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ΘΕΜΙΣ

Η Θέμις είναι  η Θεά της Δικαιοσύνης!

Με δυναμικό σχεδιασμό και εντυπωσιακή βαρύτητα, η 

Θέμις προσδίδει κύρος και μεγαλοπρέπεια στο χώρο 

σας!  Το μεγάλο επιβλητικό κεφαλάρι χαρίζει 

μεγαλοπρέπεια και οι δωρικές σχεδιαστικές γραμμές 

κάνουν την κρεβατοκάμρα να φαίνεται πως αιωρείται. 

Ένας άριστος σχεδιασμός αισθητικής και ποιότητας 

από την JOIN! Μία κρεβατοκάμαρα που δίνει κύρος και 

δυναμικότητα στον χώρο σας!



Κεφαλάρι (κρεβατιού)
Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς ή δρύς rustic και ελιά.

Επικάλυψη με ύφασμα μη αφαιρούμενο. Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγή 
σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Ποδαρικό - Τραβέρσες
Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, ελιά

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

Join Metal Frame: Φέρουν (8) σειρές ορθοπεδικής σανίδας φάρδος 163χιλ. και πάχος 8χιλ. με καλυπτό-μενη 

επιφάνεια 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 καλυπτόμενη 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.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγή σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Επιφάνειες ξύλου: 

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, ελιά

Μηχανισμοί:

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

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

Halemeir με τεχνολογία αφής στον προαιρετικό εξοπλισμό. 

ΘΕΜΙΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Η εσωτερική δομή είναι από συμπαγή σκελετό μοριοσανίδας και mdf.

Επιφάνειες ξύλου: 

Επενδεδυμένο mdf με φυσικό καπλαμά δρύς, δρύς rustic, ελιά

Μηχανισμοί:

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

πιστοποιούμενοι με ENISO 9001, εγγύηση για 80.000 open/close 

cycles. K ρυφός φωτισμός led Halemeir με τεχνολογία αφής στον 

προαιρετικό εξοπλισμό. 
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