YOU
COULDN'T
WAKE UP
BETTER

ΣΤΡΩΜΑΤΑ Ι ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ Ι ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

H Dreamwell είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία παραγωγής χειροποίητων
στρωμάτων και προϊόντων ύπνου, απαράμιλλης ποιότητας και μοναδικής αισθητικής.
Η εταιρεία μας ενημερώνεται συστηματικά για τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά,
στοχεύοντας στη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη μιας μεγάλης γκάμας προϊόντων ύπνου
εξαιρετικής ποιότητας, επιλέγοντας υλικά με τα πιο αυστηρά κριτήρια για τη εξασφάλιση
άριστων συνθηκών ύπνου και υγιεινής.
Δύο από τους κύριους στόχους μας είναι η προώθηση του σεβασμού προς το περιβάλλον
και η υγεία των καταναλωτών, για το σκοπό αυτό εγγυόμαστε ότι η επιλογή των υλικών
μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο από πιστοποιημένες πρώτες ύλες, φιλικές προς το
περιβάλλον (eco friendly), με σεβασμό πάντα στα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ελέγχου
που είναι προαπαιτούμενα σε όλες τις προηγμένες χώρες.
Στηριζόμενη στο άρτια και άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της,
τηρώντας αυστηρό ποιοτικό έλεγχο στη διαδικασία παραγωγής, διαθέτοντας
υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εφαρμόζοντας τις πλέον εξελιγμένες
τεχνικές και μεθόδους παραγωγής, η εταιρεία μας, εγγυάται την υψηλή ποιότητα,
αντοχή και υγιεινή σε συνδυασμό με την εργονομία και αξιοπιστία των προϊόντων της,
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη σχέση ποιότητας – τιμής.
Στη Dreamwell βασικές μας αρχές είναι η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη,
η διασφάλιση άνετου, ποιοτικού και ξεκούραστου ύπνου και η διατήρηση μιας άριστης
σχέσης πριν και μετά την πώληση του προϊόντος.

Dreamwell booklet 3.4.1.2018 version. All rights reserved.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

iFOAM
CLOUD

Ανατομία
Συνδυασμός ελαστικού αφρού Harmony plus και αφρού μνήμης (memory foam) με ιδιότητες Pump Effect.
Το βασικό υλικό του memory foam, έχει τη δυνατότητα να συμπιέζεται και να παίρνει το ακριβές σχήμα του
σώματος και κατόπιν να επανέρχεται αργά στο αρχικό του σχήμα.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι αφαιρούμενο και πλενόμενο κατηγορίας Organic Cotton και αποτελείται
από οργανικό βαμβάκι με υποαλλεργικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες απομακρύνοντας τους διάφορους
μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στο στρώμα.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ IFOAM CLOUD ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΦΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΑ)

Γενικά
Η βασική έκδοση στη σειρά στρωμάτων χωρίς ελατήρια. Συνδυασμός ελαστικού αφρού
Harmony plus και πρωτοποριακού αφρού με λειτουργία «μνήμης» για μέγιστη στήριξη και
μοναδική αίσθηση ύπνου. Διαθέτει πλενόμενο ύφασμα, εξαιρετικής ποιότητας με ιδιότητες
ALOE VERA και περιμετρικό φερμουάρ.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη μια πλευρά στην οποία εφαρμόζεται το υλικό memory foam.

1.

Ύφασμα Organic Cotton knit

2.

Tricotton ελαστικό ύφασμα

3.

Αφρός μνήμης Pump Effect

4.

Αφρός Harmony υψηλής ελαστικότητας

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

iFOAM
COOL

Ανατομία
Συνδυασμός ελαστικού αφρού FS, αφρού μνήμης (memory foam) και αφρού μνήμης με επεξεργασία gel (memory
cool gel). Το βασικό υλικό του memory foam έχει την δυνατότητα να συμπιέζεται και να παίρνει το ακριβές σχήμα
του σώματος και κατόπιν να επανέρχεται αργά στο αρχικό του σχήμα. Το memory cool gel έχει τις ίδιες ιδιότητες
με το memory foam με τη διαφορά ότι η ειδική επεξεργασία του με κόκκους gel του δίνει την δυνατότητα να
κρατάει την θερμοκρασία του σώματος πιο ουδέτερη ακόμα και στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι αφαιρούμενο και πλενόμενο κατηγορίας Silver με ισχυρή αντιβακτηριδιακή
δράση χάρη στα ενσωματωμένα ασημί ιόντα του και διασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής. Είναι φιλικό προς το
περιβάλλον και διατηρεί τις ιδιότητες του μέσα στον χρόνο.
* Διατίθεται και με ύφασμα Organic Cotton με ίνες από οργανικό βαμβάκι.

Εγγύηση
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Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
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χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.

TO ΣΤΡΩΜΑ IFOAM COOL EINAI ENAΣ ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΦΡΩΝ

Γενικά
Η έκδοση Cool με την προσθήκη του αφρού με ειδική επεξεργασία gel στο ήδη υπάρχον
memory foam, προσφέρει μία αυξημένη αίσθηση δροσιάς και ανάπαυσης, καθώς διατηρεί
μία πιο ουδέτερη θερμοκρασία στον ύπνο. Με πλενόμενο ύφασμα Silver ή Organic Cotton
και περιμετρικό φερμουάρ.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την μια πλευρά στην οποία εφαρμόζονται τα υλικά memory foam και memory foam
με επεξεργασία gel (cool gel).

Σύνθεση
1.

Ύφασμα Silver knit

2.

Cotton fabric

3.

Memory Foam με επεξεργασία gel (cool gel)

4.

Memory Foam

5.

Αφρός Harmony υψηλής ελαστικότητας

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

iFOAM

COOL MAX

Ανατομία
Συνδυασμός ελαστικών αφρών FS και αφρού μνήμης με επεξεργασία gel (memory cool gel). Το βασικό υλικό
του memory foam έχει την δυνατότητα να συμπιέζεται και να παίρνει το ακριβές σχήμα του σώματος και
κατόπιν να επανέρχεται αργά στο αρχικό του σχήμα, σε συνδυασμό με την ειδική επεξεργασία του με κόκκους
gel του δίνει την δυνατότητα να κρατάει την θερμοκρασία του σώματος πιο ουδέτερη ακόμα και στις ζέστες
μέρες του καλοκαιριού.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι αφαιρούμενο και πλενόμενο κατηγορίας Serano με ισχυρή
αντιβακτηριδιακή δράση και πρωτοποριακή σχεδίαση και διασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
H EΚΔΟΣΗ COOLMAX ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ
ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΑ.

Γενικά
Η έκδοση CoolMax αντιπροσωπεύει την μέγιστη στήριξη, άνεση και ελαστικότητα σ’ ένα και
μοναδικό στρώμα χωρίς ελατήρια. Ο εξειδικευμένος αφρός Memory Gel, συνδυαστικά με το
πλενόμενο ύφασμα Serano εξαιρετικής ποιότητας και απαλότητας, προσφέρει τα μέγιστα
σ’ έναν ποιοτικό ύπνο.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη μια πλευρά στην οποία εφαρμόζεται το υλικό memory foam με επεξεργασία gel
(cool gel).

1.

Ύφασμα Serano knit

2.

Cotton fabric

3.

Memory Foam με επεξεργασία gel (cool gel)

4.

Αφρός Harmony υψηλής ελαστικότητας

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

iFOAM

NATURAL

Ανατομία
Το Latex που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του στρώματος είναι ένα μοναδικό υλικό προερχόμενο
κατευθείαν από τη φύση. Με απαλή αίσθηση και μεγάλη ελαστικότητα αγκαλιάζει το σώμα χωρίς αντίσταση.
Διαθέτει κανάλια εξαερισμού για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και είναι οικολογικό προϊόν.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι αφαιρούμενο και πλενόμενο κατηγορίας Serano με ισχυρή
αντιβακτηριδιακή δράση και πρωτοποριακή σχεδίαση και διασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής.
* Διατίθεται και με ύφασμα Organic Cotton με ίνες από οργανικό βαμβάκι.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
Η ΕΚΔΟΣΗ NATURAL ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ NATURAL LATEX

Γενικά
Η δύναμη της φύσης διοχετεύεται μέσα από το Natural Latex και τις 7 διαφορετικές ζώνες
στήριξης. Ελαστικό και ταυτόχρονα απαλό, αγκαλιάζει και «υποδέχεται» το σώμα χωρίς
αντίσταση. Για εκείνους που προτιμούν να «αφήνονται» στη φυσικότητα ενός οικολογικού
προϊόντος. Πλενόμενο ύφασμα Seranο ή Organic Cotton, με εξαιρετικές ιδιότητες.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.

1.

Ύφασμα Serano knit

2.

Cotton fabric

3.

Natural Latex 7 ζωνών

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΜΕ BONNEL ΕΛΑΤΗΡΙΟ

STAR
LIGHT

Ανατομία
Συνδυασμός ελατήριου πλέγματος bonnel με αφρούς HM μεσαίας σκληρότητας.
Διαθέτει περιμετρική στήριξη με αφρούς ΗΜ.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Ζακάρ υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.

Σύνθεση
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TO STAR LIGHT ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ
ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ DREAMWELL

Γενικά
To Star Light συνδυάζει την στιβαρότητα των ελατηρίων Bonnel -πιστοποιημένων κατά τα
αυστηρά Βρετανικά standards- αλλά και ενός βαμβακερού Ζακάρ υφάσματος.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.

1.

Ύφασμα τύπου Ζακάρ

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dakron

3.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

4.

Ύφασμα σταθεροποίησης

5.

White thermal elastic felt

6.

Περιμετρική στήριξη αφρού μεσαίας ελαστικότητας

7.

Ελατήριο Bonnel 2,30 mm με 116 pcs/m2

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΜΕ BONNEL ΕΛΑΤΗΡΙΟ

STAR
PLUS

Ανατομία
Συνδυασμός ελατήριου πλέγματος bonnel με αφρούς HM μεσαίας σκληρότητας.
Διαθέτει περιμετρική στήριξη με αφρούς ΗΜ. Διαθέτει ενσωματωμένο ανώστρωμα.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Ζακάρ υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.

Σύνθεση
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TO STAR PLUS ΕΙΝΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ STAR LIGHT.

1.

Ύφασμα τύπου Ζακάρ

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dakron

3.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

4.

Ύφασμα σταθεροποίησης

5.

Αφρός μεσαίας σκληρότητας

6.

White thermal elastic felt

7.

Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής
ελαστικότητας

Γενικά
To Star Plus, με την προσθήκη αφρού μεσαίας σκληρότητας, αυξάνει την ελαστικότητα και
την άνεση και σε συνδυασμό με την υψηλής αισθητικής σχεδίαση, προσφέρει μια δόση
πολυτέλειας στη βασική σειρά Star, ελατηρίων Bonnel.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη μια μόνο πλευρά στην οποία το μεσαίο ρελί πρέπει να έχει φορά
προς τα πάνω. Διαθέτει ενσωματωμένο ανώστρωμα.

8.

Ελατήριο Bonnel 2,30 mm με 116 pcs/m2

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΜΕ BONNEL ΕΛΑΤΗΡΙΟ

FLEXY

MINIMAL

Ανατομία
Συνδυασμός ελατήριου πλέγματος bonnel με αφρούς HM μεσαίας σκληρότητας και στις δύο πλευρές. Διαθέτει
περιμετρική στήριξη με αφρούς HR εξαιρετικής αντοχής και ελαστικότητας.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Marcel με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία εξαιρετικής απαλότητας
και εξασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
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ΤΟ FLEXY MINIMAL ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔYO ΠΛΕΥΡΕΣ

Γενικά
To Flexy Minimal, με αντιβακτηριδιακό ύφασμα Marcel το οποίο διαθέτει ειδική επεξεργασία
καπιτονέ, προσφέρει άνεση και υποστήριξη και στις δύο πλευρές. Αποτελεί ιδανική επιλογή
στην αναζήτηση στρώματος μεσαίας σκληρότητας.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.

1.

Ύφασμα Marcel knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dakron

3.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dakron

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

6.

Αφρός μεσαίας σκληρότητας

7.

White thermal elastic felt

8.

Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

9.

Ελατήριο Bonnel 2,30mm με 116 pcs/m2

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΜΕ BONNEL ΕΛΑΤΗΡΙΟ

FLEXY

BALANCE

Ανατομία
Συνδυασμός ελατήριου πλέγματος bonnel από την μια πλευρά με αφρό HD υψηλής σκληρότητας και από
την άλλη πλευρά με αφρό SS χαμηλής σκληρότητας. Διαθέτει περιμετρική στήριξη με αφρούς HR εξαιρετικής
αντοχής και ελαστικότητας.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Marcel με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία εξαιρετικής απαλότητας
και εξασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
1.

Ύφασμα Marcel knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dakron

3.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dakron

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

6.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

7.

Αφρός υψηλής σκληρότητας

To Flexy Balance, με αντιβακτηριδιακό ύφασμα Marcel και ειδική επεξεργασία καπιτονέ,

8.

White thermal elastic felt

προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε χαμηλή και υψηλή σκληρότητα ανάλογα

9.

Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

την πλευρά χρήσης της επιλογής σας.

10. Ελατήριο Bonnel 2,30mm με 116 pcs/m2

ΤΟ FLEXY BALANCE EINAI ENA ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΔΎΟ ΠΛΕΥΡΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΟΣ (ΣΚΛΗΡΗ / ΜΑΛΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ)

Γενικά

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές, σκληρή ή μαλακή αναλόγως της επιλογής σας.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΜΕ BONNEL ΕΛΑΤΗΡΙΟ

FLEXY
CLOUD

Ανατομία
Συνδυασμός ελατήριου πλέγματος bonnel με αφρό SS χαμηλής σκληρότητας και Μemory foam το οποίο έχει
την δυνατότητα να παίρνει το ακριβές σχήμα του σώματος και μετά να επανέρχεται σταδιακά στο αρχικό
του σχήμα. Διαθέτει περιμετρική στήριξη με αφρούς HR εξαιρετικής αντοχής και ελαστικότητας. Διαθέτει
ενσωματωμένο ανώστρωμα.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Marcel με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία εξαιρετικής απαλότητας
και εξασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
1.

Ύφασμα Marcel knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dakron

3.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dakron

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

6.

Αφρός μνήμης Pump Effect

7.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

To Flexy Cloud, με την προσθήκη Μemory Foam με λειτουργία «Pump Effect», την

8.

White thermal elastic felt

ελαστικότητα και απαλότητα του αντιβακτηριδιακού υφάσματος σε συνδυασμό με το

9.

Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

ΤΟ FLEXY CLOUD ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗΣ

Γενικά

καπιτονέ ειδικής επεξεργασίας, προσφέρει μοναδική αίσθηση απαλότητας και άνεσης.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την μια μόνο πλευρά στην οποία το μεσαίο ρελί πρέπει να έχει φορά προς τα
πάνω. Διαθέτει ενσωματωμένο ανώστρωμα.

10. Ελατήριο Bonnel 2,30mm με 116 pcs/m2

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ (ΜΕ POCKET ΕΛΑΤΗΡΙΑ)

FLEXY

NATURAL

Ανατομία
Συνδυασμός Latex με αφρό Hyper Soft υψηλής ελαστικότητας. Διαθέτει περιμετρική στήριξη με αφρούς HR
εξαιρετικής αντοχής και ελαστικότητας. Διαθέτει ενσωματωμένο ανώστρωμα.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Marcel με αντιβακτηριδιακή επεξεργασία εξαιρετικής απαλότητας
και εξασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
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1.

Ύφασμα Marcel knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dakron

3.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dakron

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

6.

Natural Latex

7.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

8.

White thermal elastic felt

To Flexy Natural προσφέρει την μέγιστη ελαστικότητα που μπορεί ένα στρώμα με ελατήρια

9.

Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

τύπου Bonnel να εξασφαλίσει. Η ταυτόχρονη χρήση Latex σε συνδυασμό με τον εξειδικευμένο

10. Ελατήριο Bonnel 2,30 mm με 116 pcs/m2

ΤΟ FLEXY NATURAL ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γενικά

αφρό Hyper Soft, προσφέρει διάρκεια ζωής και απαράμιλλη αναπαυτικότητα.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την μια μόνο πλευρά στην οποία το μεσαίο ρελί πρέπει να έχει φορά προς τα
πάνω. Διαθέτει ενσωματωμένο ανώστρωμα.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ (ΜΕ POCKET ΕΛΑΤΗΡΙΑ)

AURA
CARE

Ανατομία
Συνδυασμός ανεξάρτητου ελατηρίου Air flow pocket με Harmony plus αφρό Μεσαίας σκληρότητας
και στις δύο πλευρές του στρώματος.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Ζακάρ υψηλής ποιότητας και αντοχής.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.

Σύνθεση
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TO ΑURA CARE ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ
ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ

Γενικά
Το Aura Care είναι η βασική έκδοση μιας σειράς στρωμάτων με ελατήρια Air Flow Pocket
τοποθετημένα σε ανεξάρτητες θήκες και χρήση εξειδικευμένων τύπων αφρού.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.

1.

Ύφασμα τύπου Ζακάρ

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dakron

3.

Αφρός μεσαίας σκληρότητας

4.

Ύφασμα σταθεροποίησης

5.

Air Flow Pocket Springs 1,80 mm με 256 pcs/m2

* Το συγκεκριμένο προϊόν διατίθεται μόνο στις εξής διαστάσεις:
190cm x 90cm , 200cm x 90cm , 200cm x 150cm και 200cm x 160cm

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ (ΜΕ POCKET ΕΛΑΤΗΡΙΑ)

AURA

MINIMAL

Ανατομία
Συνδυασμός ανεξάρτητου ελατηρίου Air flow pocket με αφρούς Hyper & Harmony μεσαίας σκληρότητας και
στις δύο πλευρές του στρώματος.
* Διατίθεται και σε έκδοση Extra Hard.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Navas υψηλής αισθητικής με αντιβακτηριδιακή και
αντιμικροβιακή επεξεργασία, εξαιρετικής απαλότητας και εξασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
1.

Ύφασμα Navas knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

TO ΑURA MINIMAL ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

3.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

* Διατίθεται και σε έκδοση Extra Hard

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

6.

Αφρός υψηλής ελαστικότητας & μεσαίας σκληρότητας

7.

Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

8.

Air Flow Pocket Springs 1,80 mm με 256 pcs/m2

Γενικά
Το Aura Minimal, είναι ένα στρώμα υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερης αισθητικής. Τα ελατήρια
Air Flow Pocket τοποθετημένα σε ανεξάρτητες θήκες και η χρήση εξειδικευμένων τύπων
αφρού υψηλών προδιαγραφών (Harmony, Hyper) προσφέρουν την αίσθηση πολυτέλειας
και άνεσης που αναζητά κάποιος από ένα στρώμα Pocket.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ (ΜΕ POCKET ΕΛΑΤΗΡΙΑ)

AURA

COMFORT

Ανατομία
Συνδυασμός ανεξάρτητου ελατηρίου Air flow pocket με αφρό FS υψηλής ελαστικότητας.
Διαθέτει καινοτόμο σύστημα περιμετρικού αερισμού με τη χρήση του υλικού 3d Spacer.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Navas υψηλής αισθητικής με αντιβακτηριδιακή και αντιμικροβιακή
επεξεργασία, εξαιρετικής απαλότητας και εξασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
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ΤΟ ΑURA COMFORT ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Γενικά
To Aura Comfort συνδυάζει εξειδικευμένο αφρό Harmony υψηλής ελαστικότητας,
περιμετρικό 3d Spacer για επιπλέον αερισμό και με τα ελατήρια Air Flow Pocket οδηγεί την
άνεση σε άλλα επίπεδα.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.

1.

Ύφασμα Navas knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

3.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

6.

Αφρός υψηλής ελαστικότητας & χαμηλής σκληρότητας

7.

Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

8.

Air Flow Pocket Springs 1,80 mm με 256 pcs/m2

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ (ΜΕ POCKET ΕΛΑΤΗΡΙΑ)

AURA

BALANCE

Ανατομία
Συνδυασμός ανεξαρτήτου ελατηρίου Air flow pocket από την μια πλευρά με αφρό HD υψηλής σκληρότητας και
από την άλλη πλευρά με αφρό SS χαμηλής σκληρότητας. Διαθέτει καινοτόμο σύστημα περιμετρικού αερισμού
με την χρήση του υλικού 3d Spacer.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Navas υψηλής αισθητικής με αντιβακτηριδιακή και
αντιμικροβιακή επεξεργασία, εξαιρετικής απαλότητας και εξασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
1.

Ύφασμα Navas knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

3.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

6.

Αφρός υψηλής ελαστικότητας & χαμηλής σκληρότητας

7.

Αφρός υψηλής σκληρότητας

To Aura Balance με την εφαρμογή ειδικών τύπων αφρού Harmony, διαφορετικής σκληρότητας

8.

Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

σε κάθε πλευρά, το περιμετρικό 3d Spacer για επιπλέον αερισμό, σε συνδυασμό με την άνεση

9.

Air Flow Pocket Springs 1,80 mm με 256 pcs/m2

ΤΟ AURA BALANCE ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ
ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΟΣ (ΣΚΛΗΡΗ / ΜΑΛΑΚΗ
ΠΛΕΥΡΑ)

Γενικά

και ελαστικότητα των ελατηρίων Air Flow Pocket, προσφέρει την δυνατότητα επιλογής του
ιδανικού επίπεδου σκληρότητας που κάποιος επιθυμεί.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές, σκληρή ή μαλακή αναλόγως της επιλογής σας.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ (ΜΕ POCKET ΕΛΑΤΗΡΙΑ)

AURA
CLOUD

Ανατομία
Συνδυασμός ανεξαρτήτου ελατηρίου Air flow pocket με αφρό SS χαμηλής σκληρότητας και memory foam το
οποίο έχει την δυνατότητα να παίρνει το ακριβές σχήμα του σώματος και μετά να επανέρχεται σταδιακά στο
αρχικό του σχήμα. Διαθέτει ενσωματωμένο ανώστρωμα.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι κατηγορίας Silver με ισχυρή αντιβακτηριδιακή δράση χάρη στα
ενσωματωμένα ασημί ιόντα του και διασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και
διατηρεί τις ιδιότητες του μέσα στο χρόνο.
* Διατίθεται και με ύφασμα Organic Cotton με ίνες από οργανικό βαμβάκι.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
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εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
ΤΟ AURA CLOUD EINAI ENA ANATOMIKO ΣΤΡΩΜΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

1.

Ύφασμα Silver knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

3.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

To Aura Cloud, με τη χρήση ειδικών τύπων αφρού Harmony & Hyper καθώς και την προσθήκη

6.

Αφρός μνήμης Pump Effect

Μemory Foam με λειτουργία «Pump Effect», δημιουργεί ένα σύνολο το οποίο συνδυάζει

7.

Αφρός υψηλής ελαστικότητας & μεσαίας σκληρότητας

με άριστο τρόπο τη συμπεριφορά του Μemory Foam και των ελατηρίων Air Flow Pocket.

8.

White thermal elastic felt

Διατίθεται με ύφασμα Silver ή με ύφασμα Organic cotton.

9.

Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

Γενικά

10. Air Flow Pocket Springs 1,80 mm με 256 pcs/m2

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την μια μόνο πλευρά στην οποία το μεσαίο ρέλι πρέπει να έχει φορά προς τα πάνω.
Διαθέτει ενσωματωμένο ανώστρωμα.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ (ΜΕ POCKET ΕΛΑΤΗΡΙΑ)

AURA

NATURAL

Ανατομία
Συνδυασμός ανεξαρτήτου ελατηρίου Air flow pocket, Natural Latex και αφρών Harmony & Hyper υψηλής
ελαστικότητας. Διαθέτει ενσωματωμένο ανώστρωμα.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι κατηγορίας Silver με ισχυρή αντιβακτηριδιακή δράση χάρη στα
ενσωματωμένα ασημί ιόντα του και διασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και
διατηρεί τις ιδιότητες του μέσα στον χρόνο.
* Διατίθεται και με ύφασμα Organic Cotton με ίνες από οργανικό βαμβάκι.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.

34
34

Σύνθεση
1.

Ύφασμα Silver knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

3.

Αφρός υψηλής σκληρότητας

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

6.

Natural Latex

To Aura Natural, με τη χρήση ειδικών τύπων αφρού Harmony & Hyper καθώς και την προσθήκη

7.

Αφρός υψηλής ελαστικότητας & μεσαίας σκληρότητας

Natural Latex δημιουργεί ένα σύνολο το οποίο συνδυάζει αρμονικά την ελαστικότητα και τη

8.

White thermal elastic felt

φυσικότητα του οικολογικού προϊόντος Latex και των ελατηρίων Air Flow Pocket. Ιδιαίτερης

9.

Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

ΤΟ AURA NATURAL EINAI ENA ANΑTOMIKO ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γενικά

σχεδίασης με ύφασμα Silver πολυάριθμων ιδιοτήτων ή Organic Cotton με ίνες από οργανικό
βαμβάκι.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την μια μόνο πλευρά στην οποία το μεσαίο ρέλι πρέπει να έχει φορά προς τα πάνω.
Διαθέτει ενσωματωμένο ανώστρωμα.

10. Air Flow Pocket Springs 1,80 mm με 256 pcs/m2

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ (ΜΕ POCKET ΕΛΑΤΗΡΙΑ)

AURA

COOLMAX

Ανατομία
Συνδυασμός ανεξάρτητου ελατηρίου Air flow pocket, αφρού FS υψηλής ελαστικότητας και αφρού μνήμης με
επεξεργασία gel (memory cool gel). Το βασικό υλικό του memory foam έχει τη δυνατότητα να συμπιέζεται και να
παίρνει το ακριβές σχήμα του σώματος και κατόπιν να επανέρχεται αργά στο αρχικό του σχήμα, σε συνδυασμό
με την ειδική επεξεργασία του με κόκκους gel, του δίνει την δυνατότητα να κρατάει την θερμοκρασία του
σώματος πιο ουδέτερη ακόμα και στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι κατηγορίας Silver με ισχυρή αντιβακτηριδιακή δράση χάρη στα
ενσωματωμένα ασημί ιόντα του και διασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και
διατηρεί τις ιδιότητες του μέσα στον χρόνο.
* Διατίθεται και με ύφασμα Organic Cotton με ίνες από οργανικό βαμβάκι.

Εγγύηση
36

Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που

36

χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.

ΤΟ AURA COOLMAX ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑΣ

Σύνθεση
1.

Ύφασμα Silver knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

3.

Αφρός χαμηλής σκληρότητας

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

To Aura Coolmax χάρη στην προσθήκη του Memory cool gel και την εφαρμογή των ειδικών

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

τύπων αφρού Harmony & Hyper, δημιουργεί ένα σύνολο που υποδέχεται απαλά και ταυτόχρονα

6.

Αφρός μνήμης με επεξεργασία gel (cool gel)

υποστηρίζει το σώμα χωρίς πιέσεις. Η αίσθηση της έλλειψης βαρύτητας (Memory cool Gel) και

7.

Αφρός υψηλής ελαστικότητας & χαμηλής σκληρότητας

του απαλού κρατήματος (Air Flow Pocket) είναι μοναδική. Ιδιαίτερης αισθητικής σχεδίασης με

8.

White thermal elastic felt

9.

Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

Γενικά

ύφασμα Silver, το οποίο απαριθμεί πολλαπλές ευεργετικές ιδιότητες.

10. Air Flow Pocket Springs 1,80 mm με 256 pcs/m2

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.

και 5 ζώνες στήριξης

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ (ΜΕ POCKET ΕΛΑΤΗΡΙΑ)

AURA +
SILVER

Ανατομία
Συνδυασμός ανεξάρτητου ελατηρίου Air flow pocket, αφρών FS υψηλής ελαστικότητας και ειδικών ελατηρίων
Tablet Pocket. Διαθέτει καινοτόμο σύστημα περιμετρικού αερισμού με τη χρήση του υλικού 3d Spacer.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Diva υψηλής ποιότητας και αισθητικής με αντιβακτηριδιακή
επεξεργασία και εξαιρετική απαλότητα.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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TO AURA SILVER EINAI ENA MONTEΛΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Γενικά

1.

Ύφασμα Diva knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

3.

Αφρός τύπου Hyper Soft

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

6.

Αφρός υψηλής ελαστικότητας & μεσαίας σκληρότητας

7.

Ελατήριο Tablet Pocket 500 pcs/m2

8.

Αφρός υψηλής ελαστικότητας & χαμηλής
σκληρότητας

To Aura Silver με τη χρήση καινοτόμων τύπων αφρού Harmony & Hyper και την προσθήκη
των πρωτοποριακών ελατηρίων Tablet Pocket, ανεβάζει την ελαστικότητα και την άνεση

9.

σε άλλο επίπεδο. Περιμετρικό 3d Spacer για επιπλέον αερισμό αλλά και ιδιαίτερα κομψή

10. Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

σχεδίαση με ύφασμα Diva.

11. Air Flow Pocket Springs 1,80 mm με 265 pcs/m2

White thermal elastic felt

και 5 ζώνες στήριξης

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη μια μόνο πλευρά στην οποία είναι προσαρμοσμένα όλα τα κύρια υλικά του.
Διαθέτει ενσωματωμένο 3d spacer ανώστρωμα.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ (ΜΕ POCKET ΕΛΑΤΗΡΙΑ)

AURA +
GOLD

Ανατομία
Συνδυασμός Natural Latex, ανεξάρτητου ελατηρίου Air flow pocket, αφρών FS υψηλής ελαστικότητας και
ειδικών ελατηρίων Tablet Pocket. Διαθέτει καινοτόμο σύστημα περιμετρικού αερισμού με τη χρήση του υλικού
3d Spacer.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Diva υψηλής ποιότητας και αισθητικής με αντιβακτηριδιακή
επεξεργασία και εξαιρετική απαλότητα.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
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ΤΟ AURA GOLD ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ
ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

Γενικά
To Aura Gold με την εφαρμογή ειδικών τύπων αφρού Harmony & Hyper, την προσθήκη
των πρωτοποριακών ελατηρίων Tablet Pocket σε αρμονικό συνδιασμό με το Natural Latex,

1.

Ύφασμα Diva knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

3.

Αφρός τύπου Hyper Soft

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

6.

Natural Latex

7.

Ελατήριο Tablet Pocket 500 pcs/m2

8.

Αφρός υψηλής ελαστικότητας & χαμηλής σκληρότητας

9.

White thermal elastic felt

προσφέρει ό,τι καλύτερο θα ζητούσε κάποιος από ένα στρώμα αυτής της κατηγορίας.

10. Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

Περιμετρικό 3d Spacer για επιπλέον αερισμό και ιδιαίτερα κομψή σχεδίαση με ύφασμα Diva.

11. Air Flow Pocket Springs 1,80 mm με 265 pcs/m2
και 5 ζώνες στήριξης

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη μια μόνο πλευρά στην οποία είναι προσαρμοσμένα όλα τα κύρια υλικά του.
Διαθέτει ενσωματωμένο 3d spacer ανώστρωμα.

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ (ΜΕ POCKET ΕΛΑΤΗΡΙΑ)

ECO

DELUXE

Ανατομία
Συνδιασμος Natural Latex, ελαστικοποιημενης αλογότριχας με ειδικη επεξεργασία και ελατηρίων Air Flow
Pocket. Διαθέτει φυσικά υλικά ανανεώσιμων πόρων (eco).

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Silk υψηλής ποιότητας και αισθητικής με αντιβακτηριδιακή
επεξεργασία και ίνες μεταξιού, εξαιρετικής απαλότητας.
* Διατίθεται και με ύφασμα Silver με ισχυρή αντιβακτηριδιακή δράση χάρη στα ενσωματωμένα ασημί ιόντα.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
1.

Ύφασμα Silver knit

2.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

3.

Αφρός τύπου Hyper Soft

4.

Re-cotton Anti-Allergic Dacron

5.

Ύφασμα σταθεροποίησης

6.

Natural Latex

7.

Ελαστικοποιημένη αλογότριχα

To Ecodeluxe είναι ένα νέο ιδιαίτερο προϊόν το οποίο αποτελεί μία νέα κατηγορία στην

8.

White thermal elastic felt

στρωματοποιία. Ελαστικοποιημένη αλογότριχα για καλύτερη θερμομόνωση και λιγότερη

9.

Περιμετρική στήριξη αφρού υψηλής ελαστικότητας

υγρασία, σε συνδυασμό με Natural Latex αρίστης ποιότητας και τα ελατήρια Air Flow Pocket,

10. Air Flow Pocket Springs 1,80 mm με 265 pcs/m2

ΤΟ ECODELUXE EINAI ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ «ΟΝΕΙΡΙΚΗΣ» ΑΝΕΣΗΣ

Γενικά

προσφέρουν ένα αποτέλεσμα πέραν κάθε προσδοκίας. Προϊόν Ιδιαίτερης σχεδίασης με
ύφασμα Silκ (βαμβάκι/μετάξι) εξαιρετικής απαλότητας.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.

και 5 ζώνες στήριξης

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ)

ECO

NATURAL

Ανατομία
Συνδυασμός Natural Latex και ειδικά επεξεργασμένων ινών από φυσικό κοκοφοίνικα.
Διαθέτει φυσικά υλικά ανανεώσιμων πόρων (eco). 		

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Eco Natura υψηλής ποιότητας και αισθητικής.
Περιέχει βαμβακερές ίνες καθώς και ίνες από Βισκόζη (προέρχεται από την κυτταρίνη του κορμού του δέντρου)
σε ποσοστό 70%. Δροσερό και μαλακό ύφασμα εξαιρετικής απαλότητας.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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ΤΟ ECONATURAL EINAI ENA KAINOTOMO ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Γενικά
Tο Econatural είναι ένα καινοτόμο προϊόν που συνδυάζει τη φύση με την τεχνολογία. Natural
Latex μαζί με ειδικά επεξεργασμένες ίνες κοκοφοίνικα «δεμένα» μεταξύ τους με οικολογική
κόλλα νερού. Περισσότερη άνεση, λιγότερη υγρασία, περισσότερη φύση, λιγότερες έγνοιες.
Προσφέρει την δυνατότητα επιλογής του επίπεδου άνεσης και σκληρότητας που κάποιος
επιθυμεί.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές, σκληρή και μαλακή.

1.

Ύφασμα Eco Natura

2.

Natural Clima Latex

3.

Ειδικά επεξεργασμένες ίνες κοκοφοίνικα (Cocolatex)

4.

Natural Clima Latex

5.

Ειδικά επεξεργασμένες ίνες κοκοφοίνικα (Cocolatex)

6.

Natural Clima Latex

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ)

ECO

DREAM

Ανατομία
Συνδυασμός Natural Latex, ελαστικοποιημένη άριστα επεξεργασμένη αλογότριχα και ειδικά επεξεργασμένες
ίνες από φυσικό κοκοφοίνικα. Διαθέτει φυσικά υλικά ανανεώσιμων πόρων (eco).

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι τύπου Eco Natura υψηλής ποιότητας και αισθητικής.
Περιέχει βαμβακερές ίνες καθώς και ίνες από Βισκόζη (προέρχεται από την κυτταρίνη του κορμού του δέντρου)
σε ποσοστό 70%. Δροσερό και μαλακό ύφασμα εξαιρετικής απαλότητας.			

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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ΤΟ ECODREAM EINAI ENA ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Γενικά
Tο Ecodream είναι πρωτοποριακό και ιδιαίτερο οικολογικό προϊόν το οποίο είναι
κατασκευασμένο αποκλειστικά και μόνο από φυσικά υλικά. Η αρμονική εφαρμογή του
Natural Clima Latex με την ελαστικοποιημένη αλογότριχα καθώς και τις ειδικά επεξεργασμένες
ίνες κοκοφοίνικα προσφέρουν έναν ιδανικό συνδυασμό για μια εμπειρία ύπνου απόλυτης
χαλάρωσης, ιδιαίτερης άνεσης και υγιεινής. Διαθέτοντας σκληρή και μαλακή πλευρά παρέχει
την δυνατότητα επιλογής του επιθυμητού επιπέδου σκληρότητας.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές, σκληρή και μαλακή.

1.

Ύφασμα Eco Natura

2.

Natural Clima Latex

3.

Eλαστικοποιημένη άριστα επεξεργασμένη αλογότριχα

4.

Eιδικά επεξεργασμένες ίνες κοκοφοίνικα (Cocolatex)

5.

Natural Clima Latex

6.

Eιδικά επεξεργασμένες ίνες κοκοφοίνικα (Cocolatex)

7.

Eλαστικοποιημένη άριστα επεξεργασμένη αλογότριχα

8.

Natural Clima Latex

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

BABY
FRESH

Ανατομία
Συνδυασμός ελαστικού αφρού Harmony plus, υφάσματος Organic Cotton και Tricotton ελαστικού υφάσματος.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι αφαιρούμενο και πλενόμενο κατηγορίας Organic Cotton και αποτελείται
από οργανικό βαμβάκι με υποαλλεργικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες απομακρύνοντας τους διάφορους
μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στο στρώμα.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ BABY FRESH ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΩΝ BEBE ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Γενικά
Η βασική εκδοχή στη σειρά Bebe στρωμάτων. Συνδυασμός ελαστικού αφρού Harmony
plus, υφάσματος Organic Cotton και Tricotton ελαστικού υφάσματος. Mέγιστη στήριξη και
μοναδική αίσθηση ύπνου. Διαθέτει πλενόμενο ύφασμα, εξαιρετικής ποιότητας Organic
Cotton και περιμετρικό φερμουάρ.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.

1.

Ύφασμα Organic cotton knit

2.

Tricotton ελαστικό ύφασμα

3.

Ελαστικός αφρός Harmony

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

BABY
CARE

Ανατομία
Συνδυασμός βραδύκαυστου ελαστικού αφρού FR με ειδικά επεξεργασμένες ίνες από κοκοφοίνικα (cocolatex).

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι αφαιρούμενο και πλενόμενο κατηγορίας Organic Cotton και αποτελείται
από οργανικό βαμβάκι με υποαλλεργικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες απομακρύνοντας τους διάφορους
μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στο στρώμα.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
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ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ BABY CARE ΣΥΝΔΙΑΖΕΙ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ FR ΑΦΡΟ ΜΕ COCOLATEX

Γενικά
Συνδυασμός βραδύκαυστου ελαστικού αφρού FR με Cocolatex για τη διασφάλιση της
μέγιστης άνεσης. Με cotton fabric και πλενόμενο ύφασμα Organic Cotton εξαιρετικής
ποιότητας και απαλότητας. Διαθέτει περιμετρικό φερμουάρ για εύκολο αερισμό και πλύσιμο.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.

1.

Ύφασμα Organic cotton knit

2.

Cotton fabric

3.

Βραδύκαυστος αφρός FR

4.

Eιδικά επεξεργασμένες ίνες κοκοφοίνικα (Cocolatex)

5.

Βραδύκαυστος αφρός FR

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

BABY

CARE NATURAL

Ανατομία
Το Latex που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του στρώματος είναι ένα μοναδικό υλικό προερχόμενο
κατευθείαν από τη φύση. Με απαλή αίσθηση και μεγάλη ελαστικότητα αγκαλιάζει το σώμα χωρίς αντίσταση.
Διαθέτει κανάλια εξαερισμού για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και είναι οικολογικό προϊόν.

Ύφασμα
Το ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι αφαιρούμενο και πλενόμενο κατηγορίας Serano με ισχυρή
αντιβακτηριδιακή δράση και πρωτοποριακή σχεδίαση και διασφαλίζει ύπνο υψηλής υγιεινής.
* Διατίθεται και με ύφασμα Organic Cotton με ίνες από οργανικό βαμβάκι.

Εγγύηση
Η Dreamwell εγγυάται την άριστη κατασκευή των προϊόντων της καθώς και την ποιότητα των υλικών που
χρησιμοποιεί παρέχοντας γραπτή εγγύηση. Οι οδηγίες για την σωστή χρήση των προϊόντων, καθώς και οι όροι
εγγύησης βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα: www.dreamwell.gr.
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Σύνθεση
Η ΕΚΔΟΣΗ BABY CARE NATURAL ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ NATURAL CLIMA LATEX

Γενικά
Η δύναμη της φύσης διοχετεύεται μέσα από το Natural Clima Latex. Ελαστικό και ταυτόχρονα
απαλό, αγκαλιάζει και «υποδέχεται» το σώμα χωρίς αντίσταση. Ιδανική επιλογή για εκείνους
που προτιμούν τη φυσικότητα ενός οικολογικού προϊόντος. Πλενόμενο ύφασμα Seranο ή
Organic Cotton, με εξαιρετικές ιδιότητες.

Χρήση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις δύο πλευρές.

1.

Ύφασμα Serano knit

2.

Cotton fabric

3.

Natural Clima Latex

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ DREAMWELL

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ

Μαξιλάρι Smile

Μαξιλάρι Soft

Διατίθεται σε τύπους: (R), (P/R), (P)

Διατίθεται σε τύπους: (R), (P/R), (P)

Μαξιλάρι Smile I
Διατίθεται σε τύπους: (R), (P/R), (P)
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Μαξιλάρι Soft I
Διατίθεται σε τύπους: (R), (P/R), (P)

Μαξιλάρι Smile II
Διατίθεται σε τύπους: (R), (P/R), (P)

ΜΑΞΙΛΑΡΙ SMILE, SMILE I, SMILE II

ΜΑΞΙΛΑΡΙ SOFT, SOFT I

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΎΠΟΣ: (R)

ΤΎΠΟΣ: (P/R)

ΤΎΠΟΣ: (P)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΎΠΟΣ: (R)

ΤΎΠΟΣ: (P/R)

ΤΎΠΟΣ: (P)

Ύφασμα:

Patty βαμβακερό 50/50

Valeria βαμβακερό 65/35

Londra βαμβακερό 100%

Ύφασμα:

Patty βαμβακερό 50/50

Valeria βαμβακερό 65/35

Londra βαμβακερό 100%

Γέμισμα:

Rollo fill HP

Πούπουλο / Rollo fill HP

Πούπουλο

Γέμισμα:

Rollo fill HP

Πούπουλο / Rollo fill HP

Πούπουλο

Διάσταση:

50x70cm

50x70cm

50x70cm

Διάσταση:

50x70cm

50x70cm

50x70cm

Περιμετρικό ρέλι:

3d spacer

3d spacer

3d spacer

Τα μαξιλάρια ύπνου Dreamwell είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικής ποιότητος πιστοποιημένες πρώτες ύλες.
Χαρίζουν άνεση, απαλότητα και υγιεινή, προσφέροντάς σας ένα ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ DREAMWELL

LUXURY LINE

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ DREAMWELL

Μαξιλάρι Passion

Μαξιλάρι Natural

Διατίθεται σε τύπους: (R), (P/R), (P)

Διατίθεται σε τύπους: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Μαξιλάρι Line I
Διατίθεται σε τύπους: (R), (P/R), (P)
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Μαξιλάρι Neck
Διατίθεται σε τύπους: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Μαξιλάρι Line II
Διατίθεται σε τύπους: (R), (P/R), (P)

ΜΑΞΙΛΑΡΙ PASSION*, LINE I, LINE II

ΜΑΞΙΛΑΡΙ NATURAL

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΎΠΟΣ: (R)

ΤΎΠΟΣ: (P/R)

ΤΎΠΟΣ: (P)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΎΠΟΣ: (Ι)

ΤΎΠΟΣ: (ΙΙ)

ΤΎΠΟΣ: (ΙΙΙ)

Ύφασμα:

Patty βαμβακερό 50/50

Valeria βαμβακερό 65/35

Londra βαμβακερό 100%

Ύφασμα:

Patty βαμβακερό 50/50

Londra βαμβακερό 100%

Aloe Vera ή Organic cotton

Γέμισμα:

Rollo fill HP

Πούπουλο / Rollo fill HP

Πούπουλο

Εσωτερικό:

Natural Latex

Natural Latex

Natural Latex

Διάσταση:

50x70x5cm

50x70x5cm

50x70x5cm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΎΠΟΣ: (Ι)

ΤΎΠΟΣ: (ΙΙ)

ΤΎΠΟΣ: (ΙΙΙ)

Τα μαξιλάρια ύπνου Dreamwell Luxury Line είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικής ποιότητος πιστοποιημένες πρώτες ύλες.

Ύφασμα:

Patty βαμβακερό 50/50

Londra βαμβακερό 100%

Aloe Vera ή Organic cotton

Χαρίζουν άνεση, απαλότητα και υγιεινή, προσφέροντάς σας ένα ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.

Εσωτερικό:

Memory foam

Memory foam

Memory foam

* Μαξιλάρι Passion, διαστάσεις: 57x70cm

ΜΑΞΙΛΑΡΙ NECK

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ DREAMWELL

LUXURY LINE

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ DREAMWELL
Μαξιλάρι Support
Διατίθεται σε τύπους: Ι, ΙΙ

Μαξιλάρι Relax
Διατίθεται σε τύπους: Ι, ΙΙ

Μαξιλάρι Support G
Διατίθεται σε τύπους: Ι, ΙΙ

Μαξιλάρι Relax G
Διατίθεται σε τύπους: Ι, ΙΙ
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ΜΑΞΙΛΑΡΙ RELAX

ΜΑΞΙΛΑΡΙ SUPPORT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΎΠΟΣ: (Ι)

ΤΎΠΟΣ: (ΙI)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΎΠΟΣ: (Ι)

ΤΎΠΟΣ: (ΙI)

Ύφασμα:

Garza βαμβακερή 50/50

Aloe Vera ή Organic cotton

Ύφασμα:

Garza βαμβακερή 50/50

Aloe Vera ή Organic cotton

Εσωτερικό:

Memory foam

Memory foam

Εσωτερικό:

Memory foam

Memory foam

ΜΑΞΙΛΑΡΙ RELAX G

ΜΑΞΙΛΑΡΙ SUPPORT G

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΎΠΟΣ: (Ι)

ΤΎΠΟΣ: (ΙΙ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΎΠΟΣ: (Ι)

ΤΎΠΟΣ: (ΙΙ)

Ύφασμα:

Garza βαμβακερή 50/50

Aloe Vera ή Organic cotton

Ύφασμα:

Garza βαμβακερή 50/50

Aloe Vera ή Organic cotton

Εσωτερικό:

Memory foam / Cool gel

Memory foam / Cool gel

Εσωτερικό:

Memory foam / Cool gel

Memory foam / Cool gel

Τα μαξιλάρια ύπνου Dreamwell Luxury Line είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικής ποιότητος πιστοποιημένες πρώτες ύλες.
Χαρίζουν άνεση, απαλότητα και υγιεινή, προσφέροντάς σας ένα ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ DREAMWELL

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΠΛΕΝΟΜΕΝΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΑΝΑΤΟΜΊΑ

ΎΦΑΣΜΑ

ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑ

ΎΨΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΑΝΑΤΟΜΊΑ

ΎΦΑΣΜΑ

ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑ

ΎΨΟΣ

Ανώστρωμα Flexy

Harmony Flex foam

Navas knit

Mεσαία - Υψηλή

5 εκ.

Ανώστρωμα Flexy

Harmony Flex foam

Navas knit quilted

Mεσαία - Υψηλή

7 εκ.

Ανώστρωμα Care

Hyper Soft foam

Navas knit

Xαμηλή

5 εκ.

Ανώστρωμα Care

Hyper Soft foam

Navas knit quilted

Xαμηλή

7 εκ.

Ανώστρωμα Support

Μemory foam (Pump Effect)

Silver knit ή Organic cotton knit

Xαμηλή

5 εκ.

Ανώστρωμα Support

Μemory foam (Pump Effect)

Silver knit ή Organic cotton knit quilted

Xαμηλή

7 εκ.

Ανώστρωμα Support Plus

Μemory foam Plus

Silver knit ή Organic cotton knit

Xαμηλή

5 εκ.

Ανώστρωμα Support Plus

Μemory foam Plus

Silver knit ή Organic cotton knit quilted

Xαμηλή

7 εκ.

Ανώστρωμα Coolfresh

Memory Gel foam (coolgel)

Silver knit ή Organic cotton knit

Xαμηλή

5 εκ.

Ανώστρωμα Coolfresh

Memory Gel foam (coolgel)

Silver knit ή Organic cotton knit quilted

Xαμηλή

7 εκ.

Ανώστρωμα Organic Plus

Natural Clima Latex

Silver knit ή Organic cotton knit

Mεσαία

5 εκ.

Ανώστρωμα Organic Plus

Natural Clima Latex

Silver knit ή Organic cotton knit quilted

Mεσαία

8 εκ.

Γενικά
Τα πλενόμενα ανωστρώματα Dreamwell είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικής ποιότητος
πιστοποιημένες πρώτες ύλες με πολλαπλές ιδιότητες και χαρίζουν άνεση, απαλότητα, υγιεινή και
υποστήριξη προσφέροντας σας το κάτι παραπάνω για ένα ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.

Χρήση
Τα εξωτερικά τους υφάσματα μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν και να πλυθούν.

Γενικά
Τα μη πλενόμενα ανωστρώματα Dreamwell είναι κατασκευασμένα από εξαιρετικής ποιότητος
πιστοποιημένες πρώτες ύλες με πολλαπλές ιδιότητες και χαρίζουν άνεση, απαλότητα, υγιεινή και
υποστήριξη προσφέροντας σας το κάτι παραπάνω για ένα ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.

Χρήση
Τα εξωτερικά υφάσματα δεν μπορούν να αφαιρεθούν και να πλυθούν.

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ DREAMWELL

ROYAL SWAN

ECO DREAM

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ LUXURY LINE

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ LUXURY LINE
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΑΝΑΤΟΜΊΑ

Royal Swan ανώστρωμα
Royal Swan ανώστρωμα

ΎΦΑΣΜΑ

ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑ

ΎΨΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΑΝΑΤΟΜΊΑ

ΎΦΑΣΜΑ

ΣΚΛΗΡΌΤΗΤΑ

ΎΨΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΌ

White Down+Rollo Fill HP Eco-Natura knit

Xαμηλή

7 εκ.

Πλενόμενο

Eco Dream ανώστρωμα

Natural Clima Latex

Eco-Natura knit

Mεσαία

5 εκ.

Πλενόμενο

White Down+Rollo Fill HP Eco-Natura knit quilted
Luxury Line)

Xαμηλή

7 εκ.

Μη πλενόμενο

Eco Dream ανώστρωμα

Natural Clima Latex

Eco-Natura knit quilted
(Luxury Line)

Mεσαία

6 εκ.

Μη πλενόμενο

Γενικά

Γενικά

Το ανώστρωμα Royal Swan είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικής ποιότητας 100% βαμβακερό ύφασμα.

Το ανώστρωμα Eco dream είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικής ποιότητας ύφασμα Eco-natura με

Ο συνδυασμός των ειδικών μικροινών Rollo Fill HP και της κορυφαίας ποιότητας πούπουλο χήνας

ίνες από βαμβάκι & βισκόζη και σε συνδυασμό με το υλικό Natural Clima Latex χαρίζει το αίσθημα του

(Downpass) χαρίζει το αίσθημα του ύπνου στα σύννεφα.

ανάλαφρου ύπνου.

Χρήση

Χρήση

Κατάλληλο για όλες τις εποχές μπορεί και διατηρεί την φυσική ζεστασιά του σώματος και προσφέρει ύπνο απόλυτης άνεσης.

Κατάλληλο για όλες τις εποχές μπορεί και αγκαλιάζει το σώμα χωρίς αντίσταση και προσφέρει ύπνο εξαιρετικής απαλότητας.

** Στην έκδοση πλενόμενο το εξωτερικό βαμβακερό κάλυμμα και οι εσωτερικές βαμβακερές θήκες μπορούν εύκολα να

** Στην έκδοση πλενόμενο το εξωτερικό βαμβακερό κάλυμμα μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να πλυθεί.

αφαιρεθούν και να πλυθούν.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ & ΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ύψος στρώματος σε εκατοστά

White thermal elastic felt

Natural Latex

Επιτρέπεται το πλύσιμο

Σκληρότητα στρώματος χαμηλή

Περιμετρικός 3D εξαερισμός

Natural Latex 7 ζωνών

Δεν επιτρέπεται το πλύσιμο,
ούτε στο χέρι, ούτε στο πλυντηριο

Σκληρότητα στρώματος μεσαία

Ύφασμα Organic Cotton

Αφρός τύπου Hyper Soft

Σκληρότητα στρώματος υψηλή

Διαθέτει φερμουάρ

Αφρός τύπου Standard Flex

International Sleep Products
Association

Ύφασμα αντιαλλεργικό Marcel knit

Air Flow Pocket Springs 1,80 mm
με 265 pcs/m2

Αφρός μνήμης

Πιστοποίηση κορυφαίων
standards και ποιότητας BSI

Ύφασμα αντιαλλεργικό Navas knit

Air Flow Pocket Springs
1,80 mm 5 ζωνών

Αφρός μνήμης με κόκκους gel

Πιστοποίηση προϊόντων κατά τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα

Ύφασμα αντιαλλεργικό υψηλής
ποιότητας και αισθητικής

Air Flow Tablet Pocket Sprints
500 pcs/m2

Αφρός μνήμης Pump Effect

Πιστοποιημένο προϊόν ποιότητας

Ύφασμα τύπου Ζακάρ

Συνδυασμός ελατήριου
πλέγματος Bonnel

Ελαστικός αφρός Harmony

Διεθνής πιστοποίηση αβλαβούς
υφάσματος

Περιλαμβάνει ειδικά
επεξεργασμένες ίνες κοκοφοίνικα

Ειδικά επεξεργασμένες
ελαστικοποιημένες αλογότριχες

Προσδιορίζει τη μαλακή πλευρά
του στρώματος

Κορυφαία Πιστοποίηση Ποιότητας
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO

Στρώμα μονής όψεως

Στρώμα διπλής όψεως

Προσδιορίζει τη σκληρή πλευρά
του στρώματος

Προϊόν κατασκευασμένο από
υλικά, φιλικά προς το περιβάλλον

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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Η Αξία του ύπνου
Ο μέσος ενήλικας χρειάζεται περίπου 7 με 8 ώρες

Στην παιδική και εφηβική ηλικία προφυλάσσει

ύπνου την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι στην ηλικία

από ορθοπεδικές δυσλειτουργίες όπως η κύφωση,

των 80 ετών, με 8 ώρες ύπνου ημερησίως, θα

η σκολίωση, η λόρδωση.

Τα τρία βασικά σημεία για την
σωστή επιλογή στρώματος

έχετε κοιμηθεί περίπου 230.000 ώρες, δηλαδή
πάνω από 26 χρόνια.

Στην φάση της ενηλικίωσης και μέχρι την ηλικία
περίπου των 50 ετών, εξασφαλίζει προστασία από

Είναι πολλά χρόνια για να τα περάσετε σε ένα

το αυχενικό σύνδρομο, το στρες, τις κεφαλαλγίες

στρώμα που μπορεί να είναι ακατάλληλο για εσάς.

καθώς και την καταπόνηση του μυοσκελετικού

Άνεση

Στήριξη

Αντοχή

συστήματος .
Για να μην χαραμίζετε τον ύπνο σας, επιλέξτε
στρώματα νέας τεχνολογίας που αγκαλιάζουν

Τέλος μετά την ηλικία των 50 ετών συμβάλλει

Προσδιορίζεται από τον βαθμό

Είναι το απαραίτητο στοιχείο

Η διάρκεια ζωής ενός

το σώμα και σας εξασφαλίζουν ύπνο ελαφρύ και

στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας όπως

σκληρότητας και είναι μία

για έναν καλό ύπνο. Επιλέξτε

στρώματος εξαρτάται από τα

στα δικά σας μέτρα. Η επιλογή του στρώματος

η αρθρίτιδα, η οστεοπόρωση, οσφυαλγία κ.τ.λ.

καθαρά υποκειμενική υπόθεση,

στρώματα που βοηθούν την

υλικά από τα οποία αποτελείται.

η οποία εξαρτάται από το βάρος

ορθή στήριξη της σπονδυλικής

Ενημερωθείτε για την ποιότητα

του σώματος και την στάση που

σας στήλης χωρίς να την

των υλικών, την διάρκεια τους

συνήθως κοιμάστε.

κουράζουν.

καθώς και για τις χρήσεις τους.

καθορίζει και την ποιότητα του ύπνου.

Luxury Συσκευασίες
Dreamwell

Συσκευασία Luxury ανωστρώματος

Συσκευασία Luxury μαξιλαριού

Συσκευασία μαξιλαριού

YOU
COULDN'T
WAKE UP
BETTER

www.dreamwell.gr | info@dreamwell.gr

