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enjoy living

Προσιτή πολιτέλεια

Affordable luxury

Στην Matt & More γνωρίζουμε τη σημασία του καλού ύπνου.
Χρησιμοποιώντας καινοτόμα υλικά, αναπτύξαμε μια σειρά πολυτελών στρωμάτων σε προσιτές τιμές, 

που ικανοποιεί τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου.
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και το προσεκτικά επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών μας, 

αποτελούν εγγύηση για την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση των πελατών.     

In Matt&More we know how valuable sleep is. 
Using innovative materials, we developed a series of luxurious mattresses in affordable prices, 

that can adjust to every person’s needs. Our modern facilities and carefully chosen partners’ network, 
ensure the high quality of customers’ service.



Are you thinking of changing your mattress and you 
don’t know what to consider when choosing your new 
one?

Matt&More is here to give you some tips…

Restless sleep, back and waist pain, insomnia and a sense of 
tiredness can be due to a wrong sleeping mattress. An inap-
propriate layer may also be the cause of allergies, due to the 
materials included. It is important, therefore, that your new 
mattress satisfies all the needs of your body.

Orthopedic or Anatomic?

The appropriate mattress is made of elastic materials that form 
the shape of the body, to give you the proper support. Gener-
ally, the anatomic mattresses are made of Pocket Springs, al-
lowing the mattress to take the shape of our body easily, while 
the orthopedic ones from Bonnell springs support the spine, 
preventing it from curving. Also,very important is the fabric 
and its quality, ensuring a longer life and performance as well 
as a soft finish to the mattress.
That’s why we use innovative, hypoallergenic and antibacterial 
certified fabrics such as Bamboo fabric, Organic Cotton and 
Merino Wool to provide you with a complete sense of comfort 
and luxury.

Hard or Soft?

As each of us has different preferences, the perfect mattress 
differs from person to person. Above all, it must provide sup-
port and rest to all the joints and muscles as much as possible so 
that sleep is comfortable and more qualitative. Therefore,the 
spine should be in a straight position and the pressure from 
the shoulder zones should be absorbed. It is also important 
that the neck is supported and not disturbed to achieve proper 
blood circulation. So, a very hard or very soft mattress is just as 
inappropriate. Generally semi-hard mattresses are indicated 
for those who sleep pronely, hard ones for those who sleep 
supinely and soft mattresses to those sleeping on the side.

Memory Foam

Memory Foam takes the form of the body depending on heat 
and pressure , evenly distributing body weight. Then it returns 
to its original shape after the pressure is removed, and acts as 
a mold of your body and absorbs your weight, so as to reduce 
the pressure on your muscles. Feeling is the same at every 
part of your body. It is usually denser than an ordinary mattress 
foam but it is often a good compromise between the comfort 
of a soft mattress and the support of a stable base.

Memory Blue Gel 

If your mattress or room is not cool enough, your sleep is interrupt-
ed and your night becomes tiring. Using a mattress with Memory 
Blue Gel, your sleeping experience is improved as it keeps your 
mattress in a stable temperature all night long. Memory Blue Gel 
does not trap heat like a common mattress of Memory Foam as 
they are made by using open cell technology that helps in the air 
circulation and keeps your mattress cool. It is also suitable for any 

age as it contains no harmful substances and can be used either as 
a child’s mattress or for the elderly.

Latex

Natural Latex is comes from the tropical tree, Hevea Brasil-
iensis, which is grown in South-East Asia, parts of Africa and 
South America. Latex is a breathable product that is extreme-
ly durable. It also recovers its original shape very easily and 
does lose its height.

IN GENERAL, THE MATTRESS SHOULD:

•  adapt the shape of the body and especially the spines
•  distribute the pressure evenly across the body
•  decrease body movement and improve the quality of sleep
•  reduce the couple’s movement from one member to another
•  provide perimeter support.

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε στρώμα και 
σκέφτεστε τι πρέπει να λάβατε υπόψιν στην επιλογή 
του νέου σας?

H Matt & More είναι εδώ για να σας συμβουλέψει.

Ανήσυχος ύπνος, πόνοι στη πλάτη και στη μέση, αυπνία και 
αίσθηση μη ξεκούραστου ύπνου μπορεί να οφείλονται στο 
στρώμα που κοιμόμαστε. Ένα ακατάλληλο στρώμα μπορεί 
επίσης να είναι αιτία αλλεργιών, εξαιτίας των αλλεργιογόνων 
υλικών από το οποίο είναι φτιαγμένο. Είναι σημαντικό λοιπόν, 
το νέο σας στρώμα να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του σώματος 
σας. 

Ορθοπεδικό ή Ανατομικό;

Tο κατάλληλο στρώμα αποτελείται από ελαστικά υλικά που 
προσαρμόζονται στο σχήμα του σώματος, με αποτέλεσμα πά-
ντα την παροχή σωστής στήριξης. Γενικότερα, τα ανατομικά 
στρώματα αποτελούνται από ανεξάρτητα ελατήρια (Pocket 
springs), επιτρέποντας στο στρώμα να πάρει το σχήμα του σώ-
ματός μας εύκολα, ενώ τα ορθοπεδικά από συνδεδεμένα ελα-
τήρια (Bonnell) που στηρίζουν τη σπονδυλική στήλη και δεν 
την αφήνουν να κυρτώνει. Πολύ σημαντικό ρόλο επίσης παίζει 
το ύφασμα και η ποιότητα του, διασφαλίζοντας μια μεγαλύτε-
ρη διάρκεια ζωής και απόδοσης καθώς και ένα απαλό τελείωμα 
στο στρώμα. Για αυτό και εμείς χρησιμοποιούμε καινοτόμα, 
υποαλλεργικά και αντιβακτηριδιακά υφάσματα που φέρουν 
πιστοποίηση, όπως ύφασμα από Bamboo, οργανικό βαμβάκι και 
μαλλί Merino,  για να σας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη αίσθηση 
άνεσης και πολυτέλειας.

Σκληρό ή Μαλακό στρώμα;

Καθώς ο καθένας μας έχει διαφορετικές προτιμήσεις , το τέ-
λειο στρώμα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όμως πρέ-
πει να παρέχει στήριξη και ανάπαυση σε όλες κατά το δυνατό 
αρθρώσεις και τους μύες προκειμένου ο ύπνος να είναι ανα-
παυτικός και περισσότερο ποιοτικός. Έτσι η σπονδυλική στήλη 
πρέπει να βρίσκεται σε ευθεία γραμμή καθώς και να απορρο-
φώνται οι πιέσεις στις ζώνες των ώμων. Επίσης σημαντικό είναι 
ο αυχένας να στηρίζεται και να μην ενοχλείται για να επιτυγχά-
νεται η σωστή κυκλοφορία του αίματος. Ένα πολύ σκληρό ή 
ένα πολύ μαλακό στρώμα είναι εξίσου ακατάλληλα. Σε γενικές 
γραμμές ημίσκληρα στρώματα ενδείκνυνται σε όσους κοιμού-
νται μπρούμυτα, σκληρά στρώματα σε όσους κοιμούνται ύπτια 
και μαλακά στρώματα σε όσους κοιμούνται στο πλάι.

Memory Foam

Το Memory Foam αγκαλιάζει το σώμα ανταποκρινόμενο στη θερ-
μότητα και την πίεση, κατανέμοντας ομοιόμορφα το σωματικό βά-
ρος. Στη συνέχεια επιστρέφει στο αρχικό του σχήμα αφού αφαιρέ-
σετε την πίεση, παίρνει το καλούπι του σώματός σας και απορροφά 
το βάρος σας, μειώνοντας την πίεση στις αρθρώσεις σας.
Η αίσθηση είναι η ίδια σε κάθε σημείο πίεσης του σώματος.
Είναι συνήθως πυκνότερο από ένα συνηθισμένο στρώμα αφρού. 
Συχνά είναι ένας καλός συμβιβασμός μεταξύ της άνεσης ενός μα-
λακού στρώματος και της υποστήριξης μιας σταθερής βάσης.

Memory Blue Gel

Αν το στρώμα ή το δωμάτιο σας δεν είναι αρκετά δροσερό, μπορεί 
να ενοχλήσει τον ύπνο σας και να κάνει τις νύχτες σας κουραστικές. 
Χρησιμοποιώντας ένα στρώμα με  memory blue gel , μπορείτε να 
βιώσετε έναν καλό ύπνο, καθώς διατηρεί το στρώμα σας δροσερό 
όλη τη νύχτα. Το Μemory Βlue Gel δεν παγιδεύει τη θερμότητα 
όπως ένα κοινό στρώμα με Memory Foam. Κατασκευάζονται 
με χρήση τεχνολογίας ανοικτών κυψελών  η οποία βοηθά στην 
κυκλοφορία του αέρα και διατηρεί το στρώμα σας δροσερό. Επίσης 
είναι κατάλληλο για κάθε ηλικία, καθώς δεν περιέχει καμία βλαβερή 

ουσία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως παιδικό στρώμα είτε για 
ηλικιωμένα άτομα.

Latex

Το φυσικό Latex είναι ο χυμός του τροπικού δέντρου καουτσούκ, 
Hevea Brasiliensis, το οποίο καλλιεργείται στη νοτιοανατολική 
Ασία, μέρη της Αφρικής και στη νότια Αμερική. Το latex είναι ένα 
προϊόν, το οποίο αναπνέει και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. Επίσης 
ανακτά το αρχικό του σχήμα πολύ εύκολα και δεν χάνει εύκολα το 
ύψος του.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

•  να προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματος και ιδίως της  
   σπονδυλικής στήλης
•  να κατανέμει τις πιέσεις ομοιόμορφα κατά μήκος του σώματος
• να μειώνει την κίνηση του σώματος και να βελτιώνει 
   την ποιότητα του ύπνου
•  να μειώνει την κίνηση του ζευγαριού από το ένα μέλος στο άλλο
•  να παρέχει περιμετρική στήριξη.

Τips for choosing 
a new mattress

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ 
ΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

enjoy living enjoy living
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ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εταιρεία Matt&More σας εγγυάται την άριστη ποιότητα, την κατασκευή και την 
ομαλή λειτουργία του στρώματος για το χρονικό διάστημα των 10 ετών της εγγύησης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπόδειξη του τιμολογίου ή της απόδειξης αγοράς.

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει:
1.  Την τροποποίηση του στρώματος, λόγω τοποθέτησης σε λαμαρίνα ή σήτα ή αραιές σανίδες.
2. Την λεκιασμένη ή σχισμένη επιφάνεια.
3. Προβλήματα που προκλήθηκαν λόγω σιδερώματος πάνω στο στρώμα.
4. Την οποιαδήποτε διαφθορά από λανθασμένη αξιοποίηση του στρώματος.
5. Την αλλοίωση από κάποια πιθανή αναδίπλωση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
6. Την επιστροφή στρώματος λόγω λεκέδων από σωματικές εκκρίσεις για λόγους υγιεινής.
7. Την αλλαγή στρώματος λόγω εσφαλμένης επιλογής κατά την αγορά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! 

Λόγω της προέλευσης των υλικών (βαμβάκι, αφρώδες υλικό, latex), 
το στρώμα μπορεί να εμφανίσει απόκλιση στην επιφάνεια 1-2 cm.

MAINTAINING 
YOUR MATTRESS

Treating your mattress the right way can extend its life, therefore it’s important to:

1.   Place the mattress on a bed-frame with maximum gap between the woods of 4-5cm
2.  Casually (once every 2 months) turn the mattress clockwise. 
3.  Avoid using chemical detergents or water so as to prevent humidity which may cause odor. 
4.  Ventilate the room to prevent humidity inside the mattress. 
5.  Dry-clean the detachable part of the mattresses that come with a Pillowtop. 

WARNING!
Every new mattress needs approx. 10-20 days of adjusting time.  

ΟΔΗΓIΕΣ ΣΥΝΤHΡΗΣΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Ένα καλοσυντηρημένο στρώμα διπλασιάζει τη ζωή του, γι’ αυτό είναι απαραίτητη:

1.   Η τοποθέτηση του στρώματος σε ενισχυμένα τελάρα με πυκνότητα όχι μεγαλύτερη από 4-5cm
2.  Η τήρηση τακτικών γυρισμάτων του στρώματος κάθε 2 μήνες. 
3.  Η αποφυγή χρήσης χημικών απορρυπαντικών ή νερού για την πρόληψη δημιουργίας υγρασίας,  
       που  θα οδηγήσει στη δυσάρεστη οσμή. 
4.  Ο σωστός και επαρκής αερισμός του δωματίου, που θα συνεισφέρουν στον εμποδισμό  
       κατακράτησης υγρασίας. 
5.  Ο στεγνός καθαρισμός για τα στρώματα με πλενόμενο κάλυμμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! 
Είναι φυσιολογικό σε κάθε καινούργιο στρώμα να χρειάζεται χρόνος προσαρμογής 10-20 μέρες.

WARRANTY TERMS
Matt & More guarantees you the best quality, construction and smooth operation 
of the mattress for 10 years warranty period. An indispensable condition is the indication 
of the invoice or proof of purchase.

Warranty DOES NOT include damages caused by:
1.   Distortion of the mattress due to its placement on melamine sheet or frames with big gaps between each wood.
2.  Stained or torn surface.
3.  Problems caused by ironing on the mattress.
4.  Any distortion due to incorrect use of the mattress.
5.. Distortion by some possible folding during transportation.
6. Mattress return due to stains caused by body fluids or for hygienic reasons.
7.  Mattress change due to incorrect purchase choices.

WARNING! 

Due to the origin of the materials (cotton, foam, latex),
 the layer  may show a deviation of 1-2 cm
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experience a royal sleep



Το στρώμα “Queen“ είναι αναμφίβολα η βασίλισσα της σειράς.
Τα υψηλής απόδοσης εργονομικά και αφρώδη υλικά που το συνθέτουν σε συνδυασμό με τις 5 ζώνες στήριξης, τις 3 
περιμετρικές ζώνες στήριξης, καθώς και τα ανεξάρτητα ελατήρια που διαθέτει εξασφαλίζουν ύπνο μεγίστης ποιότητας.
Αποτελείται από δύο αποσπώμενα με φερμουάρ ανωστρώματα, το πρώτο από τα οποία είναι από βιολογικό BioLatex, 
ενώ το δεύτερο από HyperFoam που μαζί προσδίδουν μια πιο αφράτη αίσθηση , η οποία ενισχύεται απο το πολυτελές 
Organic Cotton ύφασμα που το περιβάλλει.

This mattress is undoubtedly the queen of the series.
The high performance ergonomic foam materials in combination with 5 waist support zones, and 3 side-support zones 
ensure the maximum performance of the mattress and a royal sleeping experience.
It consists of two detachable Pillowtops, the first of which is made of Organic BioLatex, while the second of Hyper-
Foam that together add a fluffier feeling, which is enhanced by the luxurious Organic Cotton fabric that surrounds it.

Queen
Βιώστε την αίσθηση ενός βασιλικού ύπνου

Experience a royal sleep
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Organic cotton fabric 550gr
Quilted: Orhtoflex foam 2,5cm
Quilted: Hyperactive foam 2,5cm
Filling: Ergonomic foam 2cm
Filling: Dynamic foam 2cm
Net+White zipper
Filling: Natural Latex 3cm
Filling: Ergonomic foam 3cm
Knitted fabric 240gr / Quilted : 1,5cm dynamic foam
Knitted fabric 240gr + Zipper / Quilted: 1,5cm dynamic foam
Cotton felt 550gr
Pocket Spring: 3-zone side support / 
Pocket spring: 5-zone waist support
Cotton felt 550gr / Quilted: Dynamic foam 2cm
Knitted fabric 320gr

Queen info

Queen layersPillowtop 
with Zipper

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

5 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

35cm Guarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Queen

Pillowtop 
with Zipper

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

5 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

35cm Guarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Queen

Pillowtop 
with Zipper

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

5 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

35cm Guarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Queen

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

Σκληρότητα / Hardness 7
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cool experience



Το στρωμα “Memorise”, με Memory Blue Gel στο εσωτερικό του, συνδυάζει άνεση και την ομοιόμορφη στήριξη 
που σας παρέχει ο συμβατικός αφρός μνήμης (MemoryFoam), με μια νότα δροσιάς.
Μειώνει την επιπρόσθετη “παγιδευμένη” θερμότητα του σωματος στο στρώμα χαρίζοντας μία ευχάριστη και σταθερή 
θερμοκρασία καθόλη τη διάρκεια της νύχτας. Η ανατομικότητα διασφαλίζεται χάρη στις 5 ζώνης στήριξης, τις 3 ζώνες 
περιμετρική στήριξης, τα ανεξάρτητα ελατήρια καθώς και τα εργονομικά και αφρώδη υλικά που διαθέτει.

The “Memorise” mattress, with Memory Blue Gel, combines comfort and uniform
support provided by conventional Memory foam, but with a cooler touch.
It reduces the “trapped” body heat in the mattress giving a pleasant and constant temperature throughout the night. 
Anatomical features are ensured due to the 5 waist support zones, the 3 side-support zones, the Pocket Springs as well 
as its ergonomic foam materials.

Memorise
Ζήστε την δροσερή εμπειρία του Memory Blue Gel

Get to know the cool experience of Memory Blue Gel
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Organic cotton fabric 450gr
Quilted: Blue gel memory foam 3cm
Quilted: Hyperactive foam 1cm
Filling: Memory foam 2cm
Filling: Dynamic foam 3cm
Cotton felt 550gr
Pocket spring: 3-zone side support/ 
Pockets spring: 5-zone waist support
Cotton felt 550gr
Quilted: Dynamic foam 2cm
Knitted fabric 320gr

Memorise info

Memorise layers
Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 

Pockets
5 Support

 Zones
3 side 

Support Zones
Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

30cm Guarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Memorise

Memory 
Blue gel

Organic Wool
Fabric

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

5 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

30cm Guarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Memorise

Memory 
Blue gel

Organic Wool
Fabric

Egg Shaped 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

5 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

30cm Guarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Paradise

Organic Wool
Fabric

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

Σκληρότητα / Hardness 7
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the Merino wool mattress



Η παραδεισένια υφή του Paradise σίγουρα θα σε συναρπάσει. 
Ντυμένο με Merino Wool ύφασμα, το extra αφράτο στρώμα “Paradise” σας παρέχει ότι χρειάζεστε για έναν ονειρικό 
ύπνο. Την αίσθηση αυτή ενισχύουν τα προσεκτικά επιλεγμένα εργονομικά αφρώδη υλικά υψηλής ποιότητας και απόδοσης 
καθώς και οι 5 ζώνες στήριξης, οι 3 ζώνες περιμετρικής στήριξης και τα ανεξάρτητα ελατήρια που βρίσκονται στο 
εσωτερικό του.

Paradise will surely fascinate you.
With Merino Wool fabric, the extra fluffy “Paradise” mattress provides you exactly what you need for a ‘dream-come-
true’ sleeping experience. This feeling is enhanced by carefully selected ergonomic, high quality and high-performance 
foam materials as well as the 5 waist support zones, the 3 side-support zones and the Pocket Springs included. 

Paradise
Το στρώμα με μαλλί merino

The Merino-Wool mattress
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MERINO Wool fabric 450gr // PP Cotton 2000
Quilted: Hyperactive foam 5cm
Filling: Ergonomic foam 5cm
Filling: Dynamic foam 2cm
Cotton felt 550gr
Pocket Spring: 3-zone side support /
Pocket Spring: 5-zone waist support
Cotton felt 550gr
Quilted: Dynamic foam 2cm
Knitted fabric 320gr

Paradise info

Paradise layersEgg Shaped 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

5 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

30cm Guarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Paradise

Organic Wool
Fabric

Egg Shaped 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

5 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

30cm Guarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Paradise

Organic Wool
Fabric

Egg Shaped 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

5 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

30cm Guarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Paradise

Organic Wool
Fabric

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

Σκληρότητα / Hardness 6
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Immerse yourself into it



Το  Levanda μετατρέπει τον ύπνο σας σε μια αξέχαστη εμπειρία. 
Το πολυτελές eco-friendly Bamboo ύφασμα του, κρύβει μια στρώση αποξηραμένης λεβάντας, εμποτισμένη με φυσικά 
αιθέρια έλαια, που δίνει στα ονειρα σας ενα εκπληκτικό άρωμα. Χάρις στο αποσπώμενο με φερμουάρ ανώστρωμά του, 
μπορεί να επιτευχθεί επανεμποτισμός, για ένα άρωμα που διαρκεί. Η εργονομία και η ανατομικότητα οφείλονται στις 
5 ζώνες στήριξης, στις 3 ζώνες περιμετρικής στήριξης, στα ανεξάρτητα ελατήρια καθώς και στα αφρώδη υλικά που 
διαθέτει.

Levanda  turns your sleep into an unforgettable experience.
The luxurious eco-friendly Bamboo fabric, hides a layer of dried lavender enhanced with natural essential oils, which 
adds to your dreams a subtle lavender scent. Due to its detachable top, re-enhancement can be achieved for a scent 
that lasts. The 5 waist support zones, 3 zones of side-support, Pocket Springs as well as the high-performance foam 
materials included, highly affect the increased anatomic and ergonomic features. 
 

Levanda
Βυθιστειτε στο χαλαρωτικο αρωμα της λεβαντας

Immerse yourself into the relaxing aroma of lavender
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Bamboo fabric 400gr
Quilted: Hyperactive foam 4cm
Filling: Ergonomic foam 1,5+1,5cm
Net + White zipper
Layer of lavender impregnated with essence
Filling: Dynamic foam 2cm
Cotton felt 550gr
Pocket spring: 3-zone side support / 
Pocket spring: 5-zone waist support
Cotton felt 550gr / Quilted: Dynamic foam 2cm
Knitted fabric 320gr

Levanda info

Levanda layersAntibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

5 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

Pillowtop 
with Zipper

Ecofriendly 
Bamboo Fabric

Scended with
Lavender

28cm Guarantee 
10 Years

10

Weight
120kg

120

Levanda

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

5 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

Pillowtop 
with Zipper

Ecofriendly 
Bamboo Fabric

Scended with
Lavender

28cm Guarantee 
10 Years

10

Weight
120kg

120

Levanda

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

Σκληρότητα / Hardness 7
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luxurious experience



Συνδυάστε την πολυτελή όψη του “Black Diamond” με τα ανατομικά και εργονομικά χαρακτηριστικά του τα οποία 
οφείλονται στις 5 ζώνες στήριξης, στις 3 ζώνες περιμετρικής στήριξης καθώς και τα ανεξάρτητα ελατήρια που διαθέτει.
Το στρώμα σας υπόσχεται μια πιο αφράτη αίσθηση χάρις στη στρώση HyperFoam, με κοπή στο μηχάνημα CNC. 
Φέρει αποσπώμενο με φερμουάρ ανώστρωμα που αυξάνει τη λειτουργικότητά του.

Combine the luxurious look of “Black Diamond” with its anatomic and ergonomic features
 due to the 5 waist support zones in the 3 side-support zones as well as its Pocket Springs.
The mattress promises a fluffier feel due to the HyperFoam layer cut at CNC machine. It has a detachable zipper that 
increases it functionality.
 

Black Diamond
Η πολυτελής λύση στον ύπνο σας

The luxurious solution to your sleep
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Knitted fabric 400gr
Quilted: (Hyperactive foam) 2cm
Quilted: (Ergonomic foam) 2cm
Filling: (Dynamic foam) 1,5cm
Filling: (Dynamic foam) 1,5
Net+ black zipper
Mould shape foam 3cm
Cotton felt 550gr
Pocket spring: 3-zone side support / 
Pocket spring: 5-zone waist support
Cotton felt 550gr
Quilted: Dynamic foam 2cm
Knitted fabric 320gr

Black 
Diamond layers

Black Diamond info

Σκληρότητα / Hardness

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

5 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

Pillowtop 
with Zipper

Egg Shaped 
Foam

28cmGuarantee 
10 Years

10

Weight
120kg

120

Black Diamond

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

5 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

Pillowtop 
with Zipper

Egg Shaped 
Foam

28cmGuarantee 
10 Years

10

Weight
120kg

120

Black Diamond

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

6
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add comfort to your sleep

40



Το ανατομικό στρώμα Vegas με το αναπαυτικό Εurotop άνω στρώμα του ήρθε για να μετατρέψει τον ύπνο σας σε 
μια αναπαυτική εμπειρία.
Οι 3 ζώνες στήριξης, οι 3 ζώνες περιμετρικής στήριξης, τα εργονομικά και αφρώδη υλικά υψηλής ποιότητας καθώς και τα 
ανεξάρτητα ελατήρια δίνουν στον ύπνο σας απαράμιλλη άνεση. Τα αυθεντικά υποαλλεργικά υφάσματα και το καινοτόμο 
design συμπληρώνουν την όμορφη εικόνα του.

The anatomic mattress Vegas with its comfortable Eurotop upper layer is here to
turn your sleep into a relaxing experience.
The 3 waist support zones, 3 zones of side-support, the ergonomic and  high quality foam materials as well as 
Pocket Springs provide you a unique sleeping experience. Authentic hypoallergenic fabrics and the innovative design 
upgrade its look.

Vegas
Προσθέστε την άνεση στον ύπνο σας

Add comfort to your sleep
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Knitted fabric 380gr
Quilted: (Hyperactive foam) 3cm
Filling: (Ergonomic foam) 2cm
Filling: (Dynamic foam) 2cm
Cotton felt 550gr
Pocket Spring: 3-zone side support / 3-zone waist support
Cotton felt 550gr
Quilted: (Dynamic foam) 2cm
Knitted fabric 280gr

Vegas info

Σκληρότητα / Hardness

Vegas layersHigh Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

6
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the magical sense



Το ανατομικό στρώμα Magic αποτελεί τον ορισμό της λειτουργικότητας.
Διπλής όψεως με δυνατότητα χρήσης και απ’τις δύο πλευρές.
Ο συνδυασμός των 3 ζωνών στήριξης, των ανεξάρτητων ελατηρίων, των 3 ζωνών περιμετρικής στήριξης, των εργονομικών 
αφρώδων υλικών υψηλής ποιότητας και απόδοσης καθώς και τον αυθεντικών υποαλλεργικών υφασμάτων που το 
περιβάλλουν το καθιστούν μία αναπαυτική λύση στον ύπνο σας.

The anatomic mattress Magic is the definition of functionality. 
Two-sided with both surfaces functional.
The combination of the 3 waist support zones, the Pocket Springs, the 3 zones of side-support, the ergonomic, high 
quality and high performance foam materials as well as the authentic hypoallergenic fabrics that surround it all combine 
to a comfortable solution to your sleep.

Magic
Αφεθείτε στην μαγική αίσθηση του

Indulge yourself in its magical sense
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Knitted fabric 380gr
Quilted: Hyperactive foam 1,5cm
Quilted: Ergonomic foam 1,5cm
Filling: Dynamic foam 1,5cm
Cotton felt 550gr
Pocket Spring: 3-zone side support / 3-zone waist support
Cotton felt 550gr
Filling: Dynamic foam 1,5cm
Quilted: Ergonomic foam 1,5cm
Quilted: Hyperactive foam 1,5cm
Knitted fabric  380gr

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

25cmGuarantee 
10 Years

10

Weight
120kg

120

Magic

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

25cmGuarantee 
10 Years

10

Weight
120kg

120

Magic

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

25cmGuarantee 
10 Years

10

Weight
120kg

120

Magic

Magic layers

Magic info

High Density 
Foam

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Anatomic Spring 
Pockets

3 Support
 Zones

3 side 
Support Zones

Soft for 
the Skin

Authentic 
Fabrics

28cmGuarantee 
10 Years

10

EurotopWeight
120kg

120

Vegas

Σκληρότητα / Hardness 6
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Το ορθοπεδικό στρώμα  Quattro με ελατήρια Bonnell Plus και εργονομικά υλικά Orthofoam συνολικού πάχους 30cm, φέρει 
ανώστρωμα Pillowtop. Είναι ιδανικό για τους ιδιαίτερους πελάτες που αναζητούν σκληρό στρώμα με αφράτη αίσθηση.

The Quattro is an Orthopedic Mattress with Bonnell Plus springs and ergonomic Orthofoam materials, with a Pillowtop (30cm). 
It is ideal for customers looking for a tough, but yet a fluffy feeling.

Quattro Αφεθείτε στην άψογη, ορθοπεδική στήριξη
Indulge yourself in its impeccable, orthopedic support

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Bonnel Plus
Springs

30cmGuarantee 
5 Years

5

Weight
120kg

120

Quatro

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Bonnel Plus
Springs

30cmGuarantee 
5 Years

5

Weight
120kg

120

Quatro

Fabric knitted 320gr
Dacron 200 + 200gr
Hyperactive foam 2cm
Ergonomic foam 3cm

Dynamic foam 2cm
Felt 1000gr
Perimeteric support sheet
Bonnel Plus springs

Felt 1000gr
Dynamic foam 2cm
Dacron 200gr
Fabric knitted 320gr

Σκληρότητα / Hardness 8

BONNEL PLUS

layers
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Το ορθοπεδικό στρώμα Sunrise συνολικού πάχους 25cm προσφέρει έναν αποδοτικό ύπνο.Αποτελείται από ελατήρια Bonnell 
Plus και εργονομικά υλικά Orthofoam.

Fabric knitted 280gr
Dacron 200 + 200gr
Hyperactive foam 1cm
Dynamic foam 2cm

Felt 1000gr
Perimetric sheet
Bonnell Plus springs
Felt 1000gr

Dynamic foam 2cm
Hyperactive foam 1cm
Dacron 200 + 200gr
Fabric knitted 280gr

Sunrise is an orthopedic mattress of total thickness of 25cm and offers an efficient sleeping experience . It consists of Bonnell 
Plus springs and Orthofoam ergonomic materials.

Το σύγχρονο, ορθοπεδικό στρώμα
The modern, orthopedic mattress

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Bonnel Plus
Springs

25cmGuarantee 
5 Years

5

Weight
100kg

100

Sunrise

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Bonnel Plus
Springs

25cmGuarantee 
5 Years

5

Weight
100kg

100

Sunrise

Σκληρότητα / Hardness 7

layers

Sunrise
BONNEL PLUS
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Το στρώμα Enjoy συνολικού πάχους 20cm με ύφασμα antibacterial Zakar και ελατήρια Bonnell αποτελεί μια λιτή 
λύση στον ύπνο σας.

The Enjoy mattress of 20cm total thickness with antibacterial Zakar fabric and Bonnell springs is a 
simple solution to your sleep

Το κλασσικό, ορθοπεδικό στρώμα
The classic, orthopedic mattress

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Bonnel Plus
Springs

20mGuarantee 
3 Years

3

Weight
70kg

70

Enjoy

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Bonnel Plus
Springs

20mGuarantee 
3 Years

3

Weight
70kg

70

Enjoy

Zakar fabric
Dacron 200gr
Dynamic foam 2cm
Felt 700gr

Bonnell springs
Support shaft
Felt 700g
Dynamic foam 2cm

Dacron 200gr
Zakar fabric

Σκληρότητα / Hardness 5

layers

Enjoy
BONNEL
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Μαξιλάρια / Pillows

SHINE                                 
Ύφασμα περκάλι 
Percale Fabric                                 
50x70cm / 600gr

COMFY                                         
Ύφασμα βαμβακοσατέν
Cotton Satin Fabric                                         
50x70cm / 600gr

SKY                                           
Ύφασμα μεταξωτό σατέν
Silk Satin Fabric                                            
50x70cm / 800gr

MEMO                                      
Memory foam 
με soft κάλυμμα
Memory foam 
in a soft case                                      
60x40cm 

BLUE GEL                                                      
Memory Foam με επικάλυψη 
Blue Gel, κάλυμμα απο δίχτυ 
προστασίας 
Memory Foam with Blue Gel 
coating, in a protective net case                                                      
60x40cm 

HYDROFLEX                                                      
Natural Latex υψηλής 
πυκνότητας
High density Natural Latex                                                      
60x40cm  / 2kg

BIOLATEX                                      
Natural latex 
με soft κάλυμμα
Natural Latex 
in a soft case                                      
60x40cm 
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With the Memoline, you can experience the memory foam 
unique feel to your already existing  mattress.

Με το ανώστρωμα Memoline βιώνετε την εμπειρία του Memory 
foam στο ήδη υπάρχον στρώμα σας στρώμα σας.

Memoline
Προσθέστε την αίσθηση Memory foam

Add the memory foam touch to your sleep

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑ /  PILLOW TOPPER

Knitted Faric 260gr
2cm Hyper Active Foam
3cm Memory Foam
Microfiber Fabric 100gr

layers

Antibacterial Hypoallergenic Ergonomic Memory Foam

Memoline
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With Extraline, you can add a fluffier feel to your already existing 
mattress thanks to Hyperactive foam.

Με το ανώστρωμα Extraline συμπλήρωνετε μια πιο αφράτη αίσθηση 
στο ήδη υπάρχον στρώμα σας χάρις στο Hyperactive foam.

Extraline
Προσθέστε επιπλέον άνεση στον ύπνο σας

Add extra comfort to your sleep

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑ /  PILLOW TOPPER

Knitted Fabric 260gr
3cm Hyper Active Foam
2cm Dynamic Foam
Microfiber Fabric 100gr

layers

Hyperactive FoamAntibacterial Hypoallergenic Ergonomic

Extraline

62 63matt&more  προσιτή πολυτέλεια | αffordable luxury matt&more  προσιτή πολυτέλεια | αffordable luxury



Διαθέσιμες διαστάσεις
Available Dimensions

151cm  x  196cm
161cm  x  196cm
180cm x  196cm

Διαθέσιμες διαστάσεις
Available Dimensions

91cm  x 189cm
111cm  x 189cm
141cm x 189cm
151cm x 189cm
151cm x 196cm
161cm x 189cm
161cm x 196cm

Τελάρο πυκνό / Dense frame Τελάρο flat / Flat frame

Μηχανισμός + σετ 4 πόδια
Mechanism + set 4 feet

ΑΞΕΣΟΥΑΡ /  ACCESORIES
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enjoy living



Κεντρικά/Αποθήκες
Περιβολάκι 
Λαγκαδά, 57200
T:  2394 022 080

 1o Κατάστημα
Αντώνη Τρίτση 78, 
Εύοσμος, 56224
T: 2314 030 414

Headquarter/Warehouse
Perivolaki Lagada, 
57200, Greece
 T:  +30 2394 022 080

 1st Store
Antoni Tritsi 78, Evosmos, 
56224, Greece
T:  2314 030 414

info@mattmore.gr

mattnmore mattnmore

affordable luxury


