
Dreams come true...



Η νέα σειρά στρωμάτων έχει διαχωριστεί σε δυο κατηγορίες με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

Σειρά “κλασικών” στρωμάτων

Ειδικά μελετημένα για το βάρος των βρεφών.
Βαμβακερά υφάσματα με πιστοποίηση Oekotex Standard 100
(ασφαλή για την επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό).
Απολύτως καμιά χρήση χημικών ουσιών για την τεχνητή διόγκωση των υλικών
(π.χ. πλαστικοποιημένος κοκοφοίνικας).
Για τα στρώματα Air Classic και Air Onar, χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά σε παιδικό
στρώμα, το τρισδιάστατο ύφασμα Spaceflex, που διασφαλίζει συνεχή ροη αέρα μέσα στο
στρώμα, με σκοπό την αποτροπή της ανάπτυξης δυσάρεστων οσμών και μικροοργανισμών.

Σειρά στρωμάτων “Inspired by nature made by hand”

Αποκλειστική χρήση φυσικών πρώτων υλών.
Χειροποίητη διαδικασία κατασκευής, που εξασφαλίζει μέγιστη ποιότητα και προσοχή στην
συναρμογή των υλικών.
Ύφασμα με επεξεργασία Olive Oil, μια παγκοσμία καινοτομία της Candia Strom, επίσης
πιστοποιημένο με Oekotex Standard 100
(ασφαλή για την επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό).
Απολύτως καμιά χρήση χημικών ουσιών για την τεχνητή διόγκωση των υλικών
(π.χ. πλαστικοποιημένος κοκοφοίνικας).

Η Candia Strom είναι μια Ελληνική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στο χώρο της στρωματοποι-
ίας από το 1973, δημιουργώντας πολλές σημαντικές καινοτομίες, παγκόσμιας εμβέλειας στον
χώρο του ύπνου. Όλα τα στρώματά μας κατασκευάζονται με κορυφαία ποιότητα, την εγγύηση του
συστήματος ελέγχου ISO 9001:2000 και την πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρησης ISO
14001. Η Candia Strom, μετά από πολυετή μελέτη και παρακολούθηση επιστημονικών ερευνών,
δημιούργησε μια ολοκαίνουργια σειρά παιδικών στρωμάτων και αξεσουάρ, μια σειρά ειδικά σχε-
διασμένη για μωρά.

Το μωρό σας είναι ένα ευαίσθητο πλάσμα που χρειάζεται φροντίδα και προστασία. Ο ύπνος του,
είναι εξαιρετικά σημαντικός και γι’ αυτό, το στρώμα θα πρέπει να του προσφέρει σωστή στήριξη
και άνεση, καθ’ όλα τα στάδια της ανάπτυξής του. Επιπλέον, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό
να εξασφαλίσουμε ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου. Για τον λόγο αυτό, ηη  σσυυννδδεεσσμμοολλοογγίίαα  ττωωνν
υυλλιικκώώνν  γγίίννεεττααιι  χχωωρρίίςς  ττηηνν  χχρρήήσσηη  κκοολλλληηττιικκώώνν  οουυσσιιώώνν..



Χειροποίητο, ανατομικό στρώμα, που λόγω της χρήσης φυσικού Latex, αλλά και των πρω-
τοποριακών ανεξάρτητων ελατήριων HD pocket springs, αγκαλιάζει το σώμα του μωρού
σας και ακολουθεί την εξέλιξή του. Το ύφασμα με επεξεργασία OOlliivvee  OOiill και το φυσικό βαμ-
βάκι αναμεμειγμένο με μαλλί, εξασφαλίζουν ένα δροσερό και φυσικό περιβάλλον ύπνου.

ΥΥλλιικκάά

Φυσικό Latex.
Φυσικό βαμβάκι, αναμεμειγμένο με μαλλί.
Ανεξάρτητα ελατήρια υψηλής πυκνότητας, HD Pocket Springs, με 840 ελ/m2. 
Καπιτονέ με ύφασμα από βαμβάκι και βισκόζη τύπου ζακάρ.

Ανατομικό στρώμα, χωρίς την χρήση ελατηρίων, με το φυσικό υλικό Latex, αγκαλιάζει το
σώμα του μωρού σας και συνεχίζει να το στηρίζει σωστά καθώς μεγαλώνει.
Το ύφασμα με επεξεργασία OOlliivvee  OOiill διασφαλίζει ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου.

ΥΥλλιικκάά

Φυσικό Latex.
Καπιτονέ με ύφασμα από βαμβάκι και βισκόζη τύπου ζακάρ.



Ορθοπεδικά στρώματα με υλικά για τη σωστή στήριξη και υγιεινή
του μωρού σας, αντιβακτηριδιακή προστασία και σωστό 
εξαερισμό του στρώματος.

ΥΥλλιικκάά  BBaabbyy  CCllaassssiicc

Ορθοπεδικά ελατήρια
Bonnel Springs 108 ελ/m2. 
Κοκοφοίνικας.
Καπιτονέ με βαμβακερό
ύφασμα τύπου ζακάρ.

ΥΥλλιικκάά  BBaabbyy  AAiirr  CCllaassssiicc

Ορθοπεδικά ελατήρια Bonnel Springs 108 ελ/m2. 
Βαμβακερή βάτα, για την προστασία των υλικών 
από τα ελατήρια.
Spaceflex.
Καπιτονέ με βαμβακερό ύφασμα τύπου ζακάρ.

Ανατομικό στρώμα, που λόγω της χρήσης των ανεξάρτητων ελατήριων, αγκαλιάζει το σώμα
του μωρού σας και συνεχίζει να το στηρίζει σωστά καθώς μεγαλώνει. 
Η χρήση του πρωτοποριακού τρισδιάστατου υφάσματος Spaceflex, εξασφαλίζει συνεχή ροή
αέρα μέσα στο στρώμα. 

ΥΥλλιικκάά

Ανατομικά ελατήρια Pocket Springs 260 ελ/m2.
Spaceflex.
Καπιτονέ με βαμβακερό ύφασμα τύπου ζακάρ.



AcceAccessssoriesories

Στρώμα καλαθούνας από Latex πάχους 2cm, με βαμβακερό ύφασμα.
Μέγιστη διάσταση 40 x 80cm.

Στρώμα λίκνου από Latex πάχους 4cm, με βαμβακερό ύφασμα.
Μέγιστη διάσταση 50 x 90cm.

Στρώμα παρκοκρέβατου από Latex πάχους 6cm, με βαμβακερό ύφασμα.
Μέγιστη διάσταση 60 x 120cm.

Βρεφικό μαξιλάρι από Latex 2cm με θήκη από ύφασμα βαμβακερό για την
προστασία του ευαίσθητου βρεφικού δέρματος από ερεθισμούς. 



AcceAccessssoriesories

Επίστρωμα στρώματος από αδιάβροχο βαμβακερό ύφασμα.
Μέγιστο πλάτος επιστρώματος 76cm.

Επίστρωμα στρώματος από ύφασμα Coolmax.
Μέγιστο πλάτος επιστρώματος 76cm.

Επίστρωμα στρώματος από τρισδιάστατο ύφασμα Spaceflex 
και αδιάβροχο βαμβακερό ύφασμα.
Μέγιστο πλάτος επιστρώματος 76cm.

Ευχαριστούμε θερμά το ηλεκτρονικό κατάστημα
για την ευγενική παραχώρηση των προϊόντων.



Κεντρικά Γραφεία - Έκθεση
18ο χλμ. Αθηνών - Σπάτων, Τ.Κ. 19004, τηλ.: 210 6633 700, fax.: 210 6634 728

www.candia-strom.gr


