
Υπ’ όψΚατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με την εταιρεία σας , 

σας αποστέλλουμε μια σύντομη παρουσίαση της εταιρείας μας. 

Μέσα από μια μακρόχρονη πορεία αναζήτησης, ανακαλύψαμε τον 

τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουμε να δώσουμε στο κοινό 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕ ΛΤΕΙ ΔΙΑΚΟΜΗΗ. 

Δημιουργήσαμε την: 

 
Με κεφάλαιο: 

 Την εικοσάχρονη πείρα στην αγορά, του ονόματος Woodworks  

 Tη διαχρονική εμπιστοσύνη καταξιωμένων αρχιτεκτόνων και 

διακοσμητών  

 Τη σπουδή και την έρευνα στις τάσεις και τα υλικά της αγοράς  

 Τη δικαίωση της πελατοκεντρικής μας φιλοσοφίας  

 Την καταξίωση του έργου μας  

 Την ενθάρρυνση των πελατών μας  

’ αυτή στεγάσαμε τις υπηρεσίες μας: 

 Τη μελέτη  

 Το σχεδιασμό  

 Την κατασκευή  

΄ αυτή στεγάσαμε τα προϊόντα μας… 

Κουζίνα, Ντουλάπα, Πόρτα, Μπάνιο, , Ειδική κατασκευή, Καθιστικό, 

Σραπεζαρία, Παιδικό δωμάτιο, Γραφείο 

…συνεργαζόμενοι και με τους πλέον αναγνωρισμένους και 

αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού, μετά από μια επίμονη διαδικασία 

αναζήτησης της πλέον συμφέρουσας σχέσης ποιότητας-τιμής: 
 

      

             

 

                            
 
 
 



ΠΡΟΦΟΡΕ  
 

                 Anatomic 5 
 
 

 

 

Ισορροπημένη σκληρότητα για να αναδεικνύεται η 

ανατομικότητα των πέντε ζωνών ανάδρασης και να 

καλύπτεται μεγάλο εύρος σωματότυπων. 

Εγγύηση αντικατάστασης που χαρακτηρίζει προϊόντα 

υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας 
 
 

 
 

 
Η εηδηθή επηθάλεηα κε κνξθνπνίεζε  “Performance  Profile” ζε 5 δώλεο αλάδξαζεο εθηόο 
Από ην γεγνλόο όηη αζθεί έλα επράξηζην καζάδ, επηηξέπεη κία δηαθνξνπνηεκέλε επαθή ζε 
θάζε δώλε ηνπ ζώκαηνο, δηεπθνιύλνληαο ηε ραιάξσζε ηεο κπτθήο κάδαο θαη βνεζάεη ζηελ 
απνβνιή ηνπ ζηξεο πνπ ζπζζσξεύεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 
 

 
Η επηθάλεηα επαθήο από επηιεγκέλν καιιί, γηα ηε ρεηκεξηλή πιεπξά θαη βακβάθη γηα ηελ 
θαινθαηξηλή θαη νη δύν κε 
ζηήξηγκα από ζεξκηθή ππναιιεξγηθή ίλα εγγπώληαη κία ζσζηή ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε 
θάζε επνρή. Τν ύθαζκα 

κε επεμεξγαζία Sanitized ® θαηά ησλ αθάξεσλ απνηειεί αζπίδα πξνζηαζίαο ελάληηα ζηνλ 
πνιιαπιαζηαζκό ησλ 
αθάξεσλ θαη ηεο ζθόλεο .  
 



 
Έλαο αλαγελλεηηθόο ύπλνο εμαξηάηαη από παξάγνληεο πνπ ζπρλά διαφέρουν από άηνκν ζε 

άηνκν, νπσζδήπνηε όκσο ζηε βάζε ππάξρεη πάληα έλα ζηξώκα ηθαλό λα ζηεξίμεη κε ηξόπν 
δπλακηθό ηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο. Τα νξζνπεδηθά ειαηήξηα ηύπνπ Bonnell, ην 
ζύζηεκα πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο Box Spring θαηά ηνπ ρακειώκαηνο πνπ απνξξνθνύλ 

ηηο δπλάκεηο θαη ηηο ξνπέο από ην βάξνο, χωρίς τις ανεπιθύμητες πακτώσεις από ιάκεο 
θαη ηζέξθηα πνπ ηηο επηζηξέθνπλ ζην αλζξώπηλν ζώκα, ην κνλσηηθό ζηξώκα ζε Isoflex 

(απαιιαγκέλν από ρισξνθζνξάλζξαθεο θαη B.H.T.), ην θιηκαηηδόκελν γέκηζκα θαη ην 
ύθαζκα επέλδπζεο ζε Policotton, κε πθάδη από θαζαξό βακβάθη, επιβεβαιώνοσν την 
επερτόμενη ικανοποίηση αστής της καθημερινής ανάγκης. 

Οι παρακάτω τιμές ιστύοσν μόνο για ποσότητες άνω των 10 τεματίων.Ύςνο 21 εθαηνζηά . 
Μήκοσ 190/195/20080 85 90 100 120 140

60 170 180 *Κ.Π. 

     224       238        252        303        348        426        448        471         504     0,0177 
*Κατά παραγγελία και αφορά το κόςτοσ τετραγωνικού εκατοςτού. 

με την υπογραφή καλού ύπνου                 
 

 

 

Παραμένουμε στην διάθεση σας για περισσότερες 

πληροφορίες. 

 

 Με εκτίμηση 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

Λ. Βουλιαγμένης 30 & 25ης Μαρτίου 2, 16452 Αργυρούπολη, 

τηλ.: 210 9960693, 211 0140984, fax: 210 9623180, 

e-mail: info@homevent.gr 

 

www.homevent.gr 
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