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Επενδύοντας στην πολυετή τεχνογνωσία 
στον χώρο του επίπλου και αποφασισμένη 
να προσφέρει μία νέα εμπειρία ύπνου, 
η εταιρεία Κούρτης δημιούργησε την 
ολοκληρωμένη σειρά στρωμάτων ύπνου 
Kourtis Bedding.

Oι προηγμένες τεχνολογίες στήριξης, τα 
κορυφαίας ποιότητας υλικά, η εργονομία 
και η ανατομικότητα ειναι τα συστατικά 
που συνθέτουν μία ξεχωριστή πρόταση 
στρωμάτων που απαντά σε κάθε ανάγκη για 
απόλυτα άνετο και υγιή ύπνο. Επιπλέον, 
χρησιμοποιώντας πιστοποημένες πρώτες 
ύλες, φιλικές προς το περιβάλλον, τα 
στρώματα Kourtis Βedding υπακούουν στα 
διεθνή πρότυπα ποιότητας και ελέγχου.

Εμπνευσμένη από τον σύγχρονο τρόπο ζωής 
και ακολουθώντας μοντέρνο, καινοτόμο 
σχεδιασμό, η σειρά Kourtis Βedding 
προσφέρει ιδανική στήριξη και απαράμιλ-
λη άνεση για μια εμπειρία ύπνου 
διαφορετική. Γνώριστε όλα τα στρώματα 
και ξεκινήστε να την απολαμβάνετε...
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Ένα στρώμα που κυριολεκτικά «απο-
μνημονεύει» το σχήμα του σώματος, το 
Regal παρέχει την δυνατότητα επιλογής 
ανωστρώματος Visco, Latex, Hyper αφρό ή 
Gel, για την μέγιστη άνεση στο κρεβάτι. 
Εσωτερικά, 2 ειδών ελατήρια Multis-
pring και Pocket spring με επιλογή 
διαφορετικής σκληρότητας σε κάθε πλευρά 
(Μέτρια/Σκληρή).

A mattress that literally “memorizes” 
body shapes, Regal offers the choice 
of a top layer with Visco, Latex, Hy-
per foam or Gel, for maximum comfort in 
bed. Ιnternally there are 2 types of 
springs Multispring and Pocket spring 
with a choice of firmness on each 
side (Moderate/Hard).
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Το στρώμα Lush ανακουφίζει από την 
πίεση, απορροφά την κίνηση κατά τη 
διάρκεια του ύπνου και ρυθμίζει τη 
θερμοκρασία του σώματος. Τα αφρώδη 
θερμοελαστικά υλικά και o αφρός Gel-
visco που δημιουργεί αίσθηση δροσιάς, 
σε συνδυασμό με το εξαιρετικά απαλό 
κάλυμμα, υποστηρίζουν τέλεια τη σπον-
δυλική στήλη, εξασφαλίζοντας βαθύ, ανα-
ζωογονητικό ύπνο.

Lush mattress relieves pressure, absorbs 
movement during sleep and regulates body 
temperature. The thermo-elastic mate-
rials and Gelvisco foam that creates a 
feeling of coolness, combine with an 
extremely soft cover to perfectly sup-
port the spine and ensure a deep re-
freshing sleep.
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Με ανωστρώματα και στις δύο όψεις που 
δημιουργούν την αίσθηση μασάζ, το στρώμα 
Caress ελαχιστοποιεί την κίνηση κατά 
την διάρκεια του ύπνου και ανακουφίζει 
από πιθανούς πόνους στις αρθρώσεις. Το 
σύστημα ελατηρίων Pocket spring πέντε 
ζωνών σχηµατίζει ξεχωριστές ζώνες 
σκληρότητας που ασκούν διαφορετική 
πίεση ανάλογα µε το σηµείο του σώµατος 
που στηρίζει η εκάστοτε ζώνη.

With double-layered pads that create a 
massage feeling, Caress mattress re-
duces involuntary movements during 
sleep and relieves possible joint pain. 
The 5–zone Pocket spring system, forms 
separate zones of hardness that exert 
different pressures depending on the 
body part that supports the respective 
area.
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Με μοναδική εργονομία για ενίσχυση 
της ποιότητας του ύπνου, το Solid 
Supreme είναι η απόλυτη επιλογή για 
τους λάτρεις των σκληρών, σταθερών 
στρωμάτων. Χρησιμοποιώντας ύφασμα felt  
διπλής στρώσης και υφή που επιτρέπει 
την κυκλοφορία του αέρα, αυτό το στρώμα 
θα ρυθμίσει τη ροή του αίματος και θα 
θέσει τις προϋποθέσεις για έναν υγιή 
ύπνο.

With unique ergonomics to increase 
sleep quality, Solid Supreme is the ul-
timate choice for firm mattress lovers. 
By using double-layer felt and a tex-
ture that allows air circulation, this 
mattress will regulate your blood flow 
and prepare the grounds for a healthy 
sleep. 
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Ένα από τα πιο εργονομικά μοντέλα μας 
χάρη στην πυκνή στρώση υφάσματος felt και 
το πρόσθετο υλικό επένδυσης που αφαιρεί 
εντελώς την αίσθηση των ελατηρίων. Με 
αφρό Gelvisco και σύστημα ελατηρίων Pocket 
spring,  προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα 
του σώματος, δίνει απόλυτη στήριξη σε 
κάθε σημείο του και ρυθμίζει τέλεια τη 
θερμοκρασία του.

One of our most ergonomic models thanks 
to the thick felt layer and additional 
padding material that remove the feel-
ing of springs entirely. With Gelvisvo 
foam and Pocket spring system, It eas-
ily adapts to your shape, gives perfect 
support to each part of the body and 
perfectly regulates its temperature.
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Αυτό το στρώμα συνδυάζει Visco με ένα 
ελαστικό πλεκτό ύφασμα που διευκολύνει 
την “αναπνοή” του στρώματος προσ-
φέροντας μια τέλεια εμπειρία ύπνου. 
Το σύστημα ελατηρίων Pocket spring 
υψηλής ενίσχυσης δημιουργεί την ιδανική 
φόρμουλα για έναν άνετο και υγιή ύπνο.

This mattress combines Visco with an 
elastic knitted fabric that enables 
breathability providing a sleep expe-
rience close to perfect. A high-form 
Pocket spring system creates the ide-
al formula for a restful and healthy 
sleep.Re
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Οι στρώσεις από μαλακά αφρώδη υλικά 
σε συνδυασμό με το πλεκτό ύφασμα του 
στρώματος Solace, παρέχουν άνεση για 
έναν ύπνο με ελεγχόμενη θερμοκρασία, 
ενώ το σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων 
Pocket spring προσφέρει υποστήριξη σε 
περιοχές του σώματος που το χρειάζονται 
περισσότερο. 

Layers of soft foams combined with 
the woven fabric of Solace mattress, 
provide comfort and temperature-con-
trolled sleep, while a Pocket spring 
system offers support to areas of the 
body that need it most. So
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Μια ενισχυμένη έκδοση του Solace, το So-
lace Optimum προσφέρει βελτιωμένο 
αερισμό μέσω του συστήματος ελατηρίων 
Pocket spring για ξεκούραστο ύπνο. 
Ένα μαλακό ανώστρωμα παρέχει μέγιστη 
ευελιξία που διασφαλίζει ότι το 
στρώμα προσαρμόζεται άνετα σε δια-
φορετικούς σωματότυπους. 

An extended version of Solace, Solace 
Optimum offers enhanced ventilation 
through its high Pocket spring system for 
a restful sleep. A soft topper provides 
maximum flexibility that ensures that 
the mattress comfortably conforms to 
different body types.
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Το Serene Plus είναι ιδανικό για 
όσους αναζητούν μία εμπειρία ύπνου 
που δίνει την αίσθηση απόλυτης 
σταθερότητας και στήριξης του 
σώματος. Αυτό το στρώμα διαθέτει 
ένα σύστημα ελατηρίων Pocket spring 
πέντε τμημάτων που προσφέρει τέλεια 
χαλάρωση, ενώ υποστηρίζει απόλυτα την 
σπονδυλική στήλη. Χρησιμοποιώντας 
πλεκτό ύφασμα,  ενσωματωμένο ανώστρωμα 
και αφρό Visco στα υψηλότερα 5 
εκατοστά του στρώματος, το Serene 
plus εγγυάται μέγιστη άνεση.

Serene Plus is perfect for those 
seeking a firm and supportive sleep-
ing experience. This mattress fea-
tures a five segment Pocket spring 
system that provides perfect relax-
ation while still offering excep-
tional spinal support. Using knit-
ted fabric, an integrated topper and 
Visco foam on the top 5cm, Serene 
plus guarantees superior comfort.
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Tο στρώμα Cocoon χρησιμοποιεί αφρώδη 
υλικά και στις δύο πλευρές δίνοντας 
την αίσθηση διαρκούς μασάζ και 
επιτρέποντας τη φυσική κυκλοφορία του 
αέρα. Έχοντας το χαρακτηριστικό του να 
εξισορροπεί την αυξημένη εφίδρωση του 
σώματος, διασφαλίζει ένα δροσερό και 
ευχάριστο ξύπνημα.

Cocoon mattress, uses foam on both sides 
to give the feeling of massage and al-
low natural air circulation. Thanks to 
its moisture balancing and perspiration 
minimizing characteristic, waking up in 
sweat may be a thing of the past.
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Εξισορροπώντας τα επίπεδα υγρασίας με 
τις κάψουλες αέρα μέσα στο ελαστικό, 
φυσικό Latex, το παιδικό στρώμα Bliss 
χρησιμοποιεί ενισχυμένες στρώσεις 
από βαμβάκι και μαλλί για καλύτερη 
κυκλοφορία του αέρα. Έτσι προσφέρει την 
ορθοπεδική υποστήριξη που χρειάζεται 
το παιδί σας με μια εύκαμπτη και 
σταθερή δομή.

Balancing moisture levels with the air cap-
sules inside the flexible, natural latex, 
Bliss kids mattress uses supportive cotton 
and wool layers for extra breathability. 
This way, it offers the orthopedic support 
your child requires with a flexible and firm 
structure.

Bl
is
s

Fabric

Cotton

Latex Foam

Latex Foam

Wool

Pocket 
Spring

AG Foam 

Frame Foam



29

Το στρώμα Lullaby έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για την υποστήριξη του ύπνου REM 
που είναι απαραίτητος για να προσφέρει 
στο παιδί σας αδιάκοπο ύπνο. Παρέχει το 
τέλειο περιβάλλον ύπνου με το ύφασμα 
Hygiene Cool διπλής όψης που επιτρέπει 
τον αερισμό και αποτρέπει την εφίδρωση.

Lullaby mattress has been specially de-
signed for supporting the REM sleep es-
sential for your child’s uninterrupted 
sleep. It provides the perfect sleeping 
environment with the double-sided Hy-
giene Cool fabric that allows ventila-
tion and prevents perspiration.Lu
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Ύφασμα με ύφανση
300 γρ./μ2 – Ίνα σιλικόνης mixed
30 γρ./μ2 – Διασύνδεση
17 χιλ. αφρώδες υλικό Super Soft HYP
30 χιλ. μαλακό αφρώδες υλικό

Knitted fabric
300 gr/m2 – Silicon mixed fiber
30 gr/m2 – Interfacing
17 mm Super Soft HYP Foam
30 mm Soft Foam
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INHOUSE/OFFICE
Λεωφ. Κηφισίας 176

151 26 Μαρούσι
+30 210 80 66 245-495
maroussi@kourtis.gr

INHOUSE/OFFICE
Kifisias Ave. 176, 

151 26 Marousi
+30 210 80 66 245-495
maroussi@kourtis.gr

JUNIOR
Λεωφ. Κηφισίας 108

151 25 Μαρούσι
+30 210 61 22 614
junior@kourtis.gr

CONTRACT/ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Μαλακόντα 6, 
145 64 Κηφισιά

+30 210 62 50 104-106 
info@kourtis-contract.gr 

CONTRACT/CENTRAL OFFICES
Malakonta 6, 
145 64 Kifisia

+30 210 62 50 104-106
info@kourtis-contract.gr

JUNIOR
Kifisias Ave. 108, 

151 26 Marousi
+30 210 61 22 614
junior@kourtis.gr




