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10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέας Χαλκηδόνας
(Διασταύρωση Σίνδου)
Τ&F: 2310 722 081
Θεσσαλονίκη

Η Istikbal, μία από τις 5 μεγαλύτερες
παγκοσμίως πολυεθνικές επιχειρήσεις
παραγωγής επίπλων και στρωμάτων
διαθέτει:
4.500 Καταστήματα σε Ευρώπη, Η.Π.Α.,
Ασία και Αφρική
12 Εργοστάσια παραγωγής
5 Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης,
εξειδικευμένα στον Ύπνο
17.000 Εργαζόμενους
Ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή
στρωμάτων και πρώτων υλών στρωμάτων.
ΔΥΝΑΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7.000 Σαλόνια την ημέρα
11.000 Στρώματα την ημέρα
2.500 Βάσεις την ημέρα
10.000 Σετ λευκών ειδών την ημέρα.
10.000 Σετ κρεβατοκάμαρες και
τραπεζαρίες την ημέρα

Η Kimerland, από το 1999, οραματίζεται,
υλοποιεί και προσφέρει τα ιδανικότερα
έπιπλα, με τις υψηλότερες πιστοποιημένες
προδιαγραφές ποιότητας, δημιουργώντας
απόλυτα λειτουργικούς χώρους που
αποπνέουν τη δική τους μοναδική
αισθητική ταυτότητα, αποτελώντας τον
επίσημο εισαγωγέα επίπλων Istikbal.
Με ολοκληρωμένο δίκτυο 9 καταστημάτων
στην Ελλάδα και 30 εξειδικευμένους
εργαζόμενος με πάθος και εξειδίκευση,
η Kimerland διαθέτει την εμπειρία, τη
γνώση και τη διεθνώς πιστοποιημένη
ποιότητα Istikbal, προσφέροντας
ολοκληρωμένες και καινοτόμες προστάσεις
και στον τομέα των τουριστικών
επιχειρήσεων.
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Στρώματα

20

Vienza

8

Κρεβάτια

40

Luxury

12

Πολυμορφικά

58

Oslo

16

Αξεσουάρ ύπνου

64

Ολοκληρωμένα Δωμάτια
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ΕΤΟΙΜΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

KIMERLAND

Ολοκληρωμένα
Δωμάτια
Η Kimerland δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις με κορυφαία
ποιότητα, αισθητική και λειτουργικότητα, αναδεικνύοντας
τα μοναδικά χαρακτηριστικά της δικής σας επιχείρησης.
Μέσα από τα πλέον αυστηρά διεθνή πιστοποιητικά
ποιότητας, CE, ISO 9001, ISO 14001, GOST, K-Q TSE-ISO-EN
9000, TSE ISG-OHSAS TS-18001, OEKO TEX – Confidence
in Textiles, GS Mark, 16 CFR 1633, BS 5852 Standard,
CertiPUR, Sanitized, IMO Control, τα προϊόντα Kimerland
διαμορφώνουν την ιδανική σύνθεση που μπορεί να
καλύψει με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο τις ανάγκες
κάθε τουριστικής μονάδας, ως προς την επίπλωση, τις
πυράντοχες πόρτες, με πιστοποιητικά CE, ISO 9001-2008
και EEA-1800, αλλά και όλα τα απαιτούμενα ως προς τη
λειτουργικότητα και την αισθητική αξεσουάρ.

MM Υψηλή αισθητική
MM Ολοκληρωμένες προτάσεις
MM Λύσεις για κάθε επιχείρηση φιλοξενίας
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Vienza

8

Luxury
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Oslo
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ΕΤΟΙΜΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΕΤΟΙΜΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

Vienza
Μία ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία
ακολουθεί τις πλέον γοητευτικές γραμμές
του σύγχρονου design -με τη minimal
αισθητική του μοντέρνου να κυριαρχεί στον
χώρο- δίνει τη ζεστή αίσθηση της φιλοξενίας,
προσθέτοντας όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά
του γνώριμου, μέσα από μια σύγχρονη ματιά.
Κάθε λεπτομέρεια αντικατοπτρίζει όλα
εκείνα τα δομικά χαρακτηριστικά του πλέον
σύγχρονου στυλ, αφαιρώντας την υπερβολή
και προσθέτοντας αισθητική και λειτουργική
πληρότητα σε έναν άρτια δομημένο χώρο.
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ΕΤΟΙΜΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Ολοκληρωμένη
πρόταση κομψότητας
Το μοντέρνο γνωρίζει να αγκαλιάζει το μεγαλύτερο κομμάτι των
αισθητικών απαιτήσεων ενός επισκέπτη. Τον καλωσορίζει μέσα από
την ανεπιτήδευτη πρώτη εντύπωση και του προσφέρει, χωρίς περιττές
αισθητικές πολυλογίες, όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα που θα
συντροφεύσει μια μοναδική εμπειρία διαμονής.
Το δωμάτιο Vienza ξέρει να δημιουργεί από μόνο του το
συναίσθημα φιλοξενίας, ζητώντας από τον επισκέπτη να νοιώσει
τη χαλάρωση και να απολαύσει την κάθε στιγμή. Από την πιο απλή
minimal λεπτομέρεια, μέχρι την απόλαυση ενός ξεκούραστου και
αναζωογονητικού ύπνου, όλα υπογραμμίζονται από τη σφραγίδα
ποιότητας Kimerland.
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ΕΤΟΙΜΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΕΤΟΙΜΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

Luxury
Συνήθως ένα όνομα έχει ως συστατικά του
όλα τα βασικά χαρακτηριστικά εκείνου που
περιγράφει. Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση
με το ολοκληρωμένο δωμάτιο Luxury. Από
την πρώτη αίσθηση του πόμολου της πόρτας,
μέχρι την τέλεια αίσθηση του μαξιλαριού
στο τέλος της ημέρας, όλα υπαγορεύονται
από την πολυτέλεια της αισθητικής και της
λειτουργικότητας.
Η επιβλητικότητα της πολυτέλειας γνωρίζει
να πατάει πάνω στις κυρίαρχες αισθητικές
γραμμές τόσο του design, όσο και της υφής των
υλικών. Από την οπτική απόλαυση μέχρι και την
αίσθηση, όλα αποπνέουν μια ιδιαίτερη γοητεία,
που υπογραμμίζει κάθε στιγμή της διαμονής.
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Ολοκληρωμένη
πρόταση πολυτέλειας
Ένας χώρος αποπνέει μία αίσθηση πολυτέλειας όχι μόνο από την όψη,
αλλά και από την πληρότητα. Η λειτουργικότητα του δωματίου Luxury
ακολουθεί τις υψηλότερες προδιαγραφές των πλέον πολυτελών
δωματίων, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του λειτουργικού
χαρακτήρα, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνήθειες.
Με βάση τη σχεδίαση ενός επιβλητικού δωματίου, η πιστοποιημένη
κορυφαία ποιότητα Kimerland συμπληρώνει το πλαίσιο της
ταυτότητας ενός πολυτελούς χώρου, από κάθε άποψη. Το ζητούμενο
είναι η πραγματική πολυτέλεια, στην ουσία της φιλοξενίας, η οποία θα
δημιουργήσει μία μοναδική ιστορία διακοπών.
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ΕΤΟΙΜΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

Oslo
Το Σκανδιναβικό design είναι πάντα μία «τολμηρή»
επιλογή. Ένα στυλ ιδιαίτερο, που ξέρει να αφήνει
στον επισκέπτη την αίσθηση του ξεχωριστού, του
εμβληματικού, του μοναδικού. Η σύνθεση του
έτοιμου δωματίου Oslo μεταφέρει τον αέρα της
τελειότητας των γραμμών και των χαρακτηριστικών,
που, όσο κι αν πηγάζουν από την αυστηρότητα,
ξέρουν να προσφέρουν μοναδικές στιγμές
φιλοξενίας.
Το δωμάτιο Oslo γνωρίζει πως η λεπτομέρεια δεν
βρίσκεται στην περίπλοκη υπερβολή, αλλά στην
ουσιαστική αισθητική και τη λειτουργικότητα της
άνεσης και της πολύχρηστικότητας. Είναι μια αύρα
απόλαυσης που ξεχωρίζει και ενθουσιάζει.
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Ολοκληρωμένη
πρόταση μοναδικότητας
Αν η απόλαυση μπορούσε να κρυφτεί για να εντυπωσιάσει, θα το έκανε
με Σκανδιναβικό στυλ και design. Αυτή είναι η συνταγή που μπορεί να
εκπληρώσει κάθε επιθυμία, μέσα από την οπτική λιτότητα και την ηρεμία που
αποπνέει η εφαρμογή της στον χώρο. Οι γήινες αποχρώσεις προσφέρουν
μια οικειότητα στην αίσθηση της ανανέωσης, ενώ οι φαινομενικά αυστηρές
γραμμές σχεδίασης δημιουργούν μια απολαυστική αντίθεση με τις καμπύλες
της επιφάνειας.
Με μικρές πινελιές που συμπληρώνουν το αίσθημα μιας «σπιτικής»
ατμόσφαιρας, το δωμάτιο Oslo θα σαγηνεύσει ακόμη και εκείνους τους
επισκέπτες που δεν μπορούν εύκολα να απαλλαγούν από τους γρήγορους
ρυθμούς της καθημερινότητας και θα τους μυήσει στον μοναδικό τρόπο
απόλαυσης μέσα από τη δική σας επιλογή.
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ

KIMERLAND

Σύγχρονα
Στρώματα
Σύγχρονο design και εργονομία σε στρώματα
που θα σας χαρίσουν τον καλύτερο και πιο
ξεκούραστο ύπνο!

MM Σύγχρονο design
MM Απαράμιλλη άνεση
MM Αξεπέραστη ποιότητα κατασκευής
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΣΤΡΩΜΑ

Alize
Ορθοπεδικό στρώμα με σύστημα ελατηρίων
Bonel 5 σπειρών από ενιαίο μεταλλικό έλασμα
υψηλής αντοχής και ελαστικότητας και
καπιτονέ ύφασμα, συνδυασμένο με αφρώδη
υλικά άριστης ποιότητας και τελευταίας
τεχνολογίας, για άνεση και αντοχή.

01.

Ορθοπεδικό

04.

Υπολλεργικό

02.

Ελατηρία Bonel

05.

Αεριζόμενο

03.

Αφρώδη Υλικά

06.

Βραδυφλεγές

Ύψος στρώματος

23cm

Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ανά 5cm
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΣΤΡΩΜΑ

Stress Free
Στρώμα ορθοπεδικό, αντιμυκητιακό, αντιβακτηριδιακό, αεριζόμενο, με
αφαιρούμενο κάλυμμα κατά της υγρασίας που πλένεται στο πλυντήριο.
Διαθέτει τεχνολογία Stress Therapy, κατά των αρνητικών ιόντων που
δυσχεραίνουν τον ύπνο, και σύστημα ελατηρίων SL, με διπλάσιο αριθμό
ελατηρίων σε σύγκριση με παρεμφερή συστήματα στήριξης.

01.

Ορθοπεδικό

04.

248 ελατήρια ανά τ.μ.

02.

Ανατομικό

05.

Σύστημα Ελατηρίων SL (Super Lastic)

03.

Αεριζόμενο

06.

Αφαιρούμενο Κάλυμμα

Ύψος στρώματος

27cm

Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ανά 5cm
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΣΤΡΩΜΑ

ΣΤΡΩΜΑ

Hotel
Comfort Plus

Ultraform
Πλήρες ορθοπεδικό στρώμα με σύστημα ελατηρίων Bonel
Spring System.
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01.

Ορθοπεδικό

02.

Aφρός μνήμης Viscolex

03.

Bonel Spring System

04.

Ανθεκτικό στη φθορά του χρόνου

05.

Βαλβίδες αυτόματου εξαερισμού

06.

Περιμετρική ενίσχυση από
αφρό υψηλής πυκνότητας

Ύψος στρώματος

33cm

01.

Ορθοπεδικό

02.

Aνατομικό

03.

Συνδεδεμένα ελατήρια τύπου SL

04.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη
υλικά

05.

Περιμετρική ενίσχυση από αφρό
υψηλής πυκνότητας

Ύψος στρώματος

26cm

Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ανά 5cm

Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ανά 5cm
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΣΤΡΩΜΑ

ΣΤΡΩΜΑ

Best Dream

Hotel
Classic

Με 233 ανεξάρτητα ελατήρια pocket ανά τ.μ..

Πλήρης πρόταση στο ορθοπεδικό στρώμα.

28

01.

Ορθοπεδικό στρώμα με σύστημα
ελατηρίων SL

02.

248 ελατήρια ανά τ.μ.

Ύψος στρώματος

03.

Αντιμικροβιακό

Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ανά 5cm

23cm

01.

Ορθοπεδικό

06.

Βραδυφλεγές

02.

Aνατομικό

07.

Δύο όψεων

03.

Αεριζόμενο

04.

08.
Pocket ελατήρια

05.

Υποαλλεργικό

Περιμετρική
ενίσχυση από
αφρό υψηλής
πυκνότητας

Ύψος στρώματος

24cm

Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ανά 5cm
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΣΤΡΩΜΑ

Elegante Rixos
Πιστοποιημένη πρόταση στο υποαλλεργικό στρώμα.

01.

Ορθοπεδικό

02.

Υποαλλεργικό και αντιμικροβιακό

03.

Σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων
POCKET

04.

233 ελατήρια ανά τ.μ.

05.

Αεριζόμενο

06.

Βραδυφλεγές

07.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη
υλικά

08.

Xειρολαβές για εύκολη μεταφορά

09.

Υψηλής πυκνότητας αφρός
περιμετρικά (8cm), που εμποδίζει την
παραμόρφωση του στρώματος

Ύψος στρώματος

33cm

Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ανά 5cm

ΣΤΡΩΜΑ

Nirvana
Με πιστοποιημένα υποαλλεργικά,
αντιβακτηριδιακά υλικά.
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01.

Υποαλλεργικό

02.

Αφρώδη υλικά 4 επιπέδων

03.

Foam υψηλής πυκνότητας

04.

Bonel Spring System

05.

Βραδυφλεγές

06.

Αντιβακτηριδιακό

07.

Αφρός υψηλής πυκνότητας
περιμετρικά για επιπλέον
ανθεκτικότητα

Ύψος στρώματος

32cm

Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ανά 5cm
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΣΤΡΩΜΑ

Grand
Suite
Ένα στρώμα εξαιρετικής άνεσης και
αντοχής, με σύστημα 660 ελατηρίων
Pocket, αφαιρούμενο και πλενόμενο
ανώστρωμα, πολυεπίπεδες στρώσεις από
αφρώδη υλικά και στις δύο πλευρές του
στρώματος, με διαφορετική σκληρότητα
από κάθε πλευρά.

01.

660 ανεξάρτητα ελατήρια POCKET

02.

Αφαιρούμενο και πλενόμενο ανώστρωμα

03.

Πολυεπίπεδες στρώσεις από αφρώδη υλικά

04.

Με διαφορετική σκληρότητα από κάθε πλευρά

05.

Ειδική στρώση από πεπιεσμένο μαλλί βάρους 900
gr/m2

06.

Βραδυφλεγές

07.

4 χειρολαβές για εύκολη μεταφορά

08.

4 βαλβίδες εξαερισμού

09.

Αφρός υψηλής πυκνότητας περιμετρικά
για επιπλέον ανθεκτικότητα

Ύψος στρώματος

32cm

Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ανά 5cm
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΣΤΡΩΜΑ

Form
Pedic
Τo απόλυτα ανατομικό στρώμα με νέας
τεχνολογίας viscoelastic memory foam.
Προσαρμόζεται άριστα στο σχήμα και
τη θερμοκρασία σώματος, και βοηθά
τη σπονδυλική στήλη να διατηρήσει τη
φυσική της θέση.

01.

Απόλυτα ανατομικό

02.

Viscoelastic memory foam (αφρός μνήμης) 7,5
εκατοστών

03.

Αφρός υψηλής πυκνότητας στη βάση του
στρώματος

04.

Καπιτονέ επιφάνεια

05.

Αεριζόμενο

06.

Περιμετρική ενίσχυση από αφρό υψηλής
πυκνότητας

Ύψος στρώματος

33cm

Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ανά 5cm
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ

Ύψος στρώματος

33cm

Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ανά 5cm

ΣΤΡΩΜΑ

Master
Το στρώμα Master, κατασκευασμένο με την τεχνολογία
Recharge, για τη βέλτιστη αποβολή της κούρασης,
διαθέτει αφρό Viscolex και Σύστημα Ελατηρίων Pocket,
υποστηρίζοντας τέλεια τη σπονδυλική στήλη και
χαρίζοντας έναν άνετο και αναζωογονητικό ύπνο.
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01.

Ορθοπεδικό

02.

Ανατομικό

03.

Αεριζόμενο

04.

Στρώμα με ανεξάρτητα ελατήρια
(pocket)

05.

Αφρός μνήμης Viscolex

06.

Αφαιρούμενο και πλενόμενο
ανώστρωμα

07.

Περιμετρική ενίσχυση από αφρό
υψηλής πυκνότητας
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ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΣΤΡΩΜΑ

Active Life
Gold
Μελετημένο μέχρι και την τελευταία του λεπτομέρεια, το στρώμα Active life Gold
σχεδιάστηκε για να παρέχει πλήρη στήριξη σε κάθε πτυχή της σπονδυλικής στήλης.
Κατασκευάζεται από ειδικά ελατήρια Pocket 5 επιπέδων, με διαφορετικό βαθμό
αντίστασης στο κάθε επίπεδο, για να παρέχει ιδανική άνεση με την αποφόρτιση
ολόκληρου του σώματος.

01.

Ανατομικό

02.

Αθόρυβο

03.

Αντιαλλεργικό

04.

Pocket ελατήρια 5
ζωνών

05.

250 ελατήρια ανά τ.μ.

06.

Αφρώδη υλικά 5
επιπέδων

07.

Αφαιρούμενο Πλενόμενο
Κάλυμμα

08.

Ύφασμα
τεχνολογίας Orthopedyst

09.

Επίστρωμα με
γέμισηThermofelt

10.

Aφρώδες υλικό ενισχυμένης
πυκνότητας για περιμετρική
υποστήριξη του στρώματος.

Ύψος στρώματος

33cm

Διαθέσιμο σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων ανά 5cm

38
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KΡEBATIA

KIMERLAND

Κορυφαία
Κρεβάτια
Μεγάλη ποικιλία σε βάσεις που προσφέρουν
λειτουργικότητα και κομψότητα.
Ασφαλή συστήματα αμορτισέρ για ευκολία στη
χρήση και παντελή απουσία τριγμών.

MM Κορυφαία αισθητική
MM Δυνατότητα αποθηκευτικού χώρου
MM Υψηλή ποιότητα κατασκευής
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41

KΡEBATIA

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ(cm)

90x190

90x200

100x200

120x200

150x200

160x200

180x200

200x200

140x200

*δυνατότητα παραγγελίας και σε επιπλέον ειδικές διaστάσεις

ΚΡΕΒΑΤΙ

Elit
Mε πρωτότυπες και ασυνήθιστες γραμμές, σε
συνδυασμό με άριστη ποιότητα κατασκευής,
λειτουργικότητα και υψηλή αισθητική.

01

02

Κομψότητα και άνεση σε μία κρεβατοκάμαρα
με ξεχωριστό στυλ

Άνετος αποθηκευτικός
χώρος

03

04

Ποικιλία χρωματικών επιλογών και
υφασμάτων

Τετραπλό αμορτισέρ
ασφαλείας

05
Τotal Silence System (TSS): Ειδική σχεδίαση και κατασκευή του κρεβατιού για
απόλυτη απουσία τριγμών
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KΡEBATIA

ΚΡΕΒΑΤΙ

Ferro
Η απόλαυση της άνεσης και της
κομψότητας, μέσα από λειτουργικές
εφαρμογές και minimal γραμμές
αισθητικής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ(cm)

90x190

90x200

100x200

120x200

150x200

160x200

180x200

200x200

140x200

*δυνατότητα παραγγελίας και σε επιπλέον ειδικές διaστάσεις

01

02

Απλές λιτές γραμμές και επένδυση από εξαιρετικής
ποιότητας υλικά & τεχνόδερμα

Άνετος αποθηκευτικός
χώρος

03

05

04

Περιμετρική εσωτερική Aμορτισέρ αέρα
ενίσχυση από μεταλλικό
σκελετό

Ποικιλία χρωματικών
επιλογών και
διαστάσεων

06
Τotal Silence System (TSS): Ειδική σχεδίαση και κατασκευή του κρεβατιού για
απόλυτη απουσία τριγμών
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ΚΡΕΒΑΤΙΑ
KΡEBATIA

ΚΡΕΒΑΤΙ

Elizabeth
Με εντυπωσιακό κεφαλάρι, καπιτονέ σχεδίασης, που
προσδίδει μια ξεχωριστή αίγλη στο δωμάτιο.

01.

Κεφαλάρι με καπιτονέ σχεδίαση

02.

Άνετος αποθηκευτικός χώρος

03.

Αμορτισέρ διπλής ενέργειας

04.

Ποικιλία χρωματικών επιλογών

05.

Τotal Silence System (TSS): Ειδική σχεδίαση και
κατασκευή του κρεβατιού για απόλυτη απουσία
τριγμών

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ(cm)

90x190

90x200

100x200

120x200

150x200

160x200

180x200

200x200

140x200

*δυνατότητα παραγγελίας και σε επιπλέον ειδικές διaστάσεις
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ΚΡΕΒΑΤΙΑ
KΡEBATIA

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ(cm)

90x190

90x200

100x200

120x200

150x200

160x200

180x200

200x200

140x200

*δυνατότητα παραγγελίας και σε επιπλέον ειδικές διaστάσεις

ΚΡΕΒΑΤΙ

Sleepy
H μοντέρνα γραμμή σχεδίασης σε συνδυασμό
με τα κορυφαίας ποιότητας υλικά κατασκευής,
υπογραμμίζουν το στυλ και τη μοναδική ταυτότητα
του χώρου.

48

01.

Απλές λιτές γραμμές και επένδυση από
εξαιρετικής ποιότητας υλικά & τεχνόδερμα

02.

Άνετος αποθηκευτικός χώρος

03.

Aμορτισέρ αέρα

04.

Περιμετρική εσωτερική ενίσχυση από μεταλλικό
σκελετό

05.

Ποικιλία χρωματικών επιλογών και διαστάσεων

06.

Τotal Silence System (TSS): Ειδική σχεδίαση και
κατασκευή του κρεβατιού για απόλυτη απουσία
τριγμών

49

KΡEBATIA

ΚΡΕΒΑΤΙ

King
Διπλό κρεβάτι διαχρονικής σχεδίασης με εξαιρετικής
αισθητικής κεφαλάρι. Το κρεβάτι King αποτελεί ένα από
τα best seller του είδους του σε σουίτες ξενοδοχείων σε
όλο τον κόσμο.
Στα χαρακτηριστικά του συγκαταλέγονται η μοναδική
αντοχή και η λειτουργικότητα, ενώ διαθέτει άνετο
αεριζόμενο, αντιμικροβιακό αποθηκευτικό χώρο και
τέσσερα αμορτισέρ ασφαλείας που ανασηκώνουν
εύκολα το στρώμα. Επιλέξτε την επιβλητική παρουσία
του μέσα από το πλήθος των διαθέσιμων χρωματισμών.

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (cm)
90x190

90x200

100x200

120x200

140x200

150x200

160x200

180x200

200x200

*δυνατότητα παραγγελίας και σε επιπλέον ειδικές διaστάσεις

01

02

03

Κρεβάτι διαχρονικής
σχεδίασης

Best-seller σε σουίτες
ξενοδοχείων

Μοναδική
αντοχή και
λειτουργικότητα

04

05

Άνετος αποθηκευτικός
χώρος

Τετραπλό αμορτισέρ
ασφαλείας

06
Ποικιλία χρωματικών
επιλογών

07
Τotal Silence System (TSS): Ειδική σχεδίαση και κατασκευή του κρεβατιού για
απόλυτη απουσία τριγμών
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KΡEBATIA

ΚΡΕΒΑΤΙ

ΚΡΕΒΑΤΙ

Lima

Ultraform
Βάση
Η βάση Ultraform έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζει
κομψότητα, άνεση και στυλ.
Συνοδεύεται με οποιοδήποτε κεφαλάρι της επιλογής
σας, σε ποικιλία διαθέσιμων αποχρώσεων και
διαστάσεων.

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (cm)
90x190

90x200

100x200

120x200

140x200

150x200

160x200

180x200

200x200

*δυνατότητα παραγγελίας και σε επιπλέον ειδικές διaστάσεις

52

01.

Πλεκτό ύφασμα Jacar

02.

Foam 18dn, 0,8cm

03.

Βάτα 15gr / m2

04.

MDF Πλάκα 8mm

05.

Αστάρι 80gr / m2

06.

Ο minimal σχεδιασμός και οι κομψές γραμμές
του κρεβατιού Lima αποτελούν τις παραμέτρους
μιας άριστης επιλογής στον αισθητικό κώδικα του
απλού και του μοντέρνου. Τα υψηλής ποιότητας
υφάσματα, σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων, είναι η
ουσία της πλέον εντυπωσιακής και ζεστής πινελιάς.

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (cm)
90x190

90x200

100x200

Ειδική πρεσαριστή λαμαρίνα 0,9mm για
ενίσχυση αντοχής

120x200

140x200

150x200

07.

Πλαστικό πόδι M8

160x200

180x200

200x200

08.

20x20x8mm Μεταλλικό προφίλ
ηλεκτροστατικής βαφής

*δυνατότητα παραγγελίας και σε επιπλέον ειδικές διaστάσεις

01.

Minimal σχεδιασμός

02.

Yψηλής ποιότητας υφάσματα

03.

Άνετος αποθηκευτικός χώρος

04.

Ψηλά πόδια

05.

Μηχανισμοί ανύψωσης

06.

Αλέκιαστο ύφασμα για εύκολο καθάρισμα

07.

Δυνατότητα παραγγελίας και σε τεχνόδερμα

08.

Ποικιλία χρωματικών επιλογών και υφασμάτων
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ΚΡΕΒΑΤΙΑ
KΡEBATIA

ΚΡΕΒΑΤΙ

Form XL
01.

Επιβλητικό κεφαλάρι

02.

Μοντέρνος σχεδιασμός

03.

Δυνατότητα επένδυσης με δερματίνη ή
αλέκιαστο ύφασμα σε διάφορες αποχρώσεις

04.

Μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε βάση
της επιλογής σας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
140

ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ(cm)
150

160

180

200

*Οι διαστάσεις αναφέρονται στο πλάτος της βάσης, για κάθε διάσταση το αντίστοιχο κεφαλάρι έχει
πλάτος +106cm

54

55

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΑ

01

02

03

04

Εργονομική Βάση Κρεβατιού

6 σταθερά πόδια και μηχανισμό pop-up

Eίναι συμβατή με οποιοδήποτε
κεφαλάρι της Istikbal

Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι
ανοξείδωτα

Με στρώμα φιλοξενίας

ΚΡΕΒΑΤΙ

Alize Twin
Εργονομία και αισθητική σε απόλυτη αρμονία. Με την πιο
εύκολη προσαρμογή της στο αισθητικό σύνολο της δικής σας
επιλογής, η βάση Alize twin δίνει μία μοναδική ταυτότητα
στον χώρο.

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (cm)
90x190

56

90x200

100x200

57

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΑ

KIMERLAND

Πολυμορφικά
Η λειτουργικότητα και η κομψότητα κερδίζουν πάντοτε
χώρο μέσα από την πρακτικότητα των πολυμορφικών
επίπλων.

MM Σύγχρονο design
MM Απαράμιλλη άνεση
MM Αξεπέραστη εργονομία

58

Twist

60

Brava

62

59

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΑ

Διάσταση καναπέ: 135x95x90cm

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ

Twist
Καναπές - κρεβάτι με minimal γραμμές, που
συνδυάζει την απλότητα με τη λειτουργικότητα.

06.

Μηχανισμός και εξαρτήματα
γαλβανισμένα, ανθεκτικά στη σκουριά
και τη διάβρωση

03.

Διαθέσιμο σε πολλά χρώματα &
υφάσματα

07.

Ελατήρια από εσωτερικές σπείρες
χάλυβα με τυλιγμένο γέμισμα αφρού

04.

Επιλογή χρωμάτων και υφασμάτων
χωρίς χρέωση

08.

Σύγχρονη ταπετσαρία με εξαιρετικές
ραφές και λεπτομέρειες

05.

Παράγεται και σε μέγεθος
πολυθρόνας

09.

Διατίθεται με μπράτσα και χωρίς

01.

Σκελετός ανώτερης ποιότητας

02.

Μηχανισμός για απλό και άνετο
χειρισμό

⦁

60

Διάσταση κρεβατιού: 135x185cm

61

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΑ

Διάσταση πολυθρόνας: 100x92x82cm

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ

Brava
Πολυθρόνα – κρεβάτι με κομψή σχεδίαση και
ολοκληρωμένη λειτουργικότητα αυτάρκειας.

01.

Εργονομία και άνεση

02.

Σκελετός ανώτερης ποιότητας

03.

Εύκολη μετατροπή σε κρεβάτι

04.

Ποικιλία αποχρώσεων σε αλέκιαστα
υφάσματα

05.

Διατίθεται και σε μέγεθος διθέσιου
καναπέ

⦁

62

Διάσταση κρεβατιού: 72x190cm

63

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΠΝΟΥ

KIMERLAND

Αξεσουάρ
Ύπνου
Αξεσουάρ ύπνου, που θα σας προσφέρουν άνεση
και ξεκούραση, και καλύμματα, για να διατηρήσετε
το στρώμα σας σαν καινούριο για πολλά χρόνια.

MM Μεγάλη ποικιλία
MM Απαράμιλλη άνεση
MM Αξεπέραστη ποιότητα

64

Ανωστρώματα

66

Καλύμματα

66

Μαξιλάρια

68

Παπλώματα

72

65

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΠΝΟΥ

66

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑ

ΚΑΛΥΜΜΑ

Visco

Comfy

01.

Αναβάθμιση άνεσης και
στήριξης

01.

Αδιάβροχο

02.

Αφρός μνήμης

02.

03.

Αφαιρούμενο και πλενόμενο
κάλυμμα

Mοναδική σχεδίαση για τη
μέγιστη προστασία από σκόνη
και υγρασία

03.

Ελαστικές λαβές

04.

Ελαστικές λαβές για
σταθερότητα και ιδανική
εφαρμογή στο υπάρχον στρώμα

04.

Πλένεται στο πλυντήριο

05.

Διατίθεται σε ποικιλία
διαστάσεων ανά 5cm

05.

100% βαμβάκι και γέμιση από
πολυεστερική ίνα

ΚΑΛΥΜΜΑ

ΚΑΛΥΜΜΑ

Microfiber

Aloe Vera

01.

Απόλυτη προστασία του
στρώματος από την υγρασία και
τους ρύπους

02.

Μπορεί να πλυθεί στο
πλυντήριο ρούχων ή με στεγνό
καθάρισμα

03.

Microfiber υφή που εξασφαλίζει
υγιεινή χρήση

04.

Διατίθεται σε διάφορες
διαστάσεις

01.

Εμποτισμένο με Αλόη στο
ύφασμα

02.

100% βαμβάκι και γέμιση από
πολυεστερική ίνα

03.

Διαθέτει 4 ελαστικές λαβές
για τέλεια εφαρμογή σε κάθε
στρώμα

04.

Πλένεται στο πλυντήριο

67

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΠΝΟΥ

68

ΜΑΞΙΛΑΡΙ

ΜΑΞΙΛΑΡΙ

Master

Viscolex

01.

Μικρο-ίνες

01.

Ανατομικό

02.

Υφασμα Spacer

02.

Πλήρης υποστήριξη

03.

Αφαιρούμενο και πλενόμενο

03.

Aφρός μνήμης

04.

Διάσταση 50×70cm

04.

Αναπνέει και δεν συσσωρεύει
μικροοργανισμούς

05.

Aφαιρούμενο κάλυμμα που
πλένεται στο πλυντήριο

06.

Διάσταση: 50×40 cm.

ΜΑΞΙΛΑΡΙ

ΜΑΞΙΛΑΡΙ

Kaz

Viscosleep

01.

Πούπουλο χήνας

01.

Αφρός μνήμης

02.

Εξαιρετικά ανθεκτικό και
υγιεινό, αναπνέει

02.

Αφαιρούμενο - πλενόμενο
κάλυμμα

03.

Προσαρμόζεται στις κινήσεις του
αυχένα

03.

Διάσταση 40x60cm

04.

Αποστειρωμένο

05.

Υποαλλεργικό

06.

Το πούπουλο προέρχεται
αποκλειστικά από τον λαιμό της
χήνας

69

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΠΝΟΥ

70

ΜΑΞΙΛΑΡΙ

ΜΑΞΙΛΑΡΙ

Viscojel

Ametist

Η απόλαυση του ύπνου είναι κορυφαία υπόθεση, και είναι υπόθεση
ελαστικής βισκόζης υψηλής πυκνότητας με τεχνολογία ανοιχτών
κυψελών, η οποία προσαρμόζει τη στάση του σώματός σας και στηρίζει
πλήρως το κεφάλι.

Απόλυτη αίσθηση ξεκούρασης σε γέμιση φυσικού Latex, με τα
μικροσωματίδια του αμέθυστου να απορροφούν την αρνητική ενέργεια
που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της μέρας.

01.

Σφουγγάρι υψηλής πυκνότητας

05.

02.

Δροσερό ύφασμα

Κατασκευάζεται από βισκόζη ή γέλη
ανάλογα με τις ανάγκες σας

06.

03.

Στρώμα γέλης

Αφαιρούμενο - πλενόμενο κάλυμμα
από ύφασμα tencel

07.

Διάσταση 62x39x13cm

04.

Διπλή όψη

01.

Φυσικό Latex

02.

Aφαιρούμενο, πλενόμενο
κάλυμμα

03.

Μικροσωματίδια αμέθυστου

04.

Διάσταση 50x70cm

71

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΠΝΟΥ

ΠΑΠΛΩΜΑ

ΠΑΠΛΩΜΑ

Aloe Vera

Kaz

01.

Aντιβακτηριδιακό

01.

Aντιβακτηριδιακό

02.

Yποαλλεργικό

02.

Yποαλλεργικό

03.

100% γέμιση πολυεστέρα

03.

Πούπουλα χήνας εσωτερικά

04.

Ύφασμα εμποτισμένο με Aloe Vera

04.

Εξωτερικό ύφασμα από
100% βαμβάκι

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (cm)
Μονό:
155×215cm

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (cm)
Διπλό:
195×215cm

Διπλό:
195×215cm

ΠΑΠΛΩΜΑ

ΠΑΠΛΩΜΑ

Naturel

Comfyline

01.

Aντιβακτηριδιακό

01.

Aντιβακτηριδιακό

02.

Yποαλλεργικό

02.

Yποαλλεργικό

03.

100% γέμιση πολυεστέρα

03.

Γέμιση από μικροΐνες

04.

Εξωτερικό ύφασμα από
100% βαμβάκι

04.

Ύφασμα microfiber

05.

Ελαφρύ και ζεστό

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (cm)
Μονό:
155×215cm

ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ (cm)
Μονό:
155×215cm

72

Μονό:
155×215cm

Διπλό:
195×215cm

Διπλό:
195×215cm

Υπερδιπλό:
220×240cm

73
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10o χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέας Χαλκηδόνας
(Διασταύρωση Σίνδου), Θεσσαλονίκη
Τ&F: 2310 722 081

www.kimerland.com

