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ΙΣΙΔΑ ΕΛΙΑ

Αγαπάμε τις λεπτομέρειες που μετατρέπουν μια απλή 
κρεβατοκάμαρα σε μια πολυτελή κατασκευή.

Η Ίσιδα αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτό. Με αποσπώμενο πανί στο 
κεφαλάρι, η επιβλητική της σχεδίαση επεκτάθηκε και στο design 
του κομοδίνου επενδύοντας το χερούλι με ύφασμα. Μπορείτε να 

απολαύσετε το αγαπημένο σας βιβλίο επιλέγοντας φωτισμό led στο 
κεφαλάρι με δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης του φωτός που 

σας προσφέρεται στον προαιρετικό εξοπλισμό.

Ο ύπνος δεν αποτέλεσε ποτέ ξανά μια τόσο πολυτελή εμπειρία 
απόλαυσης!
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Κρεβάτι

ΕΕπικάλυψη με ύφασμα – Βελούδινο ύφασμα Fuji. Ειδική τεχνική Καπιτονέ. Αναιρούμενο ύφασμα. Η εσωτερική δομή είναι 

από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf. Ξύλινη επένδυση περιμετρικά του κεφαλαριού με φυσικό καπλαμά ελιάς.

Ποδαρικό - Τραβέρσες

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά. Ειδική τεχνική ένωσης των τραβερσών και του ποδαρικού με εσωτερικό σκελετό από 

μασίφ σίδερο.

Πλαίσια - Βάσεις στήριξης στρώματος:
Η JOIN διαθέτει δυο τύπους πλαισίων:

Join Metal Frame: Φέρουν (8) σειρές ορθοπεδικής σανίδας φάρδος 163χιλ. και πάχος 8χιλ. με καλυπτόμενη επι-
φάνεια 74% της ελεύθερης επιφάνειας του πλαισίου, από ξύλο ισπανικού ευκάλυπτου με επικάλυψη της επιφάνειας 
του με φιλμ οξυάς, είναι ιδανική για στρώματα ελατηρίων ειδικής διάταξης και ποιότητας. Επενδεδυμένο με ειδικό 

αντιολισθητικό ύφασμα, το οποίο αφήνει το στρώμα να «αναπνέει».

Join Metal Frame Plus: Φέρουν άκαμπτες πήχες από ξύλο ευκαλύπτου επενδυμένες με φύλλο φυσικού φελλού, φάρδος 
185mm (για την προστασία του υφάσματος και για να μην γλιστράει το στρώμα), με κενά 15mm για τον αερισμό και καλυ-

πτόμενη επιφάνεια 89% της ελεύθερης επιφάνειας του πλαισίου. Το προϊόν έχει πατέντα Ευρεσιτεχνίας: Patent No1008041 
και Σχεδιασμού: Certif. Design No: 6003514.

Το ανατομικό τελάρο στην default διάσταση είναι 1,61m x 1,95m και το στρώμα 1,60m x 2,00m.

ΙΣΙΔΑ ΕΛΙΑ 
κρεβάτι με κομοδίνα
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Επιφάνειες ξύλου:

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά ελιας. Τα πόδια είναι κατασκευασμένα 

από μασίφ ξύλο δεσποτάκι. Το πόμολο είναι Επενδεδιμενα με ύφασμα. 

Το ίδιο ύφασμα με αυτό του κεφαλαριού.

Μηχανισμοί:

Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι 

με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles. 

Μεταλλικό μασίφ σίδερο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή στο πόμολο.

ΙΣΙΔΑ ΕΛΙΑ
κομοδίνο
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ΙΣΙΔΑ ΕΛΙΑ
τουαλέτα / συρταριέρα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγές σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Επιφάνειες ξύλου:
Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά ελιας. Τα πόδια είναι κατασκευασμένα από 
μασίφ ξύλο δεσποτάκι. Το πόμολο είναι επενδεδυμένο με ύφασμα, με το ίδιο ύφα-
σμα με αυτό του κεφαλαριού.

Μηχανισμοί:
Hettich Quadro 23 SFG, με δυνατότητα φόρτωσης έως 25 kg, πιστοποιούμενοι με 
ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close cycles. Μεταλλικό μασίφ σίδερο 
βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή στο πόμολο

Καθρέπτης:
Κατασκευασμένος από μασίφ ξύλο δεσποτάκι. 



Στον προαιρετικό εξοπλισμό τα 
φωτιστικά σώματα τύπου led που 
χρησιμοποιούνται είναι της γερμανικής 
εταιρίας Halemeier.

Οι μηχανισμοί των επίπλων είναι της 
γερμανικής εταιρίας Hettich.

Τα  βερνίκια  που  χρησιμοποιούνται  είναι 
Milesi Wood Coating οικολογικά με 
ISO14001. 1/2020.
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