές του, 
συνθέτει το ιδανικό μέρος για χαλάρωση, 
ξεκούραση, day dreaming… Το μοναδικό 
του στυλ συμβάλει στην πλήρη εναρμόνισή 
του με τον υπόλοιπο χώρο, ενώ ταυτόχρονα 
χαρίζει απίστευτες στιγμές χαλάρωσης σε 
οποιονδήποτε το «δοκιμάσει». 

! Αν υπάρχει ένα κρεβάτι το οποίο αξίζει να 
προτιμήσετε σε king size, τότε αυτό είναι 
σίγουρα το «Malta». 

MALTA
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BROOKLYN
Clean Cut | Μοντέρνο άγγιγμα

Το κρεβάτι «Brooklyn» έχει σχεδιαστεί για 
όσους αγαπούν το λιτό, αλλά ταυτόχρονα 
ενδιαφέρον design. Οι «καθαρές» γραμμές 
του, η… «αψεγάδιαστη» όψη του και ο 
εξονυχιστικά προσεγμένος σχεδιασμός του 
έχουν τη δύναμη να κάνουν το συγκεκριμένο 
κρεβάτι αναντικατάστατο στοιχείο της 
κρεβατοκάμαρας και της καθημερινότητάς 
σας! 

! Δυνατό σημείο του;  
Ο «ήσυχος» σχεδιασμός του, του 
επιτρέπει να «ενσωματώνεται» δίχως 
δυσκολία σε οποιοδήποτε στυλ 
διακόσμησης.

BROOKLYN
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BRISTOL
Queen’s Bed | «Ήσυχη» πολυτέλεια   

Το κρεβάτι «Bristol» αποπνέει μια φινέτσα 
και μία κλάση άλλης εποχής. Κι όμως, 
ενώ έχει καταφέρει να διατηρήσει αυτή 
την αίσθηση, έχει καταφέρει επίσης να 
ενσωματώσει και πολλά στοιχεία από το 
μέλλον, τα οποία αυτόματα το εξελίσσουν 
και το κάνουν έναν από τους καλύτερους 
«συμμάχους» μας στον καλό ύπνο. 

! Εκτός από τo πάπλωμα, μια αφράτη 
κουβέρτα στρωμένη επιμελώς ατημέλητα 
στο κάτω μέρος του κρεβατιού μπορεί να 
του χαρίσει αυτό το «κάτι παραπάνω» και να 
«ζεστάνει» μονομιάς την ατμόσφαιρα. 

BRISTOL
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Media Strom... Πάντα δίπλα σας  
σε όλες τις στιγμές της ζωής σας!

37

Για κάθε στιγμή της ζωής σας υπάρχει η Media Strom με ολοκληρωμένες λύσεις που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε περίστασης.

Με τις νέες σειρές κρεβατιών μπορείτε να βρείτε αυτό που ονειρεύεστε την περίοδο ζωής που 
διανύετε για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μέσα από αμέτρητους συνδυασμούς 
μοντέλων, χρωμάτων και σχεδίων δημιουργείτε την κρεβατοκάμαρα των ονείρων σας.

Επιλέξτε το κρεβάτι που ταιριάζει στο παιδικό, εφηβικό ή φοιτητικό δωμάτιο των 
αγαπημένων σας. Δείτε τις προτάσεις μας για το νυφικό σας κρεβάτι – την αρχή της νέας 
σας ζωής – και εμπνευστείτε για το δικό σας υπνοδωμάτιο.

Ωστόσο, οι προτάσεις της Media Strom δεν σταματούν εκεί. Σας προτείνουμε ιδέες για  
τη διακόσμηση του εξοχικού σας υπνοδωματίου, με προτάσεις, που θα διεγείρουν  
την έμπνευσή σας, ενώ σας καλούμε να φέρετε την αισθητική ξενοδοχείων 5 αστέρων   
στην κρεβατοκάμαρά σας.

Γνωρίστε τις προτάσεις κρεβατιών για τις διάφορες στιγμές της ζωής σας και ονειρευτείτε 
την δική σας!
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IRIDA
Η τέλεια επιλογή! | Simply the best!   

Χάρη στην μοναδική αισθητική του, το κρεβάτι 
«Ίριδα» μπορεί να αποτελέσει το βασικό 
κομμάτι ενός παιδικού δωματίου. Οι μεγάλες 
μαξιλάρες στο προσκέφαλό του, ενισχύουν 
την άνεση, την εμφάνιση, αλλά και το βαθμό 
ασφάλειας του συγκεκριμένου κρεβατιού. 
Είναι ιδανικό για ένα κοριτσίστικο δωμάτιο  
και μπορεί να αποτελέσει έναν πρώτης  
τάξης… καμβά πάνω στον οποίο μπορείτε  
να δημιουργήσετε επιλέγοντας τα κατάλληλα 
λευκά είδη και διακοσμητικά μαξιλάρια. 
Παράγεται ανά 2εκ. και παρέχει δυνατότητα 
αποθηκευτικού χώρου και συνδυασμού με 
όλες τις βάσεις και τα υποστρώματα.

! Συνδυάστε το χρώμα του κρεβατιού 
με πολύχρωμα σκεπάσματα τα 
οποία σίγουρα θα αναδειχτούν 
χάρη στον λιτό σχεδιασμό του.

IRIDA
kids
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PARMA

PARMA
Για όνειρα γλυκά... | Sweetest dreams…  

Αν υπάρχει ένα κρεβάτι το οποίο μπορεί 
να συμβαδίσει με την ανάπτυξη και τις 
ανάγκες των παιδιών, τότε, αυτό είναι το 
κρεβάτι «Parma». Μπορεί να ταιριάξει 
απόλυτα σε οποιοδήποτε στυλ παιδικού 
δωματίου χάρη στο απλό σχέδιό του 
και τη δυνατότητά του να «ντυθεί» με 
οποιοδήποτε χρώμα υφάσματος – 
σύμφωνα πάντα με τις προτιμήσεις του 
μικρού ιδιοκτήτη! Παράγεται ανά 10εκ. και 
μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις βάσεις 
και τα υποστρώματα, ενώ παρέχει και 
δυνατότητα αποθηκευτικού χώρου. 

! Επιλέγοντας το κρεβάτι «Parma» 
εξασφαλίζετε όχι μόνο έναν άνετο 
ύπνο στο μικρό σας, αλλά και ένα 
τακτοποιημένο δωμάτιο!

kids
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MALTA
teens

MALTA
Ήρεμη δύναμη | Easygoing    

Το κρεβάτι «Malta» μπορεί να 
αποτελέσει ένα ασφαλές καταφύγιο σε 
κάθε κοριτσίστικο εφηβικό δωμάτιο. 
Έχει τη δύναμη να στηρίξει αξέχαστα 
pajama parties, να λειτουργήσει ως 
ησυχαστήριο σε στιγμές απομόνωσης και 
να φιλοξενήσει ατέλειωτες συζητήσεις 
με φίλους και γονείς. Επιλέγοντας το 
συγκεκριμένο κρεβάτι, ντύνετε με άνεση 
και στυλ τόσο τον χώρο, όσο και την 
καθημερινότητα των παιδιών. Παράγεται 
ανά 10εκ. και παρέχει δυνατότητα 
αποθηκευτικού χώρου και συνδυασμού με 
όλες τις βάσεις και τα υποστρώματα.

! Εξοπλίστε το με μαξιλάρες και μικρά 
διακοσμητικά μαξιλάρια και δημιουργήστε 
μία super cosy γωνιά!
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SIENNA
Επιστροφή στο… μέλλον! | Back to the future!   

Άραγε, υπάρχει ιδανικό κρεβάτι για ένα αγορίστικο 
εφηβικό δωμάτιο; Φυσικά και υπάρχει! Θα 
πρέπει να είναι απλό, μοντέρνο και εύκολα 
προσαρμόσιμο σε οποιοδήποτε χώρο και με… 
οποιαδήποτε διάθεση! Το κρεβάτι «Sienna» 
πληροί όλες τις προδιαγραφές! Χάρη στην 
αισθητική του, μπορεί να προσαρμοστεί σε 
οποιοδήποτε… σκηνικό. Αυτό άλλωστε είναι 
και ένα από τα δυνατά σημεία του αφού, ως 
γνωστόν, το εφηβικό δωμάτιο μπορεί να 
περάσει πολλές φάσεις διακόσμησης… 
Το κρεβάτι «Sienna» αναμφίβολα θα 
προσαρμοστεί σε αυτές με απόλυτη 
επιτυχία! Παράγεται ανά 10εκ. και 
μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις 
βάσεις και τα υποστρώματα.

! Επενδύστε στη δυνατότητα 
αποθηκευτικού χώρου που 
σας παρέχει και επιτρέψτε στην 
ντουλάπα του νεαρού σας να… 
ανασάνει! 

SIENNA
teens
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KANSAS
Η unisex επιλογή | One for all!   

Δεν υπάρχει πιο ασφαλής επιλογή από το 
κρεβάτι «Kansas», αν επιθυμείτε ένα σχέδιο 
το οποίο θα μπορέσει να συμβαδίσει με 
κάθε γούστο. Ιδανικό τόσο για αγόρια, όσο 
και για κορίτσια, μπορεί να αποτελέσει την 
ιδανική unisex λύση για όσους θέλουν να 
επενδύσουν σε ένα άνετο κρεβάτι το οποίο 
θα μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε 
νεανικό δωμάτιο. Παράγεται ανά 
10εκ. και μπορεί να συνδυαστεί με 
όλες τις βάσεις και τα υποστρώματα, 
ενώ παρέχει και δυνατότητα 
αποθηκευτικού χώρου. 

! Μια εξαιρετική εναλλακτική η 
οποία θα αντέξει στον χρόνο! 

KANSAS
students
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ROMA
«Καθαρές» γραμμές | On Line    

Το κρεβάτι «Roma» αναμφίβολα 
θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε 
οποιοδήποτε φοιτητικό δωμάτιο και να 
πλημμυρίσει τον χώρο με στυλ χάρη στη 
μοναδική αισθητική του. Το μυστικό του 
κρύβεται στις απλές, «καθαρές» γραμμές 
του οι οποίες το βοηθούν να εναρμονίζεται 
με τη διακόσμηση κάθε χώρου. Παράγεται 
ανά 10εκ. και διαθέτει δυνατότητα 
συνδυασμού με όλες τις βάσεις και τα 
υποστρώματα.

! Πρόκειται για ένα «έξυπνο» κρεβάτι 
το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει 
να εξοικονομήσετε χώρο χάρη στην 
αποθηκευτική δυνατότητα που διαθέτει.

ROMA
students
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CASABLANCA
Για μια ζωή! | For a lifetime    

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει τη 
ζωή του ένα ζευγάρι από το να την ονειρευτεί σε 
ένα κρεβάτι «Casablanca». Άνετο και φιλόξενο, 
υπόσχεται να σας χαλαρώνει, αλλά και να σας 
γεμίζει με ενέργεια κάθε μέρα που περνά. 
Επιπλέον, αναβαθμίζει τον χώρο και χαρίζει 
μια αίσθηση πολυτέλειας στη ζωή σας. 
Μπορείτε να το συνδυάσετε με όλες τις 
βάσεις-υποστρώματα και να εκμεταλλευτείτε 
στο έπακρο την αποθηκευτική του 
δυνατότητα.

! Επιτρέψτε του να κυριαρχήσει 
στο υπνοδωμάτιο διατηρώντας 
ένα «καθαρό» και «ήσυχο» στυλ 
διακόσμησης.

CASABLANCA
bridal
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SIENNA
Με γνώμονα την οικογένεια | Family 
oriented     

Απλό, με λιτό σχεδιασμό και απίστευτη 
αντοχή, το κρεβάτι «Sienna» υπόσχεται 
να σας χαρίσει όνειρα γλυκά οποιαδήποτε 
στιγμή ξαπλώσετε επάνω του. Ιδανικό 
για ένα εξοχικό σπίτι, θα σας βγάλει 
ασπροπρόσωπους μιας και μπορεί να 
προσαρμοστεί σε οποιονδήποτε χώρο. 
Μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις βάσεις-
υποστρώματα, ενώ διαθέτει και δυνατότητα 
αποθηκευτικού χώρου.

! Εμπιστευτείτε το κρεβάτι «Sienna». 
Είναι σίγουρο πως εύκολα θα γίνει η 
αγαπημένη σας γωνιά. 

SIENNA
holiday
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LIVORNO
Όμορφο & Λειτουργικό | Sense & Flexibility    

Το κρεβάτι «Livorno» μπορεί να εγγυηθεί έναν 
ευχάριστο και άνετο ύπνο 365 μέρες τον χρόνο. 
Μπορεί να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και τις ανάγκες οποιουδήποτε 
χώρου και να προσαρμοστεί σε αυτόν μέσα από 
ειδικές κατασκευές, οι οποίες σχεδιάζονται κατ’ 
αποκλειστικότητα για κάθε ενδιαφερόμενο. Η 
προσαρμοστικότητά του αυτή, κατατάσσει το 
«Livorno» μέσα στις πρώτες επιλογές όσων 
επιθυμούν να εξασφαλίσουν ένα όμορφο 
και μοντέρνο περιβάλλον ύπνου. Οι πλέον 
δημοφιλείς και μοντέρνοι ξενοδοχειακοί 
προορισμοί επιλέγουν τις minimal και 
λιτές γραμμές του. Ύπνος πολλών 
αστέρων στο δικό σας υπνοδωμάτιο.

! Το συγκεκριμένο κρεβάτι μπορεί 
να συνδυαστεί με όλες τις βάσεις- 
υποστρώματα.



NAPOLI
travel
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NAPOLI
Ασύγκριτη αίσθηση | Modern Classic     

Αν αναζητάτε ένα κρεβάτι το οποίο να 
διαθέτει την άνεση και την ομορφιά του 
κλασικού σε συνδυασμό με την φρεσκάδα 
του μοντέρνου, τότε το «Napoli» είναι η 
ιδανική επιλογή! Το συγκεκριμένο κρεβάτι 
έχει τη δύναμη και τον τρόπο να αναβαθμίσει 
τόσο την αισθητική ενός χώρου, όσο και την 
ποιότητα του ύπνου. Αυτά τα δύο στοιχεία του, 
το καθιστούν ιδανική επιλογή για τα all time 
classic ξενοδοχεία. Φέρτε τον αέρα ξενοδοχείων 
5 αστέρων στο υπνοδωμάτιό σας. Χάρη στη 
δυνατότητα ειδικής κατασκευής, μπορεί να 
προσαρμοστεί σε οποιονδήποτε χώρο, ενώ 
μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις βάσεις και τα 
υποστρώματα.

! Το ξεχωριστό κεφαλάρι που διαθέτει 
το «Napoli», προσθέτει επιπλέον 
πόντους στην αισθητική κάθε 
δωματίου.
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Όσο σημαντική είναι η σωστή επιλογή ενός καλού στρώματος, άλλο τόσο σπουδαία είναι 
και η επιλογή της κατάλληλης επιφάνειας πάνω στην οποία θα τοποθετήσουμε το νέο μας 
στρώμα. Στην Media Strom το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά και γι’ αυτό έχουμε αναπτύξει 
μια σειρά από εργονομικές βάσεις που όχι μόνο στηρίζουν ιδανικά το στρώμα, αλλά 
«λειτουργούν» ενεργητικά κατά την διάρκεια του ύπνου σας, προσφέροντας το τέλειο 
σύστημα άνεσης και ξεκούρασης στο σώμα σας.

Αυτό συμβαίνει διότι το στρώμα, για να αποδώσει καλύτερα, πρέπει να ακουμπάει σε 
επιφάνεια με την οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα συμπαγές σύστημα. 

Για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος, επιλέγετε τη βάση που ταιριάζει στο δικό σας 
τύπο στρώματος. Η κατάλληλη επιφάνεια υποστήριξης θα μεγιστοποιήσει τα ορθοπεδικά και 
ανατομικά χαρακτηριστικά του στρώματος και θα επιμηκύνει την αντοχή και τη συμπεριφορά 
του σε βάθος χρόνου. Επίσης, θα το προστατέψει από πιθανή φθορά καθώς το στηρίζει 
απόλυτα σε όλο το πλάτος και μήκος του χωρίς να αφήνει κανένα κενό σημείο. 

Η κατάλληλη βάση σε συνδυασμό με το στρώμα, λειτουργούν ως ολοκληρωμένο σύστημα 
ύπνου μαζί με το ανατομικό μαξιλάρι. Το υπνοσύνολο αγκαλιάζει ιδανικά το σώμα και 
προσαρμόζεται στις φυσικές του καμπύλες. Έτσι, αισθάνεστε άνεση και χαλάρωση κατά την 
διάρκεια του ύπνου, απολαμβάνοντας μια εμπειρία ξεκούρασης και ευεξίας.

Η ορθοπεδική βάση σε συνδυασμό με το στρώμα, πολλαπλασιάζει τα σημεία στήριξης 
του σώματος. Τα περισσότερα σημεία στήριξης διατηρούν τη σπονδυλική σας στήλη στη 
φυσική της καμπύλη θέση, βοηθούν στη χαλάρωση των μυών και επιτρέπουν να ξυπνάτε 
ξεκούραστοι. 

Εργονομικές βάσεις Media Strom για ακόμα 
μεγαλύτερη απόλαυση στον ύπνο σας.  
Αφεθείτε στην στήριξή τους!
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Οι εργονομικές βάσεις της Media Strom σχεδιάστηκαν 
για να υποστηρίζουν ιδανικά το νέο σας στρώμα,  
γι’ αυτό και οι προδιαγραφές τους ανταποκρίνονται 
στους διαφορετικούς τύπους στρωμάτων.
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Flexy / Flexy High Base

Basic Base

Storage Base

Βάση με ιδιαίτερο σχεδιασμό, χάρη στο αποκλειστικό σύ-
στημα ανεξάρτητων ελατηρίων multi pocket, το οποίο δι-
αθέτει 3 ζώνες για άριστη ορθοπεδική στήριξη, ενισχυμένη 
στα πιο βαριά σημεία του σώματος. 

! Αναδεικνύει την μοναδική αίσθηση των κορυφαίων 
στρωμάτων Optimum, εξασφαλίζοντάς σας έναν πραγματικά 
απολαυστικό ύπνο. Παράγεται ανά 2 εκ. σε πλάτος 80-200 εκ. 
ώστε να ταιριάζει απόλυτα στο στρώμα σας.  
Συνεργάζεται επίσης εξαιρετικά με τα στρώματα Advance.

Βάση με συνδεδεμένα ελατήρια Bonnel, που εξασφαλίζει 
σωστή στήριξη για εσάς και αντοχή για το στρώμα σας, 
ενώ παράλληλα βελτιώνει τα επίπεδα άνεσης που απο-
λαμβάνετε. 

! Ενδείκνυται για στρώματα της σειράς Basic μεγιστοποιώντας 
τη παρεχόμενη στήριξη. Παράγεται ανά 2 εκ. σε πλάτος  
80-200 εκ. ώστε να ταιριάζει απόλυτα με το στρώμα σας.

Βάση με εσωτερικό από αφρώδες υλικό ειδικής πυκνότη-
τας. Χωρίς ελατήρια, θα υποστηρίξει άριστα το σώμα σας, 
προσφέροντάς σας το αγκάλιασμα που σας χαλαρώνει. 

! Συνδυάζεται με τα στρώματα της σειράς Flexy και αυξάνει 
την αίσθηση άνεσης που αισθάνεστε. Παράγεται ανά 2 
εκ σε πλάτος 80-200 εκ. ώστε να ταιριάζει απόλυτα με το 
στρώμα σας.  

Βάση με ενιαία, μασίφ ξύλινη επιφάνεια, ειδικά σχεδια-
σμένη για να αποτελεί μία σταθερή επιφάνεια στήριξης για 
κάθε στρώμα.

! Συνδυάζεται με όλα τα στρώματα. Παράγεται ανά  
10 εκ. σε πλάτος 90-160 εκ. Συνδυάζεται μόνο με το 
εικονιζόμενο πόδι.

Βάση με ενιαίο αποθηκευτικό χώρο που θα χωρέσει… 
πολύ περισσότερα απ΄ όσα περιμένατε. Είναι ιδιαίτερα εύ-
χρηστη και λειτουργική και διατίθεται με το ειδικά σχεδια-
σμένο δυναμικό τελάρο Mediflex 20plus, για να υποστηρί-
ζει κάθε τύπο στρώματος.

! Συνδυάζεται με όλα τα στρώματα. Παράγεται ανά 10 εκ. σε 
πλάτος 90-180 εκ. Διατίθεται και χωρίς αποθηκευτικό χώρο 
στις εκδόσεις Mediflex 16 Base και Mediflex 20plus Base.

Optimum Base

Fit Base

Προσοχή στη λεπτομέρεια: 
Επιλέξτε τα πόδια του κρεβατιού σας μέσα από μια γκάμα επιλογών σε σχέδια & χρώματα. 
Όλα τα πόδια διατίθενται σε ύψος 12 & 16 εκ.

Άρτεμις 
Κερασιά

Άρτεμις 
Φυσικό

Άρτεμις 
Βέγκε

Ολυμπία
Κερασιά 

Αθηνά
Κερασιά

Φίλιππος
Μέταλλο



Καναπές... Ο απόλυτος χώρος χαλάρωσης και ξεκούρασης πέραν του κρεβατιού μας. 
Αποτελεί βασικό στοιχείο του καθιστικού μας και ενδεικτικό στοιχείο του στυλ μας και της 
διακόσμησης του χώρου μας. Πως θα νιώθατε αν ο αγαπημένος σας καναπές μετατρεπόταν 
σε ένα υπέροχο κρεβάτι συνδυάζοντας την ξεκούραση με τα ευεργετικά οφέλη ενός καλού 
ύπνου;  

Οι άνετοι και πολλών λειτουργιών καναπέδες-κρεβάτια, εξοικονομούν χώρο, χρόνο και 
χρήμα. Είτε σαν επιπλέον κρεβάτι για έναν επισκέπτη, είτε σαν κρεβάτι για κάθε βράδυ, 
μπορείτε να βρείτε τη λύση που ζητάτε σε προσιτή τιμή χωρίς να χάσετε τον ύπνο σας. 

Οι πτυσσόμενοι καναπέδες της Media Strom μετατρέπονται όλοι σε κρεβάτι και συνεπώς 
πέραν της υψηλής ποιότητας, αισθητικής και ποικιλίας, προσφέρουν και τη λειτουργικότητα 
που είναι απαραίτητη σε κάθε σύγχρονο σπίτι. Θα σας δώσουν λύση στο πρόβλημα 
φιλοξενίας επιπλέον ατόμων, διατηρώντας ταυτόχρονα το χώρο σας όμορφο και ευχάριστο.

Αμέτρητα χρώματα και σχέδια υφασμάτων, θα σας δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε 
τη δική σας αγαπημένη γωνιά, ενώ έχουν το πλεονέκτημα να αφαιρούνται εύκολα και 
γρήγορα ώστε να καθαριστούν ή να ανανεωθούν όσο συχνά το επιθυμείτε. 

Ο καναπές-κρεβάτι είναι ιδανικός και για φοιτητές λόγω μικρού μεγέθους και χρηστικότητας.

Καναπέδες-κρεβάτι 
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GIOIA
Small but… big | Το «κάτι» παραπάνω

Τον φανταζόμαστε σε εργένικα σπίτια, 
φοιτητικά δωμάτια, μικρά γραφεία τα οποία 
προορίζονται και ως χώροι φιλοξενίας. 
Ο καναπές «Gioia» έχει το πλεονέκτημα 
να χωράει παντού και να δίνει άμεσες 
λύσεις σε διάφορα θέματα. Τα πιο βασικά; 
Διακόσμηση, φιλοξενία, αποθήκευση! 
Η ειδική κατασκευή του, του προσφέρει 
τη δυνατότητα να καλύπτει κάθε ανάγκη 
εύκολα, γρήγορα και… οικονομικά! 

! Επιστρατεύστε τον για το σπίτι ή το 
εξοχικό – θα σας βγάλει σίγουρα 
ασπροπρόσωπους! 

GIOIA
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FEDE
More than a sofa | Αισθητική & 
Λειτουργικότητα   

Με την πρώτη ματιά, θα σας μαγνητίσουν 
οι άψογες γραμμές του και το μοντέρνο –μη 
εξεζητημένο– design του. Ανακαλύπτοντας 
όμως ένα προς ένα τα χαρακτηριστικά του, 
θα συνειδητοποιήσετε πως το συγκεκριμένο 
έπιπλο είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός 
καναπές. Μέσα του κρύβει ένα συρόμενο 
κρεβάτι το οποίο μπορεί αυτόματα να 
προσαρμοστεί σε κάθε χώρο και να καλύψει 
οποιαδήποτε ανάγκη. 

! Μάλιστα, συνδυάζοντάς το με το ειδικά 
σχεδιασμένο στρώμα «Sofa», μπορείτε με μία 
κίνηση, να δημιουργήσετε ένα άνετο κρεβάτι 
για τους καλεσμένους σας.

FEDE
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FELICITA
Comfy & Cozy | Πρακτικό design

Αέρινος, με ξεκάθαρη αισθητική η οποία 
καταφέρνει να ενσωματώσει όλη την 
τεχνολογία και την άνεση που θα πρέπει 
να διαθέτει ένας καναπές-κρεβάτι. Ο 
σχεδιασμός του, τον κάνει να προσαρμόζεται 
εύκολα σε οποιονδήποτε χώρο, ενώ ο 
μοναδικός μηχανισμός του, του δίνει την 
δυνατότητα να μεταμορφώνεται σε διπλό 
κρεβάτι εύκολα και γρήγορα. 

! «Ενισχύστε» την άνεση που προσφέρει, 
εφοδιάζοντάς τον με διακοσμητικά 
μαξιλάρια και ριχτάρια. Αυτός, είναι 
επίσης ένας έξυπνος τρόπος για να 
προσαρμόσετε τον καναπέ «Felicita» 
ακόμα περισσότερο στην αισθητική του 
χώρου και συνεπώς τη δική σας! 

FELICITA
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AMORE
Στυλ & Ευελιξία | Minimal Flexibility     

Ο καναπές-κρεβάτι «Amore», συνδυάζει τον 
μοντέρνο, μινιμαλιστικό σχεδιασμό με την 
άψογη λειτουργικότητα. Μπορεί κάλλιστα να 
αποτελέσει βασικό σημείο της διακόσμησης 
του καθιστικού σας, αλλά και ένα υπέρ-
αναπαυτικό κρεβάτι γεμάτο άνεση για τους 
φιλοξενούμενούς σας.

! Και το καλύτερο όλων;  
Ανοίγει εύκολα και γρήγορα με μία μόνο 
κίνηση!

AMORE



Xρήσιμες πληροφορίες για τα κρεβάτια

SIENNA •	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
90-200 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

NAPOLI

LONDON •	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
150-170 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

KANSAS

VITORIA •	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
80-200 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

•	 Διαθέτει αφαιρούμενη επένδυση

MONACO

LIVORNOBARCELONA •	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
150-170 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

•	 Διαθέτει αφαιρούμενη επένδυση

•	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

•	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
90-200 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

•	 Διαθέτει αφαιρούμενη επένδυση

•	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
150-170 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

•	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
90-200 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom
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Xρήσιμες πληροφορίες για τα κρεβάτια

IRIDA •	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 2 εκ., σε πλάτος 
70-200 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

•	 Διαθέτει αφαιρούμενη επένδυση

MALTA

PARMA •	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
90-200 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

BROOKLYN

CASABLANCA •	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
150-180 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

BRISTOL

COMOROMA •	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
90-200 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

•	 Διαθέτει αφαιρούμενη επένδυση

•	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
80-200 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

•	 Διαθέτει αφαιρούμενη επένδυση

•	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
80-200 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

•	 Διαθέτει αφαιρούμενη επένδυση

•	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
150-180 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
-έπιπλα Media Strom

•	 Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του κρεβατιού 
αφορούν στρώμα 160 x 200 εκ.

•	 Το κρεβάτι παράγεται, ανά 10 εκ., σε πλάτος 
80-200 εκ.

•	 Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων, 
συνδυάζεται με όλες τις ορθοπεδικές βάσεις 
(με ή χωρίς αποθηκευτικό χώρο) & όλα τα 
έπιπλα Media Strom

•	 Διαθέτει αφαιρούμενη επένδυση
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Xρήσιμες πληροφορίες για τους καναπέδες-κρεβάτι
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GIOIA
•	 Μετατρέπεται σε μονό κρεβάτι με «έξυπνη» 

απασφάλιση των μπράτσων

•	 Διαθέτει αποθηκευτικό χώρο & αφαιρούμενη 
επένδυση σε μεγάλη ποικιλία υφασμάτων

•	 Διαστάσεις κλειστού καναπέ (ΜxΠxΥ): 140x80x79 εκ.

•	 Διαστάσεις ανοικτού καναπέ (ΜxΠxΥ): 190x80x60 εκ.

FEDE •	 Μετατρέπεται σε διπλό κρεβάτι ή σε δύο μονά 
κρεβάτια με αυτόματο συρόμενο μηχανισμό

•	 Διαθέτει αφαιρούμενη επένδυση σε μεγάλη ποικιλία 
υφασμάτων

•	 Συνδυάζεται με το στρώμα Sofa 74x182 εκ. (το οποίο 
παραγγέλνεται ξεχωριστά) 

•	 Διαστάσεις κλειστού καναπέ (ΜxΠxΥ): 220x97x76 εκ.

•	 Διαστάσεις ανοικτού καναπέ (ΜxΠxΥ): 220x165x76 εκ.

FELICITA •	 Διατίθεται σε τρεις διαστάσεις. Μετατρέπεται σε μονό, 
ημίδιπλο & διπλό κρεβάτι πλάτους 80, 120 και 140 εκ.

•	 Διαθέτει αφαιρούμενη επένδυση σε μεγάλη ποικιλία 
υφασμάτων

•	 Διαστάσεις κλειστού καναπέ για διπλό κρεβάτι 140 
εκ. (ΜxΠxΥ): 165x97x88 εκ.

•	 Διαστάσεις ανοικτού καναπέ για διπλό κρεβάτι 140 
εκ. (ΜxΠxΥ): 165x200x67 εκ.

AMORE
•	 Μετατρέπεται σε διπλό κρεβάτι 

•	 Διαθέτει αφαιρούμενη επένδυση σε μεγάλη ποικιλία 
υφασμάτων

•	 Διαστάσεις κλειστού καναπέ (ΜxΠxΥ): 196x105x88 εκ.

•	 Διαστάσεις ανοικτού καναπέ (ΜxΠxΥ): 196x142x30 εκ.




