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For 90 years our ideal at Dunlopillo has been to provide a real three-dimensional space, the highest quality manufacturing and the finest natural materials.
Dunlopillo mattresses, toppers, beds and pillows are made of 100% natural Talalay Latex with certified antibacterial action to give you sweet dreams, awaken your
senses, relax you completely and help you drift off to sleep. All this together ensures you better health, naturally.
That is why, since the creation of the first Dunlopillo mattress in 1931, Dunlopillo has gained international recognition in more than 80 countries worldwide.
If you trust your sleep to Dunlopillo, you will sleep well, wake up feeling better, smile more, be more productive at work, be better able to communicate with other
people and, all in all, live better.
We spend one third of our life in bed. The ideal natural bridge that leads from reality to dreams has Dunlopillo’s signature on it.

Εδώ και 90 χρόνια, το ιδανικό για εμάς στην Dunlopillo είναι ένας τόπος υπαρκτός, με τρεις διαστάσεις, ανώτερη ποιότητα κατασκευής, τα καλύτερα υλικά της φύσης.
Τα στρώματα, ανωστρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια Dunlopillo με 100% φυσικό Talalay Latex και με πιστοποιημένη αντιβακτηριακή συμπεριφορά, πραγματοποιούν
όνειρα, ξυπνούν αισθήσεις, ξεκουράζουν, νανουρίζουν, εξασφαλίζουν καλύτερη υγεία, φυσικά.
Γι’ αυτό και, από το 1931 που δημιουργήθηκε το πρώτο στρώμα Dunlopillo μέχρι σήμερα, η Dunlopillo έχει κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση σε πάνω από 80 χώρες στον
κόσμο.
Όποιος εμπιστεύεται τον ύπνο του στην Dunlopillo, κοιμάται καλά, ξυπνά καλύτερα, χαμογελά πιο πολύ, αποδίδει περισσότερο στη δουλειά, έχει καλύτερη επικοινωνία με
τους γύρω του, ζει καλύτερα συνολικά.
Το 1/3 της ζωής μας περνά στο κρεβάτι. Η ιδανική φυσική γέφυρα που ενώνει την πραγματικότητα με το όνειρο, έχει την υπογραφή Dunlopillo.

Κ Α Λ Ω Σ Η Ρ Θ ΑΤ Ε Σ Τ Ο Ι Δ Α Ν Ι Κ Ο ΦΥ Σ Ι Κ Ο Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Υ Π Ν ΟΥ
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A British scientist named
Mr Murphy who worked for
the Dunlop Rubber Company

to “unorthodox” methods and
techniques to develop Latex.
So much that he used his wife’s
cake mixer in his efforts to make
foam out of natural latex. After
five years of intensive work he
almost accidentally discovered
the process for manufacturing
Talalay Latex. Even to this
day the machines used in the
Dunlopillo factories look like
huge cake mixers! Dunlopillo
Latex foam was used as a
replacement for the hard wooden
seats in public transport such as

TH E HISTORY
managed to produce natural
Latex foam for the very first
time in history His innovation
dramatically improved the sleep
quality and the day-to-day
life of millions of people. The
Dunlopillo brand was registered
in 1926, three years before the
company managed to perfect
the ground-breaking process
used to produce Latex foam. It
is thanks to the British scientist
that we can now enjoy the
comfort of Latex mattresses.
He spent a great deal of time
and effort, and even resorted

tresses were made and were
widely welcomed for their
innovative qualities. The fact that
this was the first mattress that
did not need to be turned was
a major competitive advantage
for Dunlopillo. During the
Second World War, growth in the
furnishing industry slowed down
considerably. In fact, you could
not buy a Talalay Latex mattress
without a doctor’s prescription.
Following
the
Japanese
occupation of Malaysia, the
supply of Latex was cut off and

OF DUNLOPILLO

trams, trains and trolleybuses.
Not long after this, Talalay Latex
seats and cockpit pads were
also introduced into the aircraft
industry.

19 31

In 1931 the first Latex mat-

the furnishing industry did not
return to pre-war levels until
several years after the war had
finished.

19 5 5
Dunlopillo
foam
achieved
international fame after being
used in Donald Campbell’s seat on
the record-breaking water speed
craft, the “Bluebird”. In the 1950s
the renovated British parliament
was furnished entirely with Talalay
seats.

19 6 0
Leon Talalay patented the natural
latex treatment process in Great
Britain. Five years later, Talalay
production began at the Dunlopillo
plant in the North of England.

19 2 9

Ένας Bρετανός επιστήμονας,
ονόματι Mr. Murphy, της εταιρείας Dunlop Rubber, κατάφερε για

Η ΙΣ ΤΟΡΙΑ
πρώτη φορά να δημιουργήσει
αφρό από φυσικό Latex, βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα
ύπνου και την καθημερινότητα
εκατομμυρίων ανθρώπων. Η
επωνυμία Dunlopillo καταχωρήθηκε το 1926, τρία χρόνια
πριν η Dunlopillo τελειοποιήσει
την πρωτότυπη διαδικασία για
την κατασκευή του αφρώδους
Latex. Προκειμένου να απολαμβάνουμε σήμερα την άνεση που προσφέρουν τα προϊόντα ύπνου από φυσικό Latex, ο
Βρετανός επιστήμονας ξόδεψε
χρόνο και κόπο προσφεύγοντας

ακόμη και σε «ανορθόδοξες»
μεθόδους και τεχνικές. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε μίξερ
για κέικ στην προσπάθειά του να
φτιάξει αφρό Latex. Πέντε χρόνια εντατικής έρευνας οδήγησαν
τελικά, σχεδόν τυχαία, στην ανακάλυψη της διαδικασίας για την
επεξεργασία του Latex. Μέχρι
και σήμερα τα μηχανήματα που
χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια της Dunlopillo μοιάζουν με
μεγάλων διαστάσεων μίξερ για
κέικ. Ο αφρός Latex Dunlopillo,
αντικατέστησε τα σκληρά ξύλινα

Kατασκευάστηκαν τα πρώτα
στρώματα από Latex και προωθήθηκαν ευρέως στην αγορά χάρη
στις πρωτοποριακές ιδιότητές
τους. Το γεγονός ότι για πρώτη
φορά ένα στρώμα δεν απαιτούσε
«τίναγμα» ή «γύρισμα» αποτέλεσε
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
της Dunlopillo. Κατά τη διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι
ρυθμοί ανάπτυξης της επιπλοποιίας μειώθηκαν σημαντικά. Τα
στρώματα Latex διατίθεντο μόνο
με ιατρική συνταγή. Στην πορεία,
η προμήθεια Latex διεκόπη εξαι-

νοβούλιο εξοπλίστηκε αποκλειστικά με καθίσματα Talalay.

τίας της Ιαπωνικής Κατοχής στη
Μαλαισία. Χρειάστηκαν αρκετά
χρόνια μέχρι να επιστρέψει τελικά
η επιπλοποιία στα προ του πολέμου επίπεδα.

19 6 0

ΤΗΣ DUNLOPILLO
καθίσματα των μέσων μαζικής
μεταφοράς, σε τραμ, τρένο και
τρόλεϊ. Σύντομα ο αφρός εισήχθη
και στην αεροβιομηχανία για την
επένδυση αεροπορικών καθισμάτων και πιλοτηρίων.

19 31

19 5 5
O αφρός Latex απέκτησε διεθνή
φήμη όταν χρησιμοποιήθηκε για το
κάθισμα του Donald Campbell που
κατάφερε να σπάσει με το σκάφος
Bluebird, το ρεκόρ ταχύτητας της
εποχής εκείνης. Στη δεκαετία του
’50, το ανακαινισμένο αγγλικό κοι-

O Leon Talalay κατοχύρωσε τη
φυσική διαδικασία επεξεργασίας
Latex στη Μεγάλη Βρετανία. Πέντε
χρόνια αργότερα, ξεκίνησε η παραγωγή Talalay στο εργοστάσιο της
Dunlopillo, στη Βόρειο Βρετανία.

A GOOD NIGHT’S SLE E P IS A LIFEST YLE CHOICE
A good sleep
means you wake up
refreshed and full
of energy. A right
mattress plays a
fundamental role
in this.

If you feel that you are
not getting a good rest
on your mattress, or if
you wake up with pains
in your neck or waist,
maybe the time has come
to think about replacing
it? Choosing a new mattress is an investment for
many years, and the things that will make a real and
positive difference to your sleep are the quality and
characteristics of your new mattress. The reason
is obvious. We spend one third of our life in bed,
and sleep quality has a significant effect on the
remaining two thirds of our lives. The right mattress
is inextricably linked to a good night’s sleep, and is
as important as daily exercise and proper nutrition
for our quality of life.

The wrong mattress is a…nightmare. Apart from
sleep disorders, it can cause musculoskeletal
pain (especially in the waist and neck), insomnia,
restlessness and permanent fatigue even with
7-8 hours of sleep per night. Especially if the
materials are “old-fashioned” and have not passed
through quality control procedures, a mattress
can be a major cause of allergies. In all these
cases, it is essential to change your mattress.

Anatomical and orthopedic mattresses. What
are their characteristics? There are no specific
international specifications for the manufacturing
process and the materials, which define whether a
mattress is anatomical or orthopedic. The general
rule is that: an anatomical mattress follows the

body’s shape without applying a lot of pressure
that prevents blood circulation and disturbs
your smooth sleep. Orthopedic mattresses give
sensitive body parts such as the lumbar spine
the correct support. Natural foam materials, such
as Talalay Latex fully
support these features
by following the natural
A wrong
mattress affects
curve of the spine.
your social, personal
and professional
life.

Κοιμάμαι καλά
σημαίνει ξυπνώ
ανανεωμένος και
γεμάτος ενέργεια.
Το σωστό στρώμα
έχει τον πρώτο
λόγο εδώ.

Αν νιώθετε ότι το στρώμα
σας δε σας ξεκουράζει και
ξυπνάτε με πόνους στον
αυχένα ή στη μέση, μήπως
ήρθε η ώρα να σκεφτείτε
την αντικατάστασή του;

Η επιλογή καινούργιου
στρώματος είναι μια επένδυση για πολλά χρόνια και
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του είναι αυτά που θα
αναβαθμίσουν τον ύπνο σας. Το γιατί είναι γνωστό.
Περνάμε το ένα τρίτο της ζωής μας στο κρεβάτι και
η ποιότητα του ύπνου επηρεάζει σημαντικά τα άλλα
δύο τρίτα. Το σωστό στρώμα, που είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με τον καλό ύπνο, είναι τόσο σημαντικό όσο η καθημερινή άσκηση και η σωστή διατροφή
για την ποιότητα της ζωής μας.

Το ακατάλληλο στρώμα είναι… εφιάλτης. Εκτός
από τις διαταραχές του ύπνου, μπορεί να προκαλέσει μυϊκούς, σκελετικούς πόνους (ιδιαίτερα στην περιοχή της μέσης και του αυχένα), αϋπνία, ανησυχία
και μόνιμη κούραση, ακόμα και όταν ο ύπνος φτάνει τις 7-8 ώρες κάθε βράδυ. Αν μάλιστα είναι από
υλικά «παλιάς κοπής» που δεν έχουν περάσει από
διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, μπορεί να αποτελεί
βασική αιτία αλλεργιών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η ανάγκη αλλαγής στρώματος είναι επιτακτική.

Ανατομικό & ορθοπαιδικό στρώμα. Ποια είναι τα
χαρακτηριστικά τους; Συγκεκριμένες διεθνείς προδιαγραφές για τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής,
που ορίζουν αν ένα στρώμα είναι ανατομικό ή ορθοπαιδικό, δεν υπάρχουν. Ο γενικός κανόνας λέει

ότι: Το ανατομικό στρώμα ακολουθεί αρμονικά τη
μορφολογία του σώματος χωρίς να ασκεί μεγάλη
πίεση, η οποία εμποδίζει την κυκλοφορία του αίματος και διαταράσσει την ομαλή διαδικασία του
ύπνου. Το ορθοπαιδικό στρώμα στηρίζει σωστά
τα ευαίσθητα σημεία του
σώματος, όπως η οσφυϊκή μοίρα (μέση). Τα φυΈνα ακατάλληλο
σικά αφρώδη υλικά όπως
στρώμα επηρεάζει
την κοινωνική,
το Talalay Latex υποστηπροσωπική
και
ρίζουν απόλυτα αυτά τα
επαγγελματική
ζωή.
χαρακτηριστικά, ακολουθώντας τη φυσική καμπύλη της σπονδυλικής
στήλης.

Ο Κ Α Λ Ο Σ Υ Π Ν Ο Σ Ε Ι Ν Α Ι Σ ΤΑ Σ Η Ζ Ω Η Σ

W I T H T H E R I G H T M AT T R E S S , YO U D R I F T S W E E T LY O F F T O S L E E P

The myth of the hard mattress. In the past, when
the selection of materials available and knowhow were limited, a hard mattress was considered
to be a good mattress. Today, mattresses are
technologically advanced and give good body
support irrespective of how hard they are.
Nevertheless, neither a hard mattress nor a soft
mattress is considered a good choice. The former
creates additional pressure on the shoulders and
hips, the latter leads to muscle stiffness and neck
and back pain. A good guide in choosing a mattress
is how you feel. As you know: especially for spine
problems, a medium-hard mattress is ideal. It
supports the spine by allowing you to move during
sleep and at the same time, it avoids excessive

pressure by relaxing the skin and muscles during
the night.
What is the best way to choose the right
mattress? Go to as many shops as possible
and try out mattresses with an open mind and…
simple moves: take off your shoes and lie down in

various different positions but mainly the position
you usually sleep in. In addition, read the labels
carefully including the manufacturing materials
(internal and external) and the inner layers.
This information also determines the differences
in price you will encounter.

Ο μύθος του σκληρού στρώματος. Παλιά, όταν η
επιλογή των υλικών και η τεχνογνωσία ήταν περιορισμένες, καλό στρώμα θεωρείτο το σκληρό. Σήμερα, τα στρώματα είναι τεχνολογικά προηγμένα.
Έτσι η καλή υποστήριξη στο σώμα είναι ανεξάρτητη
από τον βαθμό σκληρότητάς τους. Παρ’ όλα αυτά,
ούτε το σκληρό ούτε το μαλακό στρώμα θεωρούνται
καλή επιλογή. Το πρώτο δημιουργεί επιπλέον πίεση στους ώμους και τους γοφούς, το δεύτερο μυϊκή
δυσκαμψία και πόνους στον αυχένα και στην πλάτη.
Καλός σύμβουλος για την επιλογή στρώματος είναι
και η προσωπική σας αίσθηση. Γνωρίζετε όμως ότι:
Ειδικά για προβλήματα στη σπονδυλική στήλη ιδανικό είναι ένα μέτριας σκληρότητας στρώμα. Υποστη-

ρίζει τη σπονδυλική στήλη διευκολύνοντας τις κινήσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου και ταυτόχρονα,
αποφεύγει τις υπερβολικές πιέσεις ξεκουράζοντας
δέρμα και μυς κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Πώς να επιλέξετε το σωστό στρώμα; Μπείτε σε όσο
το δυνατόν περισσότερα καταστήματα και δοκιμάστε στρώματα, με τα μάτια ανοιχτά και απλές κινή-

σεις: Βγάλτε παπούτσια και ξαπλώστε σε διάφορες
στάσεις και κυρίως σε αυτή που κοιμάστε συνήθως. Επιπλέον, διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες
με τα υλικά κατασκευής (εξωτερικά και εσωτερικά)
και τα εσωτερικά επίπεδα στρώσεων που έχουν.
Οι πληροφορίες αυτές καθορίζουν και τις διαφορές
στις τιμές που θα συναντήσετε.

Μ Ε Τ Ο Σ Ω Σ Τ Ο Σ Τ Ρ Ω Μ Α Ο Υ Π Ν Ο Σ Ε Ρ Χ Ε ΤΑ Ι ΓΛΥ Κ Α

E V E R Y T H I N G A B O U T YO U R M AT T R E S S ’ S “ G O O D H E A LT H ”
Empirical rules for choosing the mattress with
the right firmness level:
1. Lie down and put your feet on the bed
2. Try to put your hand between your body and the
mattress. If this is very difficult then the mattress
is rather “soft” but if it is very easy the mattress is
rather “hard”
3. Turn on your side and stay in this position for
30 seconds. Try to feel the pressure on your
shoulders and hips
4. Assess the pressure you feel
5. Repeat this procedure on each mattress you try.
When you decide on your “shortlist” of mattresses,
try them again. Lie on your side and ask the
salesman or the person accompanying you to
confirm that your spine is properly aligned as your
shoulders and hips sink into the mattress. If the

spine forms a curve, the mattress is not suitable
for you
To keep your mattress in “good health”, make
sure:
• It matches the dimensions of the bed exactly
• It is always covered with a special hypo- allergenic
protective layer, even if the outer fabric of your
mattress is removable and can be washed. You
should wash the hypoallergenic protective layer
frequently
• To air it frequently by leaving it uncovered for a
couple hours
• To use special products that prevent/deal with
mites nesting in the mattresses
• You do not clean it either with water (because
moisture will damage it) or by dry cleaning (as it

can damage the materials your mattress is made
of). Just shake it and use a vacuum cleaner to
clean it
• That you keep the manufacturer’s label. It will
have instructions that you may need in the future
and, in the event of damage,
it will guarantee the warranty
By following
validity

Important! The base on which
the mattress is installed
affects its effectiveness. Make
the right choice!

these simple steps,
you will be sure that
you choose a mattress
that gives you the
rejuvenating sleep
that you need.

Εμπειρικοί κανόνες για να επιλέξετε στρώμα στη
σωστή σκληρότητα για εσάς:
1. Ξαπλώστε και βάλτε τα πόδια πάνω στο κρεβάτι
2. Προσπαθήστε να περάσετε το χέρι σας ανάμεσα
στο σώμα σας και το στρώμα. Αν περνάει με μεγάλη
δυσκολία είναι μάλλον «μαλακό», ενώ αν περνάει
με μεγάλη ευκολία είναι μάλλον «σκληρό»
3. Γυρίστε στο πλάι και μείνετε εκεί για 30 δευτερόλεπτα. Προσπαθήστε να νιώσετε την πίεση που
ασκείται στους ώμους και στους γοφούς
4. Αξιολογήστε την πίεση που νιώθετε
5. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία σε κάθε στρώμα
που δοκιμάζετε
Όταν καταλήξετε στα επικρατέστερα στρώματα, ξαναδοκιμάστε τα. Ξαπλώστε στο πλάι και ζητήστε από
τον πωλητή ή το άτομο που σας συνοδεύει να σας
βεβαιώσει ότι η σπονδυλική σας στήλη ευθυγραμ-

μίζεται καθώς οι ώμοι και οι γοφοί βυθίζονται πιο
μέσα στο στρώμα. Αν η σπονδυλική στήλη σχηματίζει καμπύλη, το στρώμα δεν είναι κατάλληλο για
σας.
Για την «καλή υγεία» του στρώματός σας, φροντίστε:
• Να ταιριάζει ακριβώς στις διαστάσεις του κρεβατιού σας
• Να καλύπτεται πάντα με ειδικό υποαλλεργικό προστατευτικό στρώματος, το οποίο θα πλένετε συχνά,
ακόμα κι αν το εξωτερικό ύφασμα του στρώματός
σας αφαιρείται και μπορεί να πλένεται
• Να αερίζεται συχνά, μένοντας ακάλυπτο για μερικές ώρες
• Να χρησιμοποιείτε ειδικά προϊόντα που προλαβαίνουν/αντιμετωπίζουν τα ακάρεα που φωλιάζουν

στα στρώματα
• Να μην το καθαρίζετε ούτε με νερό, γιατί η υγρασία το καταστρέφει, ούτε με στεγνό καθάρισμα, γιατί μπορεί να καταστραφούν τα υλικά από τα οποία
είναι φτιαγμένο. Αρκεί να το τινάζετε και να χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό του
• Να διατηρείτε την ετικέτα του κατασκευαστή.
Σ’αυτήν αναγράφονται οδηγίες που μπορεί να
χρειαστείτε στο μέλλον και, σε
περίπτωση φθοράς, σας εξασφαλίζει την ισχύ της εγγύησης
Ακολουθώντας

Σημαντικό! Η βάση που θα τοποθετηθεί το στρώμα επηρεάζει την αποτελεσματικότητά
του. Επιλέξτε σωστά!

αυτά τα απλά βήματα,
να είστε βέβαιοι
πως το στρώμα που
θα επιλέξετε θα
σας προσφέρει τον
αναζωογονητικό ύπνο
που χρειάζεστε.

Ο Λ Α Γ Ι Α Τ Η Ν “ Κ Α Λ Η Υ Γ Ε Ι Α” Τ ΟΥ Σ Τ Ρ Ω Μ ΑΤ Ο Σ

S AY “ Y E S ’ T O T H E N AT U R A L G I F T O F TA L A L AY L AT E X
It has been
found that compared
to other mattresses,
the “dual personality”
of Talalay Latex means
that it puts much less
pressure on the body
and is actively good
for your sleep.

The pressures that mattresses
put on the body during sleep

The joy of sleep is part of Talalay Latex nature.
The mattresses are made of 100% Talalay Latex and - by their
nature – are both anatomic and orthopedic. They gently follow
the body’s shape and at the same time they support sensitive
areas such as the lumbar region. The mattress gently dips at
the hip and shoulder areas but supports the rest of the body.

Mattresses made of Talalay Latex have nothing but… advantages:
• They ensure comfort and support all over the body
• They “breathe” thanks to their cellular structure that rejects heat and therefore
ensure you get a cool night’s sleep
• They are hypoallergenic with antimicrobial properties that inhibit the growth of
microbes, fungi and dust mites
• They keep their shape and elasticity unchanged, and are highly durable
• They have an independent support system, so that each time you turn over, your
partner can sleep on undisturbed
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Σε σύγκριση με
άλλα στρώματα, έχει
διαπιστωθεί ότι η διπλή
προσωπικότητα του
Talalay Latex ασκεί
πολύ μικρότερη πίεση
στο σώμα και επιδρά
ευεργετικά
στον ύπνο.

Οι πιέσεις που δέχεται το σώμα από το στρώμα
κατά τη διάρκεια του ύπνου

Η χαρά του ύπνου είναι στη φύση του Talalay Latex
Τα στρώματα από 100% φυσικό Talalay Latex είναι από τη φύση τους
και ανατομικά και ορθοπαιδικά. Ακολουθούν αρμονικά τη μορφολογία
του σώματος και ταυτόχρονα υποστηρίζουν ευαίσθητα σημεία όπως η
μέση. Το στρώμα υποχωρεί απαλά στην περιοχή των γοφών και των
ώμων, αλλά στέκεται στο ύψος του για όλο το υπόλοιπο σώμα.

Τα στρώματα από Talalay Latex έχουν μόνο πλεονεκτήματα:
• Εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση και στήριξη σε όλο το σώμα
• «Αναπνέουν» χάρη στην κυψελώδη δομή τους που αποβάλλει θερμότητα, χαρίζοντας ύπνο
δροσερό
• Είναι υποαλλεργικά με αντιμικροβιακές ιδιότητες, που εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροβίων,
μυκήτων και ακάρεων οικιακής σκόνης
• Διατηρούν αναλλοίωτα το σχήμα και την ελαστικότητά τους, δείχνοντας μεγάλη αντοχή στο
χρόνο
• Διαθέτουν σύστημα ανεξάρτητης στήριξης, έτσι ώστε κάθε φορά που «γυρίζετε», ο σύντροφός σας να κοιμάται ανενόχλητος
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VS. MEMORY FOAM
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“ Ν Α Ι ” Σ ΤΑ ΦΥ Σ Ι Κ Α Χ Α Ρ Ι Σ Μ ΑΤΑ Τ ΟΥ TA L A L AY L AT E X

N AT U R A L C H O I C E
NATURAL TALALAY LATEX

COTTON

NATURAL DOWN FEATHERS

COIR

WOOL

100% natural Talalay Latex
is harvested from rubber tree
plantations which are managed
ecologically. It offers ideal
support for every part of the
body and creates an ideal
microclimate for undisturbed
sleep. Its antibacterial, antimicrobial and anti-allergic behavior acts as a natural shield
for people with respiratory
problems and allergies.

Cotton is the most widespread
plant fiber in the world. It is a
very durable material and is
particularly “people-friendly”.
It is the preferred raw material
for fabrics that come into
direct contact with the body.
Being comfortable, light, cool,
hypoallergenic and extremely
good at absorbing moisture
from the air, it allows the body
to breathe freely.

Down feathers are collected
during spring when geese loose
part of their plumage. They
are special treated (washing,
bleaching, etc.) before use.
Thanks to their natural qualities,
they embrace the body lightly
and gently, keeping it warm
with no sweat and allowing it to
breathe.

Coir comes from coconut shells.
It is a durable, heat insulating
and supportive natural material.
These
properties
provide
certain specific features to the
materials it is used in: they
eliminate moisture, ensure
perfect aeration, show unique
anatomical action and have a
positive effect on sleep quality.

Wool comes from sheep fleeces.
It naturally regulates the
humidity in the environment and
has natural insulating properties
which keep the body as hot or
cool as it needs to be in both
winter and summer. Its unique
features make it an excellent raw
material for creating high quality
sleep products.

ΦΥΣΙΚΟ TALALAY LATEX

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΥΠΟΥΛΟ

ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ

ΜΑΛΛΙ

Το 100% φυσικό Talalay Latex
συλλέγεται από ελεγχόμενες
οικολογικές καλλιέργειες καουτσουκόδεντρων. Προσφέρει ιδανική στήριξη σε κάθε σημείο του
σώματος και δημιουργεί το ιδανικό μικρο-κλίμα για ανενόχλητο
ύπνο. Η αντιβακτηριακή, αντιμικροβιακή και αντιαλλεργική συμπεριφορά του δρα ως φυσική
ασπίδα για άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και αλλεργίες.

Το βαμβάκι είναι η πιο διαδεδομένη φυτική ίνα στον κόσμο.
Είναι πολύ ανθεκτικό υλικό με
ιδιαίτερα φιλική συμπεριφορά
προς τον άνθρωπο και προτιμάται για τη δημιουργία υφασμάτων που έρχονται σε άμεση
επαφή με το σώμα. Όντας άνετο,
ανάλαφρο, δροσερό, υποαλλεργικό και εξαιρετικά υγροσκοπικό,
επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει
ελεύθερα.

Τα πούπουλα, όπως και τα φτερά,
συλλέγονται την Άνοιξη που οι
χήνες χάνουν μέρος από το φτέρωμά τους και δέχονται ειδική
επεξεργασία (πλύσιμο, λεύκανση κ.λπ.) πριν χρησιμοποιηθούν.
Χάρη στις φυσικές ιδιότητές
τους, αγκαλιάζουν το σώμα ανάλαφρα και απαλά, το διατηρούν
ζεστό χωρίς να το ιδρώνουν και
του επιτρέπουν να αναπνέει.

Ο κοκοφοίνικας προέρχεται από
το περίβλημα της καρύδας. Είναι
ένα ανθεκτικό, θερμομονωτικό
και υποστηρικτικό φυσικό υλικό.
Αυτές οι ιδιότητές του προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
στα υλικά που χρησιμοποιείται:
αποβάλλουν την υγρασία, εξασφαλίζουν ιδανικό αερισμό, παρουσιάζουν μοναδική ανατομική
συμπεριφορά, επιδρούν θετικά
στην ποιότητα του ύπνου.

Το μαλλί προέρχεται από τη συλλογή του τριχώματος προβάτων.
Είναι φυσικός ρυθμιστικός παράγοντας της υγρασίας του περιβάλλοντος και έχει τη φυσική μονωτική ιδιότητα να κρατά το σώμα
όσο ζεστό ή δροσερό χρειάζεται
το χειμώνα και το καλοκαίρι. Τα
μοναδικά χαρακτηριστικά του το
καθιστούν εξαιρετική πρώτη ύλη
για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας προϊόντων ύπνου.

Η ΦΥ Σ Ι Κ Η Ε Π Ι Λ Ο Γ Η
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CELSION
• 23cm +/- 1cm* • Μέτριο/Σκληρό - Medium/Hard
• Celsion Talalay Latex • Natural Talalay Latex

Καλή ξεκούραση!

Το πιο
δροσερό στρώμα
που έχετε κοιμηθεί
ποτέ στη ζωή σας
είναι από
100% φυσικό
Talalay Latex
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Δεν είναι ευχή! Είναι το αποτέλεσμα της ευεργετικής
επίδρασης του 100% φυσικού Talalay Latex και
τη νιώθεις κάθε πρωί που ξυπνάς. Οι λόγοι είναι
πολλοί…

Enjoy a great rest!
It’s not just a wish! A great
rest comes as part of the
beneficial action of our 100%
natural Talalay Latex - and
you will feel it much better
every morning when you wake
up. There are a large number
of reasons behind it…

The coolest
mattress you’ve
ever slept on is
made from 100%
natural Talalay
Latex

1

CELSION PLUS

EXCLUSIVE GRAY

• 25cm +/- 1cm* • Μέτριο/Μαλακό - Medium/Soft
• Celsion Talalay Latex • Natural Talalay Latex

• 27cm +/- 1cm* •Μέτριο/Σκληρό - Medium/Hard
• Natural Talalay Latex

Πολλαπλές στρώσεις διαφορετικών πυκνοτήτων μεγιστοποιούν τα φυσικά
χαρακτηριστικά του Talalay Latex και χαρίζουν εξαιρετικά άνετο ύπνο.

3

Multiple layers of different densities maximize the physical characteristics of
the Talalay Latex and provide extremely comfortable sleep.

2

Το Celsion Talalay Latex στην ανώτερη επιφάνεια του στρώματος ελαχιστοποιεί
την πίεση, προσφέροντας ιδανική στήριξη και στα πιο ευαίσθητα σημεία, όπως
μέση και αυχένας.
The Celsion Talalay Latex on the upper mattress surface minimizes pressure,
providing ideal support for the most sensitive areas such as the waist and neck.

* Η μέτρηση του ύψους του στρώματος γίνεται στο κέντρο του
Διατίθενται με αποσπώμενο κάλυμμα

Με τις θερμορυθμιστικές ιδιότητες του Celsion Talalay Latex, η
θερμοκρασία του σώματος διατηρείται σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια
του ύπνου.
With the thermoregulatory properties of Celsion Talalay Latex,
body temperature is kept stable during sleep.

4

Το ύφασμα Thermo είναι πλενόμενο και αποσπώμενο με φερμουάρ,
έτσι ώστε να αφαιρείται εύκολα για να διατηρείται η φρεσκάδα του.
The Thermo fabric is washable and can be detached by unzipping it
so it can easily be removed in order to keep its freshness.

* Mattress height is measured at its center
Available with removable fabric

DUNLOPILLO

21

ALL

ERGEN

IC

10

0%

LA

N AT U

R

EX

•

OP

E

PO

TA

AT H A

HY

BL

SISTANT • A
RE

AL

M

B

RE

• DUST-MIT
E

C E L L S YS

CTERIA
L
IBA
NT

N

TE

E

LUXURY R ANGE

L AY L

AT

O

RGANIC

TE

XTILE

EXTRA GRAY
• 22cm +/- 1cm* • Πολύ Σκληρό/Very Hard
• Natural Talalay Latex

Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα!

Ο ποιοτικός ύπνος
δεν είναι πολυτέλεια.
Είναι μία προσφορά
του φυσικού Talalay
Latex για καλύτερη
υγεία

Σε σύγκριση με άλλα υλικά, το φυσικό Talalay
Latex παρέχει αποδεδειγμένα τον πιο υγιεινό
ύπνο! Σε περισσότερες από 80 χώρες στον κόσμο
είναι γνωστό το γιατί…

If you sleep well, you
live better!
Compared
to
other
materials, Natural Talalay
Latex has been proven
to provide the healthiest
sleep! In more than 80
countries around the world,
people know that this is
because…

A quality sleep is
not a luxury. It is an
offer from Natural
Talalay Latex for
better health

* Η μέτρηση του ύψους του στρώματος γίνεται στο κέντρο του
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Διατίθενται και με αποσπώμενο ύφασμα

1

FINE GRAY

FINE IVORY

SUPER GRAY

• 22cm +/- 1cm* • Σκληρό/Hard
• Natural Talalay Latex

• 22cm +/- 1cm* • Μέτριο/Medium
• Natural Talalay Latex

• 17cm +/- 1cm* • Πολύ Σκληρό/Very Hard
• Natural Talalay Latex

Το φυσικό Talalay Latex προσαρμόζεται
απόλυτα στο περίγραμμα του σώματος, προσφέροντας άμεσα σωστή στήριξη στην πλάτη και
ανακούφιση από κάθε πίεση.
Natural Talalay Latex adapts perfectly to the
contours of your body, providing the correct
direct support to the back and giving relief from
any pressure.

* Mattress height is measured at its center
Available with removable fabric

2

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση
της υγείας, το οικολογικό ύφασμα με αντιβακτηριακή πιστοποίηση.
An eco-friendly fabric with its certified
antibacterial action is a prerequisite for
improving your health.

DUNLOPILLO
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MEDIUM GRAY

HIGH IVORY

BELVISTA

• 17cm +/- 1cm* • Σκληρό/Hard
• Natural Talalay Latex

• 17cm +/- 1cm* • Μέτριο/ Medium
• Natural Talalay Latex

• 21cm +/- 1cm* • Μέτριο/Medium
• Embrace Talalay Latex • Natural Talalay Latex

3

Ένας δυνατός συνδυασμός φυσικών υλικών
με Talalay Latex, Embrace Talalay Latex και
Ελαστικοποιημένο Κοκοφοίνικα, διευρύνει
την γκάμα επιλογών ελαστικότητας και υποστήριξης, καλύπτοντας κάθε σωματότυπο.

A strong combination of natural materials
with Talalay Latex, Embrace Talalay Latex
and Elasticated Coir extends the range of
flexibility and support options provided by our
mattresses, fulfilling the expectations of every
body type.

* Η μέτρηση του ύψους του στρώματος γίνεται στο κέντρο του
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Διατίθενται και με αποσπώμενο ύφασμα

HIGH GRAY

ULTRA IVORY

• 22cm +/- 1cm* • Σκληρό/Hard • Natural Talalay
Latex • Ελαστικ/μένος kοκοφοίνικας - Elasticated
Coir • Natural Talalay Latex

• 22cm +/- 1cm* • Μέτριο/ Medium
• Natural Talalay Latex • Ελαστικ/μένος
Κοκοφοίνικας - Elasticated Coir

4

Το Talalay Latex «αναπνέει» και μαζί με την
αντιαλλεργική και αντιμικροβιακή συμπεριφορά
του δημιουργεί το ιδανικό μικρο-κλίμα για
συνεχή, ανενόχλητο ύπνο.
Talalay Latex “breathes” and this, together
with its anti-allergic and antimicrobial behavior,
create the ideal microclimate for a continuous
and undisturbed sleep.

ALPINE

ALPINE PLUS

• 22cm +/- 1cm* • Σκληρό/ Hard
• Talalay Latex • Foam Plus

• 25cm +/- 1cm* • Μέτριο/Σκληρό - Medium/Hard
• Talalay Latex • Foam Plus • Talalay Latex

* Mattress height is measured at its center
Available with removable fabric
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ROYAL SOVEREIGN
• 32cm +/- 1cm* • Μέτριο/Μαλακό - Medium/Soft
• Natural Wool • Health Foam • Natural Talalay
Latex • Vita Foam • High DRRS Pocket Springs
• Health Foam • Geo Textile

Τόσο ψηλά όσο τα όνειρά σας!
Ο πλούτος
σε Talalay Latex
και αφρώδη υλικά
μαζί με τα νέου
τύπου DRRS Pocket
Springs εγγυώνται
μία πραγματικά
πλούσια εμπειρία
ύπνου

Ο πήχυς ανέβηκε πολύ ψηλά. Τα νέα στρώματα
Royal Sovereign με ύψος 32cm και Executive
με ύψος 28cm ξεπερνούν κάθε προσδοκία
σας σε ποιότητα ύπνου.

As sweet as your
dreams!
The bar has been raised
very high. The new Royal
Sovereign mattress which
is 32cm high, and the
Executive mattress which
is 28cm high, both surpass
your every expectation for
sleep quality.

The
richness and luxury
of Talalay Latex
and foam products,
together with the
new DRRS Pocket
Springs, guarantee
a truly rich sleep
experience

* Η μέτρηση του ύψους του στρώματος γίνεται στο κέντρο του
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1

Το σώμα, απομακρυνόμενο από την αίσθηση
της βάσης, κατακτά την πολυπόθητη ξεκούραση,
καθώς η νέα σειρά στρωμάτων Royal στέκεται
στο ύψος της.
When your body is so high up, it does not feel
the base of the bed and can fully enjoy a muchneeded rest, proving that the new Royal series
lives up to its reputation.

EXECUTIVE
• 28cm +/- 1cm* • Μέτριο/Μαλακό - Medium/Soft
• Natural Wool • Health Foam • Natural Talalay
Latex • Vita Foam • High DRRS Pocket Springs
• Health Foam • Geo Textile

2

Σε ένα ανώστρωμα όπου συνδυάζονται ιδανικά
φυσικά υλικά όπως μαλλί και Talalay Latex, η
υποστήριξη αγγίζει την τελειότητα.

With a topper that combines ideal natural
materials such as wool and Talalay Latex, the
support given is close to perfection.

TOP ROYAL
• 10cm +/- 1cm* • Natural Wool
• Health Foam • Natural Talalay Latex
• Health Foam • Natural Wool

* Mattress height is measured at its center
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CELESTE
• 23cm +/- 1cm* • Μέτριο/Medium • Talalay Latex • Ελαστικ/
μένος Κοκοφοίνικας - Elasticated Coir • Ανεξάρτητα Ελατήρια Pocket Springs (864 Ελατήρια)** • Ελαστικ/μένος Κοκοφοίνικας
- Elasticated Coir • Talalay Latex

Χώρια δεν μπορείτε; Τώρα, μαζί κάνετε!
Με την ανεξάρτητη στήριξη που προσφέρει το
σύστημα ελατηρίων Pocket Springs, οι κινήσεις
του ενός δεν επηρεάζουν τη θέση και στήριξη του
άλλου. Κοιμηθείτε ελεύθερα!

* Η μέτρηση του ύψους του στρώματος γίνεται στο κέντρο του
** Σε στρώμα 160x200
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Ο συνδυασμός Ελαστικοποιημένου Κοκοφοίνικα
με Talalay Latex, το οποίο προσφέρει και πλευρική
στήριξη, αγκαλιάζει φυσικά και υποστηρικτικά
κάθε σημείο του σώματος και προσφέρει μια
αξεπέραστη εμπειρία χαλάρωσης.

CELESTE PLUS
• 26cm +/- 1cm* • Μέτριο/Σκληρό - Medium/Hard • Talalay
Latex • Ελαστικ/μένος Κοκοφοίνικας - Elasticated Coir
• Ανεξάρτητα Ελατήρια - Pocket Springs (864 Ελατήρια)**
• Ελαστικ/μένος Κοκοφοίνικας - Elasticated Coir • Talalay Latex

Can’t stand to be
apart? Now you can
enjoy being together!
Thanks to the independent
support provided by the
spring system, Pocket
Springs, the movements of
one sleeper do not affect
the other persons’ position
at all. Now you can sleep
freely!

The secret to an
unhindered sleep
without any breaks
and interference is
Dunlopillo
stability.

1

The combination of Elasticated Coir and Talalay
Latex, which also offers lateral support, embraces
every part of the body naturally and supportively,
and offers an unforgettable relaxation experience.

* Mattress height is measured at its center
** For a 160x200 mattress

DUNLOPILLO
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Βαμβακερή πλευρά για το καλοκαίρι
Cotton Summer Side

Μάλλινη πλευρά
για τον χειμώνα
Woollen Winter side

SENSIBLE
• 23cm +/- 1cm* • Μέτριο/Μαλακό - Medium/Soft
• Talalay Latex • Foam Plus • Ανεξάρτητα Ελατήρια
- Pocket Springs (864 Ελατήρια)**
• Foam Plus • Talalay Latex

2

Το σύστημα ελατηρίων Pocket Springs έχει ειδικό
σχεδιασμό που προσφέρει ανεξάρτητη στήριξη σε
κάθε μεριά του κρεβατιού, εξασφαλίζοντας μέγιστη
άνεση για έναν απολαυστικό και αναζωογονητικό
ύπνο.

* Η μέτρηση του ύψους του στρώματος γίνεται στο κέντρο του
** Σε στρώμα 160x200

MAJESTIC

MAJESTIC PLUS

• 27cm +/- 1cm* • Μέτριο/Μαλακό - Medium/Soft
• Natural Cotton • Extra Foam • Fine Visco • Foam Plus • Geo
• Ανεξάρτητα Ελατήρια - Pocket Springs (864 Ελατήρια)**
• Geo • Foam Plus • Fine Visco • Extra Foam • Natural Wool

• 32cm +/- 1cm* • Μέτριο/Μαλακό - Medium/Soft
• Topper Foam Plus • Extra Foam • Fine Visco • Geo
• Ανεξάρτητα Ελατήρια - Pocket Springs (864 Ελατήρια)**
• Geo • Fine Visco • Extra Foam

2

The spring system, Pocket Springs, has been
specially designed to provide independent support
on each side of the bed, ensuring maximum
comfort for a delightful and refreshing sleep.

* Mattress height is measured at its center
** For a 160x200 mattress

3

Ανεξάρτητη στήριξη από το σύστημα ελατηρίων
Pocket Springs προσφέρει ανενόχλητο και
ανεπηρέαστο ύπνο από τις κινήσεις του άλλου.

Independent support from the spring system,
Pocket Springs, ensures your sleep is not
disturbed or affected at all by the other person’s
movements.

4

Για ξεκούραστο και υγιή ύπνο, οι συνθέσεις
των στρωμάτων περιβάλλονται από οικολογικό
ύφασμα με αντιβακτηριακή πιστοποίηση.
For a relaxing and healthy sleep, the
composition of the mattress includes ecofabrics with certified antibacterial action.

VALUE

VALUE PLUS

• 24cm +/- 1cm • Μέτριο/Medium • Foam Plus
• Ανεξάρτητα ελατήρια - Pocket Springs
(864 Ελατήρια)* • Foam Plus

• 26cm +/- 1cm* • Μέτριο/Medium • Ultra Foam
• Foam Plus • Ανεξάρτητα Ελατήρια - Pocket
Springs (864 Ελατήρια)** • Foam Plus • Ultra Foam

DUNLOPILLO
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Βαμβακερή πλευρά για το καλοκαίρι
Cotton Summer Side
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Μάλλινη πλευρά
για τον χειμώνα
Woollen Winter side
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WIZARD
• 25cm +/- 1cm* • Μέτριο/Σκληρό - Medium/Hard • Natural Cotton • Extra Foam • Visco • Foam Plus • Geo • Ατσάλινα Eλατήρια
- Steel Springs - τύπου Bonnel (384 Ελατήρια)** • Geo • Foam
Plus • Visco • Extra Foam • Natural Wool

Σταθερός στόχος η πραγματική ξεκούραση!

Για
τους λάτρεις της
σταθερότητας η
Dunlopillo προσφέρει
το σταθερό, συμπαγές
περιβάλλον που χρειάζονται για συνεχή,
απολαυστικό
ύπνο

Η «ψυχή» ενός σταθερού στρώματος Dunlopillo
της σειράς Casual είναι τα ατσάλινα ελατήρια τύπου
Bonnel. Συνδυάζονται απεριόριστα με ποικίλα υλικά κι
έτσι καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς στον ύπνο!

Our enduring aim is a really
good night’s sleep!
The “soul” of the stable Casual
series of Dunlopillo mattresses
is the steel bonnel springs. They
can be combined with a variety of
materials, which means that they
can meet even the most demanding
customer’s requirements!

For those
who value stability,
Dunlopillo offers the
stable and compact
environment you need
for a continuous and
enjoyable sleep.

* Η μέτρηση του ύψους του στρώματος γίνεται στο κέντρο του
** Σε στρώμα 160x200
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WIZARD PLUS

JOY

JOY PLUS

• 30cm +/- 1cm* • Μέτριο/Σκληρό - Medium/Hard
• Topper Foam Plus • Extra Foam • Visco • Foam Plus • Geo
• Ατσάλινα Eλατήρια - Steel Springs - τύπου Bonnel (384
Ελατήρια)** • Geo • Foam Plus • Visco • Extra Foam

• 23cm +/- 1cm* • Σκληρό/Hard • Βαμβακερή Βάτα - Cotton
Wadding • Ελαστικ/μένος Kοκοφοίνικας - Elasticated Coir
• Ατσάλινα Ελατήρια - Steel Springs - τύπου Bonnel (384
Ελατήρια)** • Ελαστικ/μένος Kοκοφοίνικας - Elasticated Coir
• Βαμβακερή Βάτα - Cotton Wadding

• 25cm +/- 1cm • Πολύ Σκληρό/Very Hard • Foam Plus
• Ελαστικ/μένος Kοκοφοίνικας - Elasticated Coir • Felt
• Ατσάλινα Ελατήρια - Steel Springs - τύπου mini Bonnel
(560 Ελατήρια)* • Felt • Ελαστικ/μένος Kοκοφοίνικας Elasticated Coir • Foam Plus

1

Ελατήρια Bonnel, Ελαστικοποιημένος Κοκοφοίνικας,
πλούσια αφρώδη υλικά (Foam Plus) και βαμβάκι είναι
υπεύθυνα για τις αμέτρητες ώρες ξεκούρασης που
προσφέρουν τα στρώματα Dunlopillo.
Bonnel springs, Elasticated Coir, rich foam materials
(Foam Plus) and cotton are what lies behind the
countless hours of rest provided by these Dunlopillo
mattresses.

2

Το φυσικό περιβάλλον ύπνου ολοκληρώνεται από
οικολογικό ύφασμα με αντιβακτηριακή πιστοποίηση.
An eco-fabric with proven antibacterial action
completes your natural sleep environment.

RICHMOND

STANDARD

• 23cm +/- 1cm* • Μέτριο/Σκληρό - Medium/Hard • Talalay Latex • Ελαστικ/μένος Kοκοφοίνικας - Elasticated Coir • Ατσάλινα
Eλατήρια - Steel Springs - τύπου Bonnel (384 Ελατήρια)**
• Ελαστικ/μένος Kοκοφοίνικας - Elasticated Coir • Talalay Latex

• 23cm +/- 1cm* • Σκληρό/Hard • Foam Plus • Felt
• Ατσάλινα Eλατήρια - Steel Springs - τύπου Bonnel
(384 Ελατήρια)** • Felt • Foam Plus

* Mattress height is measured at its center
** For a 160x200 mattress
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CELSION BABY
• 10cm +/- 1cm* • Μέτριο/Medium
• Celsion Talalay Latex • Natural Talalay Latex

Το παιδί σας και τα μάτια μας!
Οι γονείς
κοιμούνται καλά
όταν τα παιδιά
κοιμούνται καλύτερα,
σε περιβάλλον
ύπνου φυσικού
Talalay Latex

Η Dunlopillo εγγυάται έναν υγιεινό και ξέγνοιαστο
ύπνο για τα μωρά και τα παιδιά, έτσι ώστε κάθε μέρα
που ξημερώνει να είναι καλύτερη για όλους.

Take the best care of
your children!
Dunlopillo
guarantees
a
healthy and carefree sleep for
babies and children – making
sure that everyone wakes up
rested and ready to go every
morning.

Parents sleep well
when their children
sleep better in a
Natural Talalay
Latex environment.

* Η μέτρηση του ύψους του στρώματος γίνεται στο κέντρο του
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Διατίθενται και με αποσπώμενο και πλενόμενο ύφασμα organic cotton

PLAIN GRAY BABY

LOW IVORY PLUS BABY

LOW IVORY BABY

• 12cm +/- 1cm* • Σκληρό/Hard • Natural Talalay Latex

• 11cm +/- 1cm* • Μέτριο/Medium • Natural Talalay Latex
• Ελαστικ/μένος Κοκοφοίνικας - Elasticated Coir

• 9cm +/- 1cm* • Σκληρό/Hard • Natural Talalay Latex
• Ελαστικ/μένος Κοκοφοίνικας - Elasticated Coir

1

Το θερμορυθμιστικό Talalay Celsion κρατά μωρά
και παιδιά ήσυχα όλη νύχτα. Διατηρεί σταθερές τη
θερμοκρασία και την υγρασία του σώματός τους,
περιορίζοντας την κινητικότητα και την εφίδρωσή τους
κατά τη διάρκεια του ύπνου.
The Talalay Celsion thermoregulator keeps
babies and children quiet overnight. It keeps body
temperature and humidity constant, thus limiting their
mobility and sweating during sleep.

* Mattress height is measured at its center
Available with removable and washable organic cotton fabric

2

Τα υλικά με τα οποία φτιάχνονται τα παιδικά όνειρα
είναι το αντιβακτηριακό, αντιαλλεργικό, φυσικό Τalalay
Latex, η υγιεινή στήριξη του Ελαστικοποιημένου
Κοκοφοίνικα και οικολογικό ύφασμα με αντιβακτηριακή
πιστοποίηση.
The materials which make these sweet dreams for
your children are antibacterial and antiallergic natural
Talalay latex, with the hygienic support of Elasticated
Coir and eco-fabric with certified antibacterial action.

M AT T R E S S T O P P E R S

Indulge in the luxury of full

body, mind and soul relaxation

Α Ν Ω Σ Τ Ρ Ω Μ ΑΤΑ

Το Τop Gray, σκληρό ανώστρωμα από φυσικό Talalay
Latex, προσφέρει επιπλέον υποστήριξη και άνεση στον
ύπνο.
The Top Gray, hard topper made from natural Talalay
Latex, offers extra support and a comfortable sleep.

H
φυσική υπεροχή
της ποιότητας ύπνου
Dunlopillo αγγίζει
την κορυφή με ένα
ανώστρωμα από
100% φυσικό
Talalay Latex

Τα ανωστρώματα Dunlopillo βελτιώνουν
την αίσθηση ενός σκληρού στρώματος και
επαυξάνουν τα ευεργετικά χαρακτηριστικά του,
χαρίζοντας ισομετρική υποστήριξη σε όλο το
σώμα. Επιπλέον, περιβάλλονται από οικολογικά
υφάσματα, φιλικά προς το περιβάλλον και είναι
αντιαλλεργικά και αντιμικροβιακά.

Neither cold nor hot. Simply, a thermoregulated splendid
sleep! The Top Celsion, a superior quality medium-hardness
topper, is manufactured from thermoregulated Talalay
Celsion, which has the capacity to absorb body temperature
and restore it when it drops. Thus, perspiration and the need
for more covers are reduced.

Another level of sleep!
Dunlopillo toppers improve the feel of a hard
mattress and enhance its beneficial features,
providing isometric support to the entire body.
In addition, they are covered in environmentfriendly ecological fabrics, and are anti-allergic
and antimicrobial.

* Η μέτρηση του ύψους του ανωστρώματος γίνεται στο κέντρο του
Διατίθενται και με αποσπώμενο κάλυμμα εκτός από το Top Feather
* Topper height is measured at its center
Available with removable fabric except Top Feather

TOP CELSION
DUNLOPILLO

• 7cm +/- 1cm* • Σκληρό / Hard
• Natural Talalay Latex

Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Απλά θερμορυθμισμένος υπέροχος ύπνος!
Το Τop Celsion, ανώτερης ποιότητας ανώστρωμα μέτριας
σκληρότητας, κατασκευάζεται από το θερμορυθμιστικό Talalay
Celsion, που έχει την ιδιότητα να απορροφά την υπερβολική
θερμοκρασία σώματος και να την επαναφέρει όταν η
θερμοκρασία του πέφτει. Έτσι περιορίζεται η εφίδρωση
και η ανάγκη για παραπάνω σκεπάσματα.

΄Ύπνος άλλου επιπέδου!
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TOP GRAY

• 6cm +/- 1cm* • Μέτριο / Medium
• Celsion Talalay Latex

Το Τop Marine είναι ένα μαλακό ανώστρωμα από φυσικό
Talalay Latex, που εξισορροπεί την αίσθηση ενός σκληρού
στρώματος.

To Top Feather, πουπουλένιο ανώστρωμα χαρίζει μια
ιδιαίτερη αίσθηση πουπουλένιας απαλότητας ακόμα και στα
ελαφρύτερα μέρη του σώματος.

The Top Marine is a soft topper made from natural
Talalay Latex that balances the feel of a hard mattress.

The Top Feather, a down feather topper, gives a special
sense of softness even at the lightest parts of the body.

TOP MARINE
• 7cm +/- 1cm* • Μαλακό / Soft
• Natural Talalay Latex

TOP FEATHER
• 8cm +/- 1cm* • Μαλακό / Soft

Naturally great
quality sleep from
Dunlopillo reaches a
peak with a topper
made of 100%
natural Talalay
Latex.

Το Τop Ivory είναι ανώστρωμα μέτριας σκληρότητας από
φυσικό Talalay Latex, που υποστηρίζει όσο χρειάζεται για
έναν πραγματικά ξεκούραστο ύπνο.

Το Top Embrace είναι κατασκευασμένο από Embrace
Talalay Latex το οποίο έχει την ιδιότητα της αργής
επαναφοράς.

The Top Ivory is a medium-hardness topper of natural
Talalay Latex that gives the support needed for a truly
restful sleep.

The Top Embrace is made of Embrace Talalay Latex which
returns slowly to its original shape.

TOP IVORY

TOP EMBRACE

• 7cm +/- 1cm* • Μέτριο / Medium
• Natural Talalay Latex

• 6cm +/- 1cm* • Μέτριο/Medium
• Natural Embrace Talalay Latex

COM POSITIONS

A touch of st yle and comfor t to

stimulate and gratify all your senses

Σ ΥΝΘΕΣΕΙΣ

1
2
3
4

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ
Το πουπουλένιο ανώστρωµα αγκαλιάζει
τέλεια και τα ελαφρύτερα µέρη του σώµατος,
χαρίζοντας πραγµατική άνεση στον ύπνο.

FOUR ELEMENTS
Περιέχει εργονομική βάση, Ελαστικοποιημένο Κοκοφοίνικα και Talalay Latex
It has an ergonomic base, Elasticated Coir and Talalay Latex

Ύψος Βάσης
Base Height
Στρώμα
Mattress
Topper
Topper

30cm + 8cm Πόδι / Bed leg
Ultra Ivory 22cm+/-1
Top Ivory 7cm+/-1
Top Feather 8cm+/-1

Τα 4 στοιχεία που δίνουν την απόλυτη στήριξη στο σώμα σας και προσφέρουν αίσθηση πολυτέλειας στον ύπνο σας. Αμέταλλο σύστημα ύπνου από 100% φυσικά υλικά.
Σταθερή βάση από μασίφ ξύλο με εναλλασσόμενες στρώσεις φυσικού Talalay Latex
και Ελαστικοποιημένου Κοκοφοίνικα. Αγκαλιάζει τέλεια κάθε σημείο του σώματος,
χαρίζοντας άνεση στον ύπνο σας. Συνδυάζεται με μεγάλη ποικιλία κεφαλαριών και
υφασμάτων.
The 4 elements that give your body the ultimate support and give you a feeling of
luxury in your sleep. A non-metal sleep system made of 100% natural materials. A
stable base of solid wood with alternate layers of natural Talalay Latex and Elasticated
Coir. It embraces every part of the body perfectly, ensuring a comfortable sleep. It
can be combined with a wide variety of headboards and fabrics.

REAL RELAXATION
The down feather topper perfectly embraces
even the lighter parts of the body, providing
a truly comfortable sleep.
ΑΝΑΛΑΦΡΟΣ ΥΓΙΗΣ ΥΠΝΟΣ
Το ανώστρωµα από 100% Talalay Latex
µεγιστοποιεί τις επιδόσεις του στρώµατος,
αναβαθµίζοντας την ποιότητα του ύπνου.
MELLOW, HEALTHY SLEEP
The 100% Talalay Latex topper maximizes
the mattress’s performance, improving
sleep quality.
ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Αµέταλλο σύστηµα ύπνου από 100% φυσικά υλικά,
προσαρµόζεται στη φυσική καµπύλη της σπονδυλικής
στήλης και προσφέρει ιδανική στήριξη σε ευαίσθητα
σηµεία όπως η µέση.
THE BEST NATURAL MATERIALS
Non-metal sleep system, made of 100% natural
materials, fits into the natural curves of the spine
and offers ideal support to sensitive areas such as
the lumbar region.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Εργονοµική βάση από µασίφ ξύλο, µε εναλλασσόµενο
φυσικό Talalay Latex και ελαστικοποιηµένο κοκοφοίνικα,
στηρίζει σταθερά όλο το σύστηµα ύπνου.
EXCELLENT PRODUCT MANUFACTURING
Ergonomic base made of solid wood, with alternate
layers of natural Talalay Latex and elasticated coir,
it supports the entire sleep system firmly.

DUNLOPILLO
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ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ VIGO
Μ Ε Β Ά Σ Η C O R E S TA N D A R D

VIGO Headboard
with Core Standard base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 70cm από το στρώμα και
πάνω. Μπορεί να κατασκευαστεί από τη
διάσταση 130cm και πάνω μέχρι 200cm.
• ΒΑΣΗ: Ύψος 18cm ή 25cm. Διατίθεται
σε όλες τις διαστάσεις με αποσπώμενο
ύφασμα και ξύλινες σταθερές τάβλες.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Ήρα / Υ 50cm x Μ 50cm
x Π 40cm
• HEADBOARD: 70cm from and above the
mattress. It can be produced from 130cm
up to 200cm.
• BASE: 18cm or 25cm height. Available
in all dimensions with detachable fabric
and wooden fixed slats.
• BEDSIDE TABLE: Ira / H 50cm x L 50cm
x W 40cm
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Κ Ε Φ Α Λ Ά Ρ Ι A LT O S O F T
Μ Ε Β Ά Σ Η C O R E S TA N D A R D

ALTOSOFT Headboard with Core Standard base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 60cm από το στρώμα και πάνω.
• ΒΑΣΗ: Ύψος 18cm ή 25cm. Διατίθεται σε
όλες τις διαστάσεις με αποσπώμενο ύφασμα
και ξύλινες σταθερές τάβλες.
• ΚΟΝΣΟΛΑ: Ιοκάστη / Υ 77cm x Μ 115cm
x Π 45cm
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• HEADBOARD: 60cm from and above the
mattress.
• BASE: 18cm or 25cm high. Available in all
dimensions with detachable fabric and wooden
fixed slats.
• CONSOLE: Iokasti / H 77cm x L 115cm
x W 45cm

Κ ΕΦΑ Λ Ά ΡΙ L AVA S TO N E
Μ Ε Β Ά Σ Η CO R E S PAC E

LAVASTONE Headboard with Core Space base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 70cm από το στρώμα και
πάνω. Mπορεί να κατασκευαστεί από την
διάσταση 130cm και πάνω σε πλάτος.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 30cm. Διατίθεται με 2 συρτάρια έως τη διάσταση 130cm και με 4 συρτάρια από 130cm και πάνω. Καρφωτό ύφασμα.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Υάκινθος / Υ 45cm x Μ 60cm
x Π 40cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined with all types of bases
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• HEADBOARD: 70cm from and above the
mattress, its width can be produced from 130cm
and above.*
• BASE: 30cm height. Comes with 2 drawers up
to 120cm and 4 drawers from 130cm and more.
Nailed fabric.
• BEDSIDE TABLE: Yakinthos / H 45cm x L 60cm
x W 40cm

Κ Ε ΦΑ Λ Ά Ρ Ι T I F FA N Y
Μ Ε Β Ά Σ Η T I F FA N Y

TIFFANY Headboard
with base Tiffany
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 70cm από το στρώμα για
διαστάσεις κεφαλαριού 130cm έως 200cm.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 30cm. Είναι 10cm μεγαλύτερη
από τη διάσταση του στρώματος. Δέχεται ηλεκτροκίνητες ανακλίσεις ή ανατομικό πλαίσιο.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Paris / Υ 42cm x Μ 60cm
x Π 40cm
• HEADBOARD: 70cm from the mattress for
headboard dimensions from 130cm up to
200cm.*
• BASE: 30cm height. It is 10cm wider than the
mattress dimension. Compatible with electric
reclining mechanism and anatomic slatted
frame.
• BEDSIDE TABLE: Paris / H 42cm x L 60cm
x W 40cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί
αποκλειστικά με τη βάση Tiffany
* The headboard can be combined
only with Tiffany base
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ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ ASANA
ΜΕ ΒΆΣΗ CORE PLUS

ASANA Headboard
with Core Plus base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 70cm από το στρώμα και πάνω.
Μπορεί να κατασκευαστεί από τη διάσταση
130cm και πάνω σε φάρδος.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 30cm. Είναι 15cm μεγαλύτερη
από τη διάσταση του στρώματος. Αποσπώμενο
ύφασμα. Δέχεται ηλεκτροκίνητες ανακλίσεις ή
ανατομικό πλαίσιο.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Bali / Υ 65,5cm x Μ 48cm
x Π 48cm
• HEADBOARD: 70cm from and above the
mattress, its width can be produced from
130cm and more.*
• BASE: 30cm height. It is 10cm wider than
the mattress dimension. Detachable fabric.
Compatible with electric reclining mechanism
and anatomic slatted frame.
• BEDSIDE TABLE: Bali / H 65,5cm x L 48cm
x W 48cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined with all types of bases
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ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ R E F LE X
Μ Ε Β Ά Σ Η C O R E S TA N D A R D

REFLEX Headboard
with Core standard base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 50cm από το στρώμα και πάνω.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 18cm ή 25cm. Διατίθεται σε
όλες τις διαστάσεις με αποσπώμενο ύφασμα και
ξύλινες σταθερές τάβλες.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Χλόη / Υ 48cm x Μ 60cm
x Π 45cm
• HEADBOARD: 50cm from and above the
mattress.*
• BASE:18cm or 25 height. Available in various
sizes with detachable fabric and wooden fixed
slats.
• BEDSIDE TABLE: Chloe / H 48cm x L 60cm
x W 45cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί
με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined
with all types of bases
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ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ CH AR LIE
ΜΕ ΒΆΣΗ CORE SUPREME

CHARLIE Headboard
with Core Supreme
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 80cm από το στρώμα και πάνω.
Μπορεί να κατασκευαστεί από τη διάσταση
130cm και πάνω σε φάρδος.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 30cm. Είναι 10cm μεγαλύτερη
από τη διάσταση του στρώματος. Αποσπώμενο
ύφασμα. Δέχεται ηλεκτροκίνητες ανακλίσεις ή
ανατομικό πλαίσιο.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Azalea / Υ 65cm x Μ 40cm
x Π 40cm
• HEADBOARD: 80cm from and above
the mattress, its width can be produced
from 130cm and more.*
• BASE: 30cm height. It is 10cm wider than
the mattress dimension. Detachable fabric.
compatible with electric reclining mechanism
and anatomic frame.
• BEDSIDE TABLE: Azalea / H 65cm x L 40cm
x W 40cm
* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined with all types of bases
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Κ ΕΦΑ Λ Ά ΡΙ N I R VA N A
Μ Ε Β Ά Σ Η C O R E S TA N D A R D

NIRVANA Headboard
with Core Standard base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 60cm από το στρώμα και πάνω.
Αποσπώμενο ύφασμα.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 18cm ή 25cm. Διατίθεται σε
όλες τις διαστάσεις με αποσπώμενο ύφασμα
και ξύλινες σταθερές τάβλες.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Fresia / Υ 50cm x Μ 55cm
x Π 50cm
• HEADBOARD: 60cm from and above the
mattress. Detachable fabric.*
• BASE: 18cm or 25cm height. Available
in various sizes with detachable fabric and
wooden fixed slats.
• BEDSIDE TABLE: Fresia / H 50cm x L 55cm
x W 50cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined with all types of bases
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ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ ROSE
Μ Ε Β Ά Σ Η C O R E S TA N D A R D

ROSE Headboard with Core Standard base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 50cm από το στρώμα για διαστάσεις κεφαλαριού 130cm έως 200cm.
Αποσπώμενο ύφασμα.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 18cm ή 25cm. Διατίθεται σε
όλες τις διαστάσεις με αποσπώμενο ύφασμα
και ξύλινες σταθερές τάβλες.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Amelie / Υ 50cm x Μ 50cm
x Π 35cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined with all types of bases
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• HEADBOARD: 50cm from the mattress for
headboard dimensions from 130cm up to
200cm. Detachable fabric.*
• BASE: 18cm or 25cm height. Available in
various sizes with detachable fabric and wooden
fixed slats.
• BEDSIDE TABLE: Amelie / H 50cm x L 50cm
x W 35cm

ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ E D E N
ΜΕ ΒΆΣΗ CORE SUPREME

EDEN Headboard
with Core Supreme base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 50cm από το στρώμα και πάνω.
Αποσπώμενο ύφασμα.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 30cm. Είναι 10cm μεγαλύτερη από
τη διάσταση του στρώματος. Αποσπώμενο ύφασμα.
Δέχεται ηλεκτροκίνητες ανακλίσεις ή ανατομικό
πλαίσιο.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Columbia / Υ 55cm x Μ 55cm
x Π 43cm
• HEADBOARD: 50cm from and above the
mattress. Detachable fabric.*
• BASE: 30cm heigth. It is10cm widder than
the mattress dimension. Detachable fabric.
Compatible with electric reclining mechanism or
anatomic frame.
• BEDSIDE TABLE: Columbia / H 55cm x L 55cm
x W 43cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί
με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined
with all types of bases
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Κ Ε Φ Α Λ Ά Ρ Ι M E D I TA
ΜΕ ΒΆΣΗ CORE PLUS

MEDITA Headboard with Core Plus base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 60cm από το στρώμα και
πάνω.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 30cm. Είναι 15cm μεγαλύτερη από τη διάσταση του στρώματος. Αποσπώμενο ύφασμα. Δέχεται ηλεκτροκίνητες
ανακλίσεις ή ανατομικό πλαίσιο.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Iris / Υ 65cm x Μ 40cm
x Π 40cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined with all types of bases
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• HEADBOARD: 60cm from and above the
mattress.*
• BASE: 30cm height. It is15cm widder than
the mattress dimension. Detachable fabric.
Compatible with electrical tilts or anatomic
frame.
• BEDSIDE TABLE: Iris / H 65cm x L 40cm
x W 40cm

ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ DOU B LE CU R E
Μ Ε Β Ά Σ Η C O R E S TA N D A R D

DOUDLE CURE Headboard with Core Standard base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 55cm από το στρώμα για
διαστάσεις κεφαλαριού 130cm έως 200cm.
Με αποσπόμενο ύφασμα στις μαξιλάρες.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 18cm ή 25cm. Διατίθεται σε
όλες τις διαστάσεις με αποσπώμενο ύφασμα
και ξύλινες σταθερές τάβλες.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Cala-Lily / Υ 50cm x Μ 45cm
x Π 35cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined with all types of bases
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• HEADBOARD: 55cm from the mattress
for headboard dimensions from 130cm up to
200cm. Detachable fabric for the pillows.*
• BASE: 18cm or 25cm height. Available in
various sizes with detachable fabric and wooden
fixed slats.
• BEDSIDE TABLE: Cala-Lily / H 50cm x L 45cm
x W 35cm

Κ ΕΦΑ Λ Ά ΡΙ J OY
Μ Ε Β Ά Σ Η C O R E S TA N D A R D

JOY Headboard
with Core Standard base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 117cm από το πάτωμα. Αποσπώμενο ύφασμα.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 18cm ή 25cm. Διατίθεται σε
όλες τις διαστάσεις με αποσπώμενο ύφασμα και
ξύλινες σταθερές τάβλες.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Zinnia / Υ 50cm x Μ 45cm
x Π 35cm

• HEADBOARD: 117cm from the floor.
Detachable fabric.*
• BASE: 18cm or 25cm height. Available in
various sizes with detachable fabric and wooden
fixed slats.
• BEDSIDE TABLE: Zinnia / H 50cm x L 45cm
x W 35cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί
με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined
with all types of bases

68

DUNLOPILLO

ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ PE AR L
ΜΕ ΒΆΣΗ CORE SUPREME

PEARL Headboard
with Core Supreme
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 60cm από το στρώμα και πάνω.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 30cm. Είναι 10cm μεγαλύτερη
από τη διάσταση του στρώματος. Αποσπώμενο
ύφασμα. Δέχεται ηλεκτροκίνητες ανακλίσεις ή
ανατομικό πλαίσιο.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Dafni / Υ 46cm x Μ 64cm
x Π 46cm
• HEADBOARD: 60cm from and above the
mattress.*
• BASE: 30cm heigth. It is10cm widder than
the mattress dimension. Detachable fabric.
Compatible with electric reclining mechanism or
anatomic frame.
• BEDSIDE TABLE: Dafni / H 46cm x L 64cm
x W 46cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί
με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined
with all types of bases
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ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ JASMIN E
ΜΕ ΒΆΣΗ CORE PLUS

JASMINE Headboard with Core Plus base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 70cm από το στρώμα και πάνω.*
• ΒΑΣΗ: Ύψος 30cm. Είναι 15cm μεγαλύτερη
από τη διάσταση του στρώματος. Αποσπώμενο
ύφασμα. Δέχεται ηλεκτροκίνητες ανακλίσεις ή
ανατομικό πλαίσιο.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Match / Υ 52cm x Μ 50cm
x Π 42,5cm (διαθέσιμο με δύο ή τρία συρτάρια)

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined with all types of bases
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• HEADBOARD: 70cm from and above the
mattress.*
• BASE: 30cm height. It is15cm widder than
the mattress dimension. Detachable fabric.
Compatible with electric reclining mechanism
or anatomic frame.
• BEDSIDE TABLE: Match / H 52cm x L 50cm
x W 42,5cm (available with 2 or 3 drawers)

ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ R EIKI
ΜΕ ΒΆΣΗ CORE GRAND

REIKI Headboard with Core Grand
base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 70cm από το στρώμα και πάνω.
Μπορεί να κατασκευαστεί από τη διάσταση
130cm και πάνω.*
• ΒΑΣΗ: 30cm . Είναι 10cm μεγαλύτερη από τη
διάσταση του στρώματος. Δέχεται ηλεκτροκίνητες ανακλίσεις ή ανατομικό πλαίσιο. Καρφωτό
ύφασμα.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Match / Υ60cm x Μ50cm x
Π50cm
• HEADBOARD: 70cm from and above the
mattress, it can be produced from 130cm and
more.*
• BASE: 30cm height. 10cm bigger than the
mattress dimension. Compatible with electric
reclining mechanism or anatomic frame. Nailed
fabric.
• BEDSIDE TABLE: Match / H 60cm x L 50cm
x W 50cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί
μόνο με τη βάση Core Grand
* The headboard can be combined
only with Core Grand base
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Κ Α Ν A Π E Σ T I TA N
Μ Ε Κ Ε Φ Α Λ Ά Ρ Ι M E D I TA
TITAN Sofa with Medita Headboard
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 50cm από το στρώμα και πάνω.
• ΒΑΣΗ: Ύψος 28cm. Η Βάση Core smart
δέχεται πόδι 5cm Το κάτω στρώμα του μηχανισμού είναι πάντα 83cm x 189cm και το
πάνω 90cm, 100cm, 110cm.Το ύφασμα είναι
καρφωτό.
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• HEADBOARD: 50cm above the mattress
• BASE: 28cm heigth. A 5cm leg can
be fitted in the Core Smart Base. The
dimensions of the lower layer is always
83cm x 189cm and the upper 90cm,
100cm, 110cm.The fabric is nailed.

ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ CU R E

ΜΕ ΒΆΣΗ CORE SMART

CURE Headboard with Core Smart base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 55cm από το στρώμα και πάνω. Αποσπώμενο ύφασμα της μαξιλάρας.* • ΒΑΣΗ: Ύψος
28cm. Καρφωτό ύφασμα. Το συρόμενο κάτω επίπεδο δέχεται στρώμα 83cm x189cm x15cm. Για να
έρθει στο ίδιο ύψος με το πάνω θα πρέπει να έχουμε 15cm ύψος και στο πάνω στρώμα.
• HEADBOARD: 55cm from and above the mattress. Removable fabric for the pillows.*
• BASE: 28cm height. Nailed fabric. An 83cm x189cm x15cm mattress fits in the lower sliding
level. To reach the same level as the top side, a 15cm height is also required for the upper
mattress.
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* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined with all types of bases

ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ Z E N

ΜΕ ΒΆΣΗ CORE SUPREME

ZEN Headboard with Core Supreme base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 55cm από το στρώμα και πάνω. Αποσπώμενο ύφασμα.* • ΒΑΣΗ: Ύψος 30cm. Είναι
10cm μεγαλύτερη από τη διάσταση του στρώματος. Αποσπώμενο ύφασμα. Δέχεται ηλεκτροκίνητες
ανακλίσεις ή ανατομικό πλαίσιο. • ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Kiveli / Υ 62cm x Δ 48cm
• HEADBOARD: 55cm from and above the mattress. Detachable fabric.* • BASE: 30cm height. It is10cm
widder than the mattress dimension. Detachable fabric. Compatible with electric reclining mechanism
or anatomic frame. • BEDSIDE TABLE: Kiveli / H 62cm x D 48cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined with all types of bases
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ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ ONSE N

Μ Ε Β Ά Σ Η C O R E S TA N D A R D

ONSEN Headboard with Core standard base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 50cm από το στρώμα.* • ΒΑΣΗ: Ύψος 18cm ή 25cm. Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις με αποσπώμενο ύφασμα και ξύλινες σταθερές τάβλες. • ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Magna / Υ 51cm x
Μ 45cm x Π 35cm
• HEADBOARD: 50cm from the mattress.* • BASE: 18cm or 25cm height. Available in various
sizes with detachable fabric and wooden fixed slats. • BEDSIDE TABLE: Magna / H 51cm x
L 45cm x W 35cm
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* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined with all types of bases

ΚΕΦΑ Λ ΆΡΙ VIRTU E

Μ Ε Β Ά Σ Η C O R E S TA N D A R D

VIRTUE Headboard with Core standard base
• ΚΕΦΑΛΑΡΙ: 60cm από το στρώμα και πάνω. Αποσπώμενο κάλυμμα.* • ΒΑΣΗ: Ύψος 18cm ή
25cm. Διατίθεται σε όλες τις διαστάσεις με αποσπώμενο ύφασμα και ξύλινες σταθερές τάβλες.
• ΚΟΜΟΔΙΝΟ: Amarilys / Υ 65,5cm x Δ 48cm
• HEADBOARD: 60cm from and above the mattress. Detachable fabric.* • BASE: 18cm
or 25cm height. Available in various sizes with detachable fabric and wooden fixed slats.
• BEDSIDE TABLE: Amarilys / H 65,5cm x D 48cm

* Το κεφαλάρι μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους βάσεων
* The headboard can be combined with all types of bases
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B E D B A S E S / F R A M E S / ACC E SSO R I E S

Υ Π O Σ Τ Ρ Ω Μ ΑΤΑ / Π Λ Α Ι Σ Ι Α / E Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ

Core Standard
To υπόστρωμα Core Standard, έχει ύψος
18cm ή 25cm, είναι διαιρούμενο από
τη διάσταση 1,30 και άνω για εύκολη
μεταφορά, αποτελείται από ξύλινες τάβλες
στην επιφάνεια που εφάπτεται το στρώμα.
Δυνατότητα κατασκευής με φάσα ή
κρεβατόγυρο.
Πόδια/Bed legs 6 -16cm Βάση/Base 18 & 25cm

Υ Π O Σ Τ Ρ Ω Μ ΑΤΑ
BED BASES

Ο ανάλαφρος,
υγιής ύπνος και η
πραγματική ξεκούραση
χτίζονται πάνω σε
γερές βάσεις
Dunlopillo

The Core standard bed base, 18 or 25cm
height, is detachable from dimension 1,30
and above for easy transport, tangential to
the mattress and consists of wooden slats
on the surface. It can be produced with
either beam or cot.

Βασικό θέμα η βάση!

Core Nest

Πάνω σε ένα εξαιρετικής κατασκευής και εργονομίας υπόστρωμα / βάση Dunlopillo, τα
στρώματα και τα ανωστρώματα
βγάζουν τον καλύτερο εαυτό
τους. Το αποτέλεσμα φαίνεται
στο πρώτο πρωινό χαμόγελο!

Το υπόστρωμα Core Nest έχει βάση με
ύψος 26cm. Δέχεται ανατομικό πλαίσιο
σανίδων Standard ή ενισχυμένο πλαίσιο
Royal. Κατασκευάζεται με μηχανισμό
ανύψωσης και προσφέρει ικανοποιητικό
χώρο αποθήκευσης ανάλογα με τη
διάσταση του υποστρώματος. To ύφασμά
του είναι αφαιρούμενο.
Πόδια/Bed legs 6 -12cm

The base is a basic issue!
On a well-made and ergonomic
Dunlopillo sub-mattress / bed base,
our mattresses and our toppers all
perform perfectly. The result can be
seen in your early morning smiles!
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A mellow,
healthy sleep and
real relaxation are
built on Dunlopillo’s
strong bases

Βάση/Base 26cm

The Core Nest bed base has a base of
26cm height. It is compatible with the
Standard anatomic slatted frame or the
Royal enhanced frame. It is manufactured
with a lifting mechanism and provides
good storage space depending on the
dimensions of the bed base. Its fabric is
removable.

Core Plus
Πόδια/Bed legs 6 - 12cm

Core Space
Βάση/Base 30cm

Το υπόστρωμα Core Plus, με βάση ύψους
30cm και με εξωτερικές πλευρές που
έχουν σχήμα καμπύλης στις άκρες, δέχεται
ανατομικό πλαίσιο σανίδων Standard
ή ενισχυμένο πλαίσιο Royal ή σύστημα
μηχανισμών ανάκλισης. Είναι λυόμενο
για εύκολη μεταφορά. Διατίθεται με αποσπώμενο ύφασμα.

Πόδια/Bed Legs 6 -12cm

The Core Plus bed base, with a base of
30cm height and curved outer edges, is
compatible with Standard anatomic frame
for boards, Royal enhanced frame or with
a tilt mechanism. It can be folded for easy
transport. Available with removable fabric.

Core Supreme
Πόδια/Bed legs 6 -12cm

Το υπόστρωμα Core Space με βάση ύψους
30cm, αποτελείται από ξύλινες τάβλες στην
επιφάνεια που εφάπτεται το στρώμα. Προσφέρει
ικανοποιητικό χώρο αποθήκευσης με 2 (στο
μονό) ή 4 (στο διπλό) μεγάλα συρτάρια. Από τη
διάσταση 1,30 και άνω είναι διαιρούμενο, για
εύκολη μεταφορά.

The Core Space bed base, with a 30cm high
base, is tangential to the mattress and consists
of wooden slats on the surface. It provides
good storage space with 2 (single bed) and 4
(double bed) large drawers. It is detachable from
dimension 1,30 and above for easy transport.

Core Terra

Βάση/Base 30cm

To υπόστρωμα Core Supreme έχει
ύψος 30cm. Δέχεται ανατομικό πλαίσιο
σανίδων Standard ή ενισχυμένο πλαίσιο
Royal ή σύστημα μηχανισμών ανάκλισης.
Eίναι λυόμενο για εύκολη μεταφορά και
διαθέτει αποσπώμενο πλευρικό κάλυμμα
(κρεβατόγυρος ή φάσα).

Βάση/Base 30cm

Πόδια/Bed Legs 6 -12cm

The Core Supreme bed base is 30cm high.
It is compatible with Standard anatomic
slatted frame, the Royal enhanced frame or
with a tilt mechanism. It can be folded for
easy transport and has a detachable side
cover (cot or beam).

Βάση/Base 30cm

Το υπόστρωμα Core Terra έχει βάση ύψους
30cm, με υπόστρωμα από μασίφ ξύλο και στρώμα
με εναλλασσόμενες στρώσεις από φυσικά υλικά,
όπως το Talalay Latex και ο Ελαστικοποιημένος
Κοκοφοίνικας. Δυνατότητα κατασκευής με φάσα
ή κρεβατόγυρο.

The Core Terra bed base has a 30cm high base,
with a solid wood substrate and alternate layers
of natural materials such as Talalay Latex and
Elasticated Coir. It can be produced with either
beam or cot.

Frame Royal
Το ανατομικό πλαίσιο Royal καλύπτεται κατά
το 95% της επιφάνειάς του από ξύλο ευκαλύπτου με επένδυση φελού. Σε συνδυασμό
με ένα στρώμα Talalay Latex ή Talalay και
Κοκοφοίνικα ή με ένα που διαθέτει ανεξάρτητο πλαίσιο ελατηρίων, η ανατομική στήριξη
και αίσθηση πραγματικής ξεκούρασης που
επιτυγχάνεται είναι ασύγκριτη.

ΠΛ ΑΙΣΙΑ
FRAMES
Το ανατομικό πλαίσιο,
σε συνδυασμό με
στρώμα και μαξιλάρι
Dunlopillo, λειτουργεί
ως ένα προηγμένο,
ολοκληρωμένο,
ευεργετικό σύστημα
ύπνου

Η ανατομία της ξεκούρασης...
Νιώστε την πάνω στα ανατομικά πλαίσια Dunlopillo.
Κατασκευάζονται από σανίδες ξύλου οξιάς ή ευκαλύπτου σε μεταλλικό πλαίσιο ειδικής επεξεργασίας, έτσι ώστε να μειώνονται οι τριγμοί, η κύρτωση,
η μετατόπιση και το σπάσιμο των σανίδων, όπως
και να προστατεύεται η ποιότητα του στρώματος και
να μεγιστοποιείται η απόδοση και αντοχή του. Είναι
ιδανικά για όλους τους τύπους στρωμάτων.
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The Royal anatomic frame has 95% of its
surface covered by eucalyptus wood with a
cork cover. Combined with a Talalay Latex or
Talalay & Coir mattress or with a mattress
equipped with an independent spring frame,
the anatomic support and the feeling of real
relaxation are unique.

Frame Standard
Το ανατομικό πλαίσιο Standard σε συνδυασμό με
το ανατομικό στρώμα και μαξιλάρι λειτουργεί ως
ένα προηγμένο ολοκληρωμένο σύστημα ύπνου.
Προστατεύει την ποιότητα του στρώματος και μεγιστοποιεί την απόδοση και αντοχή του. Προτείνεται κυρίως για στρώματα με bonnel ελατηρια.
The Standard anatomic frame, combined with
the anatomic mattress and pillow, functions as an
advanced integrated sleep system. It protects the
mattress quality and maximizes its performance
and durability. It is mainly recommended for
mattresses with bonnel springs.

An anatomic frame,
combined with a
Dunlopillo mattress
and cushion, functions
as an advanced,
integrated, beneficial
sleep system.

The anatomy of rest…
Feel it on the anatomic Dunlopillo frames. They
are made of beech or eucalyptus wood boards in a
special processed metal frame in order to reduce
board twitching, bending, shifting and breaking,
as well as to protect the mattress quality and to
maximize its performance and durability. They are
ideal for all types of mattresses.

Frame Balance
Το ανατομικό πλαίσιο Balance συνδυάζεται ιδανικά μόνο με στρώματα από 100% Talalay Latex και
συμβάλλει στο να αποδώσουν στο μέγιστο τα φυσικά χαρακτηριστικά τους. Διατίθεται με ανακλινόµενο µηχανισµό σε διαστάσεις από 80cm x 200cm έως 140cm x 200cm, ενώ από τη διάσταση
150cm x 200cm έως 200cm x 200cm, διατίθεται με δύο µονές βάσεις (synchronized).
The Balance anatomic frame is ideally matched to mattresses made of 100% Talalay Latex
and helps to maximize their physical characteristics. It is available with a tilt mechanism with
dimensions of 80x200cm up to 140x200cm. For dimensions of 150x200cm up to 200x200cm,
it is available with two single bases (synchronized).
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Dunlopillo
wooden and metal legs,
specially designed for
Dunlopillo bases, give
a different aesthetic
result each time.

Keep your feet on the ground!

Ε ΞΟΠ ΛΙΣ ΜΟΣ
ACC E SSO R I E S

Dunlopillo legs are extremely robust
and durable. Thus, the required sense of
stability is assured. At the same time,
they are available in many qualities and
forms, covering every aesthetic demand.

B3
5/8cm

Πατήστε γερά στη γη!
Τα ξύλινα και τα
μεταλλικά πόδια
Dunlopillo, ειδικά
σχεδιασμένα για τις
βάσεις Dunlopillo,
δίνουν κάθε φορά ένα
διαφορετικό αισθητικό
αποτέλεσμα
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DUNLOPILLO

Τα πόδια Dunlopillo είναι εξαιρετικά στιβαρά και ανθεκτικά.
Έτσι η απαιτούμενη αίσθηση
σταθερότητας είναι εξασφαλισμένη. Ταυτόχρονα προσφέρονται σε πολλές ποιότητες
και μορφές, καλύπτοντας κάθε
αισθητικό ζητούμενο.

Μ Ε ΤΑ Λ Λ Ι Κ Α /
S TA I N L E S S S T E E L

S2
12cm

S3
12cm

A8
5cm

Ξ ΥΛ Ι Ν Α / W O O D E N

A2
8/12cm

A7
6cm

A3
12cm

A4
12cm

A6
8cm

A1
16cm

A5
12cm

B12
12cm

B8
8cm

PILLOWS / B E D LIN E N

ΜΑ ΞΙΛ ΑΡΙΑ / ΛΕ ΥΚ Α ΕΙΔΗ

100% TALALAY LATEX

Πλύσιμο στο χέρι βάσει οδηγιών
Hand wash as instructed

Τα μαξιλάρια Dunlopillo από 100% φυσικό Talalay Latex, προσφέρουν
φυσική αίσθηση ξεκούρασης και άνεσης, κατανέμοντας ισομερώς το
βάρος του κεφαλιού. Χάρη στην υποαλλεργική, αντιβακτηριακή συμπεριφορά τους, είναι ιδανικά για άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, όπως
άσθμα. Διατίθενται με κάλυμμα από 100% βαμβακερό ύφασμα.
Dunlopillo pillows, made of 100% natural Talalay Latex, offer a
natural sense of relaxation and comfort by distributing the weight
of the head equally. Thanks to their hypoallergenic and antibacterial
behavior, they are ideal for people who have respiratory problems,
such as asthma. Available with 100% cotton covers.
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74cm x 48cm

Slav Deluxe / Slav Serenity

Μέτριο / Μέτριο

74cm x 42cm /
69cm x 46cm

Super Comfort

Μέτριο

71cm x 48cm

Serenity Firm
Serenity Medium

Σκληρό
Μέτριο

69cm x 46cm

Baby

Μέτριο

45cm x 35cm

Celsion High Profile
Celsion Low Profile

Μέτριο
Μέτριο

74cm x 48cm
69cm x 46cm
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ΜΑ ΞΙΛ ΑΡΙΑ
PILLOWS

Deluxe Firm / Deluxe Medium

L AY L A

Όνειρα γλυκά!
Τίποτα δε φτάνει τόσο κοντά στα όνειρά σας όσο
ένα μαξιλάρι από την πλούσια γκάμα Dunlopillo.
Ο ύπνος που ονειρεύεστε ξεκινά από εδώ...

Sweet dreams!
Nothing goes so close to your dreams as a pillow
from the wide range of Dunlopillo. The sleep that
you are dreaming of starts from here…

T

ΑΥΧΕΝΙΚΑ / ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ
CERVICAL / ANATOMICAL

Πλύσιμο στο χέρι βάσει οδηγιών
Hand wash as instructed

Από 100% φυσικό Talalay Latex και με ανατομικό σχεδιασμό για ιδανική
στήριξη του αυχένα, τα ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo προσφέρουν
μοναδική ανακούφιση από πόνους. Διατίθενται με κάλυμμα Coolmax.
Made of 100% Talalay Latex and anatomically designed for perfect
neck support, Dunlopillo anatomic pillows offer unique pain relief.
Available with Coolmax covers.
Contour Deluxe

63x43cm

Contour

60x40cm

Ο καλός ύπνος
ξεκινάει απ’ το κεφάλι.
Το μαξιλάρι παίζει σημαντικό ρόλο
εδώ. Υποστηρίζει τον αυχένα και
φέρνει το κεφάλι στη σωστή θέση,
ώστε να ευθυγραμμίζεται με τη
σπονδυλική στήλη. Έτσι μπορεί
να νιώσει κανείς πραγματική
ξεκούραση. Τώρα, το πόσο σκληρό ή
ψηλό θα είναι το μαξιλάρι, εξαρτάται
από την προσωπική αίσθηση και το
σωματότυπό σας. Κατά την επιλογή
σας, λάβετε υπόψη σας πως τα
φυσικά υλικά όπως το Talalay
Latex αξιοποιούν στο μάξιμουμ τα
χαρακτηριστικά του μαξιλαριού.

ΠΟΥΠΟΥΛΕΝΙΑ
DOWN FEATHER

Πλύσιμο στο πλυντήριο βάσει οδηγιών / Στέγνωμα στο στεγνωτήριο
Machine wash as instructed / Tumble dry

Για ανάλαφρο, υγιή ύπνο, τα πουπουλένια, εξαιρετικά απαλά μαξιλάρια
Dunlopillo είναι ιδανικά. Το Crown Jewel περιέχει 90% πούπουλο χήνας και
10% φτεράκι και το Royal 20% πούπουλο πάπιας και 80% φτεράκι, όλα
αποστειρωμένα. Περιβάλλονται από 100% βαμβακερό ύφασμα.
For a mellow and healthy sleep, Dunlopillo down feather, ultra-soft pillows are
ideal. Crown Jewel contains 90% goose down feather and 10% feather, while
Royal contains 20% duck down feather and 80% feather. All are sterilized
and surrounded by 100% cotton fabric.
Crown Jewel

70/75x50cm

VISCOELASTIC

Royal

70/75x50cm

Πλύσιμο μόνο του εξωτερικού καλύμματος βάσει οδηγιών
Wash only the outer cover as instructed

Τα μαξιλάρια Dunlopillo από ελαστική βισκόζη με ανατομικό σχεδιασμό και
με κάλυμμα Coolmax, προσφέρουν μία μοναδική αφράτη και απαλή αίσθηση
ξεκούρασης.
Dunlopillo viscoelastic pillows, with anatomic design and Coolmax cover, offer
a unique fluffy and smooth sense of rest.
Aquavil

70x50cm

ΜΑΛΛΙΝΑ
WOOLLEN

Medivil

60x40cm

Πλύσιμο μόνο του εξωτερικού καλύμματος βάσει οδηγιών
Wash only the outer cover as instructed

Tα μαξιλάρια Dunlopillo από 100% μαλλί Merino αποτελούν εγγύηση για ένα
πραγματικά ήσυχο και υγιή ύπνο.
Dunlopillo woolen pillows, made of 100% Merino wool, guarantee a real calm
and healthy sleep.

A good sleep
starts with the head.
The pillow plays an important role
here. It supports the neck and brings
the head to the right position in order
to align with the spine. Then, you
can really relax. How hard or high
a pillow should be depends on your
personal preference and body type.
When choosing a pillow, keep in mind
that natural materials such as Talalay
Latex make maximum use of the pillow
features.

Wool Bio

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ
POLYESTER

70x50cm

Πλύσιμο στο πλυντήριο βάσει οδηγιών
Machine wash as instructed

Τα πολυεστερικά μαξιλάρια Dunlopillo περιέχουν μπίλιες σιλικόνης, που
ανακουφίζουν και απαλλάσσουν από την κούραση.
Dunlopillo polyester pillows contain silicone balls that relieve tiredness.
Tranquility

70x50cm

Tranquility Lux

75x50cm

White Cloud

70x50cm

White Cloud Lux

75x50cm

DUNLOPILLO
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90% πούπουλο χήνας (αποστειρωµένο) 10% φτεράκι
90% goose down feather (sterilized), 10% feather

Royal

160χ220cm | 220x240cm | 240x260cm

20% πούπουλο πάπιας (αποστειρωµένο) 80% φτεράκι
20% duck down feather (sterilized), 80% feather

Silk Polyster

160x220cm | 220x240cm | 240x260cm

Μεταξωτός πολυεστέρας
Silk polyester

Organic Wool

100x140cm | 160x220cm | 220x240cm

100% οργανικό µαλλί Merino µε 100% οργανική βαµβακερή επένδυση
100% organic Merinos wool with 100% organic cotton covering

Organic Cotton

100x140cm | 160x220cm | 220x240cm

100% οργανικό βαµβάκι µε 100% οργανική βαµβακερή επένδυση
100% organic cotton with 100% organic cotton covering

Πλύσιμο στο πλυντήριο βάσει οδηγιών / Στέγνωμα στο στεγνωτήριο
Machine wash as instructed / Tumble dry
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ΛΕΥΚ Α ΕΙΔΗ
BE D LINE N

Crown Jewel

Πάνω απ’ όλα η χαλάρωση!
Τα παπλώματα και τα λευκά είδη Dunlopillo
έρχονται να ολοκληρώσουν μία πραγματικά
ανεπανάληπτη εμπειρία, αγκαλιάζοντας με φυσικό,
ανάλαφρο και υγιεινό τρόπο, μία ιερή στιγμή για
την αναζωογόνηση του οργανισμού: την ώρα του
ύπνου! Χαλαρώστε και απολαύστε τον σε ένα
περιβάλλον φιλικό για κάθε όνειρο.

Relaxation above all!
Dunlopillo duvets and linen complete a truly
unforgettable experience by embracing in a
natural, light and healthy way a sacred moment
for the body’s revitalization: sleep time! Relax and
enjoy in a dream-friendly atmosphere.

Τα παπλώµατα
Dunlopillo, με φυσικά
υλικά όπως βαµβάκι,
πούπουλο, µαλλί και με
υψηλή ποιότητα κατασκευής συντροφεύουν
τα καλύτερα
όνειρά σας

Dunlopillo
duvets, made of
natural materials such
as cotton, down feather
and wool using a high
quality manufacturing
standards, accompany
your best
dreams.

Π Ρ Ο Σ ΤΑΤ Ε Υ Τ Ι Κ Α Κ Α ΛΥ Μ Μ ΑΤΑ Σ Τ Ρ Ω Μ ΑΤ Ω Ν Κ Α Ι Μ Α Ξ Ι Λ Α Ρ Ι Ω Ν
M AT T R E S S A N D P I L L O W S P R O T E C T I V E C O V E R S

Towel Waterproof
100% βαµβάκι, αδιάβροχο, αεριζόµενο,
µε την υφή µαλακής πετσέτας (PU στην
εσωτερική πλευρά).
∆ιατίθεται εφαρµοστό ή με λάστιχα.
100% cotton, waterproof, breathable,
with the texture of a soft towel
(PU in the inner side). Available as
form fitted or with elastic bands.

Tencel Waterproof
100% tencel, αδιάβροχο, αεριζόµενο,
υποαλλεργικό, µε εξαιρετικά βελούδινη
υφή (PU στην εσωτερική πλευρά).
∆ιατίθεται εφαρµοστό ή με λάστιχα.
100% tencel, waterproof, breathable,
hypoallergenic, with a super velvety
texture (PU in the inner side). Available
as form fitted or with elastic bands.

Coolmax
Ύφασµα dacron, στεγνώνει σε λιγότερο
από 30 λεπτά, δε λεκιάζει, υποαλλεργικό,
συγκρατεί την υγρασία του σώµατος,
αεριζόµενο. ∆ιατίθεται εφαρµοστό ή με
λάστιχα.
Dacron fabric, dries in less than 30 minutes,
does not stain, is hypoallergenic, holds body
moisture and is breathable. Available as
form fitted or with elastic bands.

Cotton
100% βαμβάκι, αεριζόµενο.
∆ιατίθεται μόνο µε λάστιχα.
100% cotton, breathable.
Available with elastic bands.
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ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
DU N LO PILLO

Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ / S H O P S

ΑΛΙΜΟΣ: Λεωφόρος Αλίμου 87 & Παύλου Μελά, T: 2109967656 - E: alimos@dunlopillo.gr
ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Λ. Κηφισίας 354, T: 2106105505 - E: kifisias@dunlopillo.gr
N. ΨΥΧΙΚΟ: Λ. Μεσογείων 233, T: 2106746890 - E: mesogeion@dunlopillo.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ανδριανουπόλεως 61 & Περικλέους, T: 2310306544 - E: thessaloniki@dunlopillo.gr
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ: Μεταμορφώσεως 2, T: 2841082016
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Σιτεμπόρων & Ανδρέα Μεταξά, T: 2671100791
ΠΑΤΡΑ: Ακτή Δυμαίων 80, T: 2610331530
ΠΑΤΡΑ: Πατρών–Κλάους 201, T: 2610450850
ΠΑΤΡΑ: Κανελλοπούλου 80 & Μαρίας Κάλλας, T: 2610461555
ΡΟΔΟΣ: 12ο χλμ Ρόδου–Λίνδου, Φαληράκι, T: 2241085805
ΡΟΔΟΣ: Εθνικής Αντιστάσεως 88, T:2241032902
ΧΙΟΣ: Λ. Ενώσεως 94, T: 2271043500

DU N LO PILLO

SHOP IN SHOP

ΑΓΡΙΝΙΟ: Δ. Μακρή 3, T: 2641025191
ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: Τριπόλεως 29, T: 2751029124
ΒΟΛΟΣ: Δημητριάδος 187, T: 2421032422
ΔΡΑΜΑ: 3ο χλμ Δράμας-Θεσσαλονίκης, T: 2521043050
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Λαδοχώρι, T: 2665027562
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Μαραμβέλου & Παπανικολάου, T: 2842027723
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 3ο χλμ Ιωαννίνων–Αθηνών, T: 2651002733
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 4ο χλμ Ιωαννίνων–Αθηνών, T: 2651043444
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 6ο χλμ Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, T: 2651036667
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: 4o χλμ Κατερίνης-Παραλίας, T: 2351063660
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Φαρών 87, T: 2721027536
ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καποδιστρίου 71, T: 2441025962
ΚΕΡΚΥΡΑ: Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 8, T: 2661023869
ΚΟΖΑΝΗ: Κασομούλη 10, T: 2461024883
ΚΟΡΙΝΘΟΣ: 78ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών–Κορίνθου, T: 2741023239

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Δαμασκηνού 44, T: 2741027035
ΛΑΜΙΑ: Λεωνίδου 5-7, T: 2231032304
ΛΑΡΙΣΑ: 3ο χλμ Παλαιάς Εθν. Οδού Λάρισας-Βόλου, T: 2410572111
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Ναυπάκτου 91, T: 2631050167
ΞΑΝΘΗ: 28ης Οκτωβρίου 232, T: 2541077857
ΠΑΡΟΣ: Παροικιά Πάρου, T: 2284022444
ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ: 3ο χλμ Εθν. Οδού Ρεθύμνου-Χανίων, T: 2831028590
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ: Μεγαλοχώρι, T: 2286082238
ΣΕΡΡΕΣ: Βασιλέως Βασιλείου 30, T: 2321058209
ΣΠΑΡΤΗ: Λεωνίδου 70, T: 2731021970
ΣΥΡΟΣ: Βάρη Σύρου, T: 2281061505
ΤΡΙΚΑΛΑ: Ασκληπιού 17, T: 2431024747
ΤΡΙΠΟΛΗ: Γρηγορίου Λαμπράκη 6, T: 2710242085
ΧΑΝΙΑ: 6ο χλμ Εθν. Οδού Χανίων-Ρεθύμνου, T: 2821020609

MEETING POINTS
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