
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα καταστήματά μας...

Παγκόσμια δύναμη στα στρώματα ύπνου!

• Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στρωμάτων στον κόσμο!
 
• Βασικός προμηθευτής υλικών στρωμάτων στην Ελλάδα
 
• Τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία στον κόσμο επιλέγουν στρώματα Istikbal

1.500€
Όλα με

και σε άτοκες δόσεις 

15x100€

www.istikbal.gr

www.istikbal.gr

έτσι 
ανοίγεις 
σπίτι!

Διπλό κρεβάτι Αctive  
με αποθηκευτικό χώρο 

Τραπεζαρία ανοιγόμενη με μηχανισμό  
διπλής ενέργειας και 6 καρέκλες 

Τριθέσιος καναπές κρεβάτι 
με αποθηκευτικό χώρο. 

ΑΘΗΝΑ   ΚΕΝΤΡΙΚΟ Λεωφ. Κηφισού 152, Τηλ.: 210-5775584 • Αγ Δημήτριος   Αγίου Δημητρίου 175, Τηλ.: 210-9756820 • Μαρκόπουλο Αττικής   Λεωφόρος Πόρτο Ράφτη &   
Διασταύρωση Βραυρώνας, Τηλ.: 22990-78858 • Αιγάλεω  Σμύρνης 19 & Μοσχονησίων (Μετρό) Τηλ.: 2105986306 - (έκθεση μόνο στρωμάτων & βάσεων με αποθ.χώρο)  
• Άγιος Στέφανοςv  Χελμού 19 Τηλ.: 210-6215132 (έκθεση μόνο στρωμάτων & βάσεων με αποθ.χώρο) • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ν. Χαλκηδόνας (Διασταύρω-
ση Σίνδου)  Τηλ.: 2310 722081 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3o χλμ. Αλεξ/πολης - Συνόρων Τηλ.: 25510 29091 • ΙΩΑΝΝΙΝΑ  Δωδώνης 137 Τηλ.: 26510 85862 • ΚΑΒΑΛΑ 12ο 
χλμ. Καβάλας - Δράμας (κόμβος Φιλίππων)  Τηλ.: 2510 622848 • 10ο χλμ. Καβάλας - Δράμας, Πολύστυλο Τηλ.: 2510 622700 • ΚΟΜΟΤΗΝΗ  2o χλμ. Κομοτηνής - Καρυδιάς  
Τηλ.: 25310 84747 • ΛΑΜΙΑ  Γ. Γενηματά 15, Τηλ.: ν22310-25100 • ΛΑΡΙΣΑ 2o χλμ. Λάρισας - Κοζάνης, Τηλ.: 2410-592121 • ΞΑΝΘΗ 4o χλμ. Ξάνθης - Ιάσμου (Κιμμέρια)  
Τηλ.: 25410 65135  • ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  Κωνσταντινουπόλεως 58, Ορεστιάδα Τηλ.: 25520 81922 • ΣΕΡΡΕΣ 3ο χλμ. Σερρών- Θεσ/νίκης Τηλ.: 23210 50956

Sleepwell energy
Τo στρώμα με το νέας τεχνολογίας viscoelastic memory gel
παρέχει άριστο περιβάλον ύπνου, προκειμένου να ανακτηθεί  
η ενέργεια που χάνεται κατά την διάρκεια της ημέρας. 
Με σύστημα στήριξης SL & περίβλημα αφρού σε όλες τις 
πλευρές. Σκληρό από τη μία πλευρά & μαλακό από την άλλη, 
παρέχει εναλλακτική επιλογή άνεσης. Διαθέτει αποσπώμενο 
και πλενόμενο κάλυμμα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Διαθέσιμο σε ποικιλία διαστάσεων ανά 5 cm. 
Ύψος στρώματος: 27 cm!!!  
H τιμή αφορά διάσταση 160x200cm

Απαλό πλεκτό ύφασμα που αναπνέει

Αφαιρούμενο και πλενόμενο καπιτονέ επίστρωμα

Τελευταίας τεχνολογίας αφρός Viscogel

Υψηλής πυκνότητας αφρός υποστήριξης περιμετρικά του στρώματος

Το διπλής κατεύθυνσης φερμουάρ του επιστρώματος επιτρέπει τη χρήση του 
και στις δυο πλευρές του στρώματος

Ειδικό ύφασμα από πεπιεσμένο μαλλί, κατανέμει ομοιόμορφα το σωματικό βάρος

Σύστημα συνεχόμενων ελατηρίων SL από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα

Στρώσεις αφρού που επιτρέπουν τη σωστή υποστήριξη σε συνδυασμό με την άνεση

ANTIF OAM PREVENTS

ODORSENCASE-BACTERIAL

6 SPIRAL BONEL
SPRING SYSTEM

SOFT SIDE

FIRM SIDE

ΕΓΓΥΗΣΗ 
3 ΕΤΗ

ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ

10 ΕΤΗ
ΕΛΑΤΗΡΙΑ

490€

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ  
5 x 98 €

• Άνετο Parking 

• Διαρκής Παρακαταθήκη ανταλλακτικών & εξαρτημάτων 

• Όλα τα σαλόνια διατίθενται σε πολλά μοντέρνα υφάσματα  χωρίς επιβάρυνση 

• Όλα μας τα έπιπλα έχουν πιστοποιητικό κλάσης Ε1

• Δωρεάν μεταφορά εντός πόλης

• Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Απ’ όλη την Ελλάδα με αστική χρέωση
801.11.10.111



Καναπές Τοkyo
Καναπές 3θέσιος σε μοντέρνο
σχεδιασμό.
Διαθέτει μηχανισμό μετατρο-
πής σε κρεβάτι και αεριζόμενο
αποθηκευτικό χώρο. Διαθέσιμο
σε πολλά χρώματα & υφά-
σματα. Επιλογή χρωμάτων και
υφασμάτων χωρίς χρέωση.
Στην τιμή περιλαμβάνονται και
τα δύο μαξιλάρια.

Σαλόνι Elita S
Καναπές 2θέσιος & 3θέσιος σε διαχρονικό σχεδιασμό. Και οι δύο 
καναπέδες διαθέτουν αποθηκευτικό χώρο και μετατρέπονται εύκολα 
σε κρεβάτι. Διαθέσιμο σε πολλά χρώματα & υφάσματα χωρίς επιπλέον 
χρέωση.

Σαλόνι Vision
Μοντέρνο γωνιακό σαλόνι διαθέσιμο σε
πολλά χρώματα & υφάσματα χωρίς επιπλέον 
χρέωση. Με άνετο αποθηκευτικό χώρο
και εύκολη μετροπή σε κρεβάτι!

Σαλόνι Atlanta
Γωνιακό σαλόνι εξαιρετικής ποιότητας, ζεστό και φιλόξενο,
με αποθηκευτικό χώρο και εύκολη μετατροπή σε κρεβάτι.

Τραπεζαρία Petra
Τραπεζαρία ανοιγόμενη με ιδιαίτερο σχεδιασμό &
με μηχανισμό διπλής ενεργείας & 6 εργονομικές
καρέκλες, κατασκευασμένες από υψηλής ποιότη-
τας υλικά & τεχνόδερμα.

Κρεβατοκάμαρα Ventus 
Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και 
τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα που δίνει 
έναν αέρα πολυτελείας στην κρεβα-
τοκάμαρά σας. Οι λεπτομέρειες από 
κρυστάλλους δένουν αρμονικά με το 
σύνολο και χαρίζουν μία διακριτική 
λάμψη στο χώρο σας.
Το σετ επίσης περιλαμβάνει:
• Κομοδίνο: 135€
• Τουαλέτα: 460€
• Καθρέπτης: 130€ 
H τιμή αφορά διάσταση 160x200cm

Κρεβατοκάμαρα Μartino 
Κεφαλάρι και βάση εξαιρετικής
αντοχής. Κατασκευή από υψηλής
ποιότητος τεχνόδερμα. Με αεριζό-
μενο, αντιμικροβιακό αποθηκευτικό
χώρο και διπλά αμορτισέρ.
Διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων
& χρωμάτων. 

H τιμή αφορά διάσταση 160x200cm

ΔΩΡΕΑΝ η αλλαγή υφάσματος

650€

290€

590€

745€595€

320€
τιμή

κρεβατιού

1.200€

Τιμή Σετ 1.045€  
Δώρο το ορθοπεδικό στρώμα

Δώρο το ορθοπεδικό στρώμα

Όλα τα Αμερικανικά & Ευρωπαϊκά πιστοπoιητικά ποιότητας • Εγγυήσεις 2,3,10 ετών!

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ     
6 x 99.16 €

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ     
7 x 92.85 €

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ     
7 x 106.42 €

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ     
6 x 98.33 € ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ     

3 x 106.66 €

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ     
3 x 96.66 €

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ     
12 x 100 €

Δώρο 
2θέσιο 
Πουφ


