
Αξιότιμοι κύριοι, 

 
Θα θέλαμε να σας ενημερώ
εξοπλισμού που διαθέτουμε
 
Σας παρουσιάζουμε κάποια από τα προιόντα μας
μπορείτε να απευθυνθείτε με την εταιρεία μας
 
Καταννόωντας λοιπόν τις ανάγκες σας, ετοιμάσαμε έναν ενδεικτικό κατάλογο  σε
 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ    ειδικά ξενοδοχειακά ανατομικά και ορθοπεδικά
ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ           ντυμένα με τεχνόδερμα ή ύφασμα
ΣΤΡΩΜΑΤΑ            με αντιβακτηριδιακά αφρώδη υλικά καθώς και μαξιλάρια με 
αντιαλλεργική προστασία.  
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ            σε μεγάλη γκάμα 
ειδικούς διακοσμητές . 

  

  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 

 
Διαστάσεις    0,80 Χ 2.00  
        >>           0,90 Χ 2.00  
        >>           1,00 Χ 2.00  
        >>           1,50 Χ 2.00  
        >>           1,60 Χ 2.00  
        >>           1,70 Χ 2.00  
 

Τα υποστρώματα έχουν εγγύηση 20 χρόνια
καθαρισμό διαθέτουν ρόδες , είναι κατάλληλα για στρώματα με ανεξάρτητα ελατήρια και 
ειδικά για επαγγελματική χρήση.

 

 

  

ενημερώσουμε για τις προσφορές στα είδη ξενοδοχε
εξοπλισμού που διαθέτουμε. 

ουμε κάποια από τα προιόντα μας, καθώς για ειδικές κατασκευές 
πευθυνθείτε με την εταιρεία μας. 

τις ανάγκες σας, ετοιμάσαμε έναν ενδεικτικό κατάλογο  σε

ειδικά ξενοδοχειακά ανατομικά και ορθοπεδικά. 
ντυμένα με τεχνόδερμα ή ύφασμα.   
με αντιβακτηριδιακά αφρώδη υλικά καθώς και μαξιλάρια με 

 
σε μεγάλη γκάμα  αλλά και πολλές διακοσμητικές προτάσεις από 

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ   ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ    ύψος 26

     115€   + 3.00 m    τεχνόδερμα 
     125€   + 3.00 m          >>  
     135€   + 3.00 m          >> 
     145€   + 3.50 m          >>                     
     152€   + 3.50 m          >> 
     158€   + 3.50 m          >> 

εγγύηση 20 χρόνια, είναι ελαφριά στην μετακίνηση και στον 
καθαρισμό διαθέτουν ρόδες , είναι κατάλληλα για στρώματα με ανεξάρτητα ελατήρια και 

για επαγγελματική χρήση. (κατασκευάζονται και σε όποια διάσταση το ζητήσετε

στα είδη ξενοδοχειακού 

καθώς για ειδικές κατασκευές 

τις ανάγκες σας, ετοιμάσαμε έναν ενδεικτικό κατάλογο  σε:  

 

με αντιβακτηριδιακά αφρώδη υλικά καθώς και μαξιλάρια με  

αλλά και πολλές διακοσμητικές προτάσεις από 

ύψος 26 cm 

         

είναι ελαφριά στην μετακίνηση και στον 
καθαρισμό διαθέτουν ρόδες , είναι κατάλληλα για στρώματα με ανεξάρτητα ελατήρια και 

ι σε όποια διάσταση το ζητήσετε). 



 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   ΝΤΥΜΕΝΑ   ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ 

                   

 
SMART       Διαστάσεις    0,80   Έως   1,00       120€   +  2.50 m  τεχνόδερμα 
       >>                  >>         1,50    Έως   1,70        140€   +  3.00 m        >> 
 
ATLAS               >>            0,80   Έως    1,00      130€    + 3.00 m        >> 
      >>                  >>           1,50   Έως    1,70      160€    + 3.50 m        >> 
 
 
Κεφαλάρια κρεβατιών ντυμένα ύψος έως 0,95 cm. 
Τοποθετούνται στον τοίχο με ειδικούς συνδέσμους.  
Διαθέτουμε πολλούς τύπους και ειδικές κατασκευές.  
 
 
 

 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ   ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

                          

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ          ANGEL            GIFT                EUFORIA            FANTASY 

0,80/0,90  Χ  190/200        105 €               135 €                  180 €                    290 € 

1,50/160  X  190/200         180 €               210 €                   280 €                   550 €      

 
 
ANGEL             ελατήρια bonnel plus με 5στρώσεις από αφρώδη υλικά .                          
      
GIFT             αναβαθμισμένα ελατήρια bonnel plus με υψηλής τεχνολογίας αφρώδη 
υλικά 5 στρώσεις. 
 
EUFORIΑ        pocket springs 270 τεμ/μ2,στρώσεις από ενισχυμένα αφρώδη υλικά με 
αντιβακτηριδιακή προστασία. 
 
FANTASY       pocket springs 270 τεμ/μ2,στρώσεις από ενισχυμένα αφρώδη υλικά με 
αντιβακτηριδιακή  προστασία και latex.  
 



 
 
 
 
Η εγγύηση των στρωμάτων ανάλογα τον τύπο κυμαίνεται
 
  
 
 
Show Room 
Κατάστημα: Θεσσαλονίκης 97Α, 
Ωραιόκαστρο  Θεσ/νίκης, 2310

 www.protasismanolopoulos

  

Η εγγύηση των στρωμάτων ανάλογα τον τύπο κυμαίνεται από 5 έως

Κατάστημα: Θεσσαλονίκης 97Α,  
/νίκης, 2310.695575 

protasismanolopoulos.gr 

 

από 5 έως 10 χρόνια. 


