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05WAKE UP.         DISCOVER         TOUCH         FEEL         TASTE         LISTEN         SMELL         FOLLOW         LIVE

Νιώσε την αύρα της Μεσογείου. 
Ανακάλυψε την εμπειρία της πιο φυσικής ανάπαυσης. 

Ταξίδεψε με άνεση στα πιο γλυκά όνειρα. 
Απόλαυσε την κάθε ημέρα γεμάτος από την ενέργεια της Μεσογείου. 

Γεύσου τις εμπειρίες του πιο αναζωογονητικού ύπνου. 
Άκου τις Νύμφες της Μεσογείου να σε νανουρίζουν. 

Εμπνεύσου από όλα όσα αγαπάς στη γη και τη θάλασσα της Μεσογείου. 
Άγγιξε την υψηλή ποιότητα των πιο φυσικών υλικών. 

Αγκάλιασε τα «θέλω» σου και δημιούργησε το στρώμα που εσύ ονειρεύεσαι.

Εκεί που ο νους σου «ταξιδεύει» με πυξίδα την καρδιά. 
Εκεί που νιώθεις γεμάτος, δημιουργικός, ευλογημένος. 

Εκεί που συναντάς τοπία μαγικά, προικισμένα με τα φυλαχτά της φύσης. 
Εκεί που οι άνθρωποι μιλούν με τα χέρια και γελούν με τη ψυχή τους. 

Εκεί που όταν κλείνεις τα μάτια συνεχίζεις να βλέπεις τον ήλιο, τα χρώματα, τη θάλασσα. 
Εκεί που μπορείς να αγγίξεις το απαλό βαμβάκι, το αγνό μαλλί. 

 Αυτό το «ξύπνημα» στον κόσμο και στην αύρα της Μεσογείου θέλουμε να μεταφέρουμε 
σε όλους εσάς που επιλέγετε ένα προϊόν από την CANDIA. 

 Γιατί για εμάς καθετί που δημιουργούμε, είναι ένας φόρος τιμής στις ρίζες μας, 
είναι η μετουσίωση σε μια εμπειρία ανάπαυσης που εμπνέεται από όλα όσα αγαπάμε και απολαμβάνουμε πάνω 

στη γη και μέσα στη θάλασσα της Μεσογείου. Και έτσι φτιάχνουμε για εσάς στρώματα «ονείρων» για να χαρί-
ζουν έναν τόσο καλό και χορταστικό ύπνο που όταν ξυπνάς να νιώθεις έτοιμος να απολαύσεις την κάθε στιγμή 

της ημέρας γεμάτος ενέργεια και καλή διάθεση.

Εκεί, που καθώς βυθίζεσαι σ’ ένα γλυκό ύπνο… 
ξυπνάς στη Μεσόγειο!



07

Όραμα CANDIA
Το όραμά μας είναι να προσφέρουμε πάντα την απόλυτη ποιότητα και εμπειρία ύπνου, να φτιάχνουμε στρώματα 

που χαρίζουν έναν τόσο χορταστικό και αναζωογονητικό ύπνο ώστε να μπορεί ο καθένας όταν ξυπνά να είναι 
ξεκούραστος και έτοιμος να απολαύσει την κάθε στιγμή της ημέρας γεμάτος ενέργεια και καλή διάθεση. 

Μάθετε περισσότερα για την εταιρία CANDIA 
https://www.candia.gr/el/etairia

Ιστορία και ανάπτυξη
Η CANDIA ιδρύθηκε το 1973 και σε σύντομο χρονικό διάστημα, με πίστη στην αξία του καλού ύπνου, εμμονή στην 

ποιότητα και αγάπη για τη φύση, άρχιζε να διευρύνεται. Διανύοντας την 5η δεκαετία της λειτουργίας της η 
CANDIA συνεχίζει να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις και υψηλής ποιότητας προϊόντα ύπνου. Ο συνδυασμός 
της εμπειρίας, της τεχνολογικής αρτιότητας, καθώς και της υλοποίησης αξιόπιστων και ποιοτικών προϊόντων, 

έχει σαν αποτέλεσμα την αλματώδη ανάπτυξη και παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό, Σήμερα, η CANDIA 
δραστηριοποιείται σε 10 χώρες, σε Ευρώπη και Ασία, με συνολικά 27 καταστήματα και πολλαπλάσια σημεία 

πώλησης, ενώ συμμετέχει στις κορυφαίες παγκόσμιες εκθέσεις για το έπιπλο της Ιταλίας και της Γερμανίας.

Πιστοποιημένη ποιότητα
Στην CANDIA έχουμε επιλέξει πρώτες ύλες που παρέχουν τη σωστή στήριξη για τη σπονδυλική στήλη, αλλά 

ταυτόχρονα και την άνεση που χρειάζεται ώστε να μην ασκούνται πιέσεις στους ώμους ή τους
γοφούς. Με σεβασμό, γνώση και εμπειρία επιλέγουμε τις καλύτερες πρώτες ύλες, για να δημιουργούμε μια 

μοναδική εμπειρία ύπνου. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να 
πληρούν τα κριτήρια υγιεινής ενός στρώματος. Όλα μας τα προϊόντα ύπνου CANDIA παράγονται με την κορυφαία 

ποιότητα και την εγγύηση του συστήματος ελέγχου ISO 9001. Επίσης χρησιμοποιούμε υφάσματα που είναι 
πιστοποιημένα κατά ΟΕΚΟ-ΤΕΧ® STANDARD 100 που είναι ένα παγκοσμίως ενιαίο, ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου 

και πιστοποίησης για υφάσματα. Μάθετε περισσότερα για την καινοτομία CANDIA:
https://www.candia.gr/el/kainotomies

Αειφόρος Ανάπτυξη
Πρωτοπόρος στη χρήση φυσικών υλικών, η CANDIA αντιλήφθηκε από νωρίς την ανάγκη για τη διατήρηση 

του φυσικού πλούτου. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, που 
συντέλεσαν και στην απόδοση του σχετικού πιστοποιητικού ISO14001. Δέσμευση CANDIA για το περιβάλλον: 

https://www.candia.gr/el/politiki-perivalontos

Ταυτόχρονα συνεχίζει να επενδύει σε υλικά και τεχνολογίες, με αποκορύφωμα τα 100% ανακυκλώσιμα στρώματα 
της σειράς BODYFIX. Η φιλοσοφία αυτή, διαχέεται σταδιακά σε όλες τις σειρές προϊόντων. Επιλέγοντας πρώτες 
ύλες που είναι πλήρως ανακυκλώσιμες ή προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά, συλλεγμένα με πρακτικές που 
δεν βλάπτουν, με τεχνικές που ελαχιστοποιούν το ενεργειακό αποτύπωμα, η CANDIA δεσμεύεται να παραμείνει 

ανάμεσα στους πρωτοπόρους της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Μάθετε περισσότερα για τις πρώτες ύλες CANDIA:

https://www.candia.gr/el/ylika
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Είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας!
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της συνεχούς εξέλιξης που μας χαρακτηρίζει, η CANDIA συμμετέχει σε 

διαγωνισμούς όπου αποσπά διακρίσεις, αλλά αποτελεί και ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών 
Στρωμάτων ΕΒΙΑ  (EUROPEAN BEDDING INDUSTRY ASSOCIATION). Μέλη της ΕΒΙΑ είναι οι ηγέτιδες εταιρίες του 

κλάδου της στρωματοποιίας, προμηθευτών και παραγωγών.  Η δυναμική της CANDIA αναγνωρίστηκε πρόσφατα 
και με διάκριση στα Export Leaders Awards 2021, ακολουθώντας τη διπλή βράβευση στα Corporate Superbrands 

Greece 2018-2019 στο χώρο του επίπλου. Οι βραβεύσεις της CANDIA όμως επεκτείνονται και στον τομέα του 
design: 1ο βραβείο στην κατηγορία ‘Best Interior -non food’, για την καινοτόμο αρχιτεκτονική & εσωτερική 

διακόσμηση του πρότυπου καταστήματος καθώς και την μοναδική εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη, 2ο 
Silver βραβείο στην κατηγορία ‘Concept Store’επιβραβεύει την φιλοσοφία και  την κεντρική ιδέα που βασίστηκε 
ο σχεδιασμός του καταστήματος, κάτω από την δημιουργική πλατφόρμα «WAKE UP IN THE MEDITERRANEAN», 

στα Retail Interior Awards 2017. Το ίδιο concept απέσπασε τιμητική μνεία στα German Design Awards 2019, 
λαμβάνοντας με αυτό το τρόπο μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης σε διεθνές επίπεδο.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Η CANDIA ως ενεργό μέλος της κοινωνίας, ενδιαφέρεται ειλικρινά  για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά ζητήματα. Έχει αναλογιστεί την ευθύνη που της αναλογεί, παίρνει μέτρα και αναλαμβάνει δράση, 
ανταποκρινόμενη και σε  έκτακτες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας,  κοινωφελών οργανισμών και ιδρυμάτων. 

Μάθετε περισσότερα για τις κοινωνικές δράσεις της CANDIA:
https://www.candia.gr/el/social-responsibility

Ειδικές δράσεις: Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.
Η εταιρία CANDIA στηρίζει το δύσκολο και πολύπλοκο έργο της «Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρίας  Ίασης και 
Στήριξης» (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ .), μέσω των πωλήσεων της νέας κατηγορίας προϊόντων της, τη σειρά λευκών ειδών “CANDIA 

Touch”. Η Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. στηρίζει τις γυναίκες που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και νοσούν από τον καρκίνο 
του μαστού, παρέχοντας δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις και πλήρη ιατρική περίθαλψη. Η CANDIA επέλεξε να 

στηρίξει την Ε.Μ.Ε.Ι.Σ., εντάσσοντας μια νέα κατηγορία προϊόντων στη γκάμα της και σχεδιάζοντας εξ’ αρχής 
μια σειρά αφιερωμένη σε αυτήν. Έτσι λανσαρίστηκε στα καταστήματα η ΡΟΖ συλλογή, όπου μέρος των εσόδων 

θα πηγαίνει στην Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.  Η συσκευασία φέρει σήμανση με το λογότυπό της και της αντίστοιχης κορδέλας 
ευαισθητοποίησης κι έτσι γίνεται διακριτή η ενέργεια στον καταναλωτή κατά την έρευνα αγοράς του. Τη ΡΟΖ 
συλλογή λευκών ειδών θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της CANDIA  αλλά και στο e-shop της εταιρίας

www.candia.gr
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Η ευεργετική χρήση του ελαιόλαδου έχει τις βαθιές ρίζες στο παρελθόν και στην ιστο-
ρία της Μεσογείου. Οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι το χρησιμοποιούσαν για ιατρικούς και 
καλλωπιστικούς σκοπούς: για μασάζ, αναζωογόνηση, για τη δημιουργία αρωμάτων, 
βάλσαμων κλπ. Η οξύτητα του ελαιόλαδου είναι συμβατή με εκείνη του δέρματός μας. 
Αυτή του η ιδιότητα του επιτρέπει να προσδίδει στην επιδερμίδα μια απαλή και βε-
λούδινη αίσθηση, ενώ προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν πρόωρη 
γήρανση. Olive Oil Treatment. Μοναδική καινοτομία, εμπνευσμένη από τη φύση, κατα-
σκευασμένη από την CANDIA. Με την επεξεργασία των υφασμάτων μας με ελαιόλαδο, 
αυτά λαμβάνουν όλες τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιόλαδου. Έτσι τα υφάσματα 
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των στρωμάτων, παρέχουν την κατάλληλη αντι-
βακτηριδιακή προστασία. Η CANDIA είναι η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που επεξερ-
γάζεται τα υφάσματά της με λάδι ελιάς, το πιο πολύτιμο δώρο που μας έχει προσφέρει 
απλόχερα η γη της Μεσογείου. Η χρήση του ελαιόλαδου στην παραγωγή των στρωμά-
των μας αποτελεί μία καινοτομία για την οποία είμαστε περήφανοι, και επιβεβαιώνει 
την αφοσίωσή μας στην ποιότητα και την ατέρμονη προσπάθειά μας για εξέλιξη στα 
συστήματα ύπνου. Θα το απολαύσετε στα στρώματα της Inventor Collection.

Οι επώνυμες ίνες TENCEL™ χαρακτηρίζονται από τη φυτική τους προέλευση, την πα-
ραγωγή με βιώσιμες πρακτικές, την απαλή αίσθηση που αφήνουν στο δέρμα.  Το ύφα-
σμα από TENCEL συμβάλλει στον φυσικό εξαερισμό του στρώματος, τη διατήρηση των 
χρωμάτων και όταν έρθει η στιγμή που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, βιοδα-
σπάται.  Επιλέξαμε αυτό το καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον υλικό για τη σειρά 
στρωμάτων Luxuriant, καθώς και στα ανωστρώματα Overall Latex και Overall Memory 
Foam.  

Η CANDIA, έχοντας ως μία από τις προτεραιότητές της τη βιωσιμότητα,  ενισχύει τη 
γκάμα της με πρώτες ύλες από ίνες μπαμπού. Οι ίνες μπαμπού,  συγκεντρώνουν όλα 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάνουν ένα ύφασμα  ιδανικό για την τέχνη της στρω-
ματοποίας: απαλό στην υφή, υγιεινό,  ασφαλές, απορροφά γρήγορα την υγρασία και 
στεγνώνει ακόμη πιο γρήγορα,  εξαιρετικά ανθεκτικό. Και το προτιμά για την Principal 
Collection.

Φυσική καταπολέμηση των ακάρεων Greenfirst®.  Για τη δραστική αντιμετώπιση των 
ακάρεων, η CANDIA έχει επιλέξει για  τα περισσότερα από τα στρώματά της μια επεξερ-
γασία φυτικής προέλευσης γνωστή  διεθνώς με το προστατευμένο εμπορικό σήμα της 
Greenfirst®. Είναι μία μη ρυπογόνος μέθοδος, που δεν περιέχει χημικές μικροκάψου-
λες χημικών φυτοφαρμάκων  ή διαλύτες, επειδή βασίζεται σε αιθέρια έλαια. Η φυσική 
δραστική ουσία είναι η γερανιόλη, συμβατή με την Οδηγία Βιοκτόνων 98/8/ΕΚ και το 
Πρότυπο ΟΕΚΟ-ΤΕΧ® STANDARD 100. Τα υποαλλεργικά χαρακτηριστικά της θεραπείας 
Greenfirst® τεκμηριώνονται από το Institut Dermatologique d'Aquitaine IDEA.

Προσέχουμε το περιβάλλον, δε συμβιβαζόμαστε σε ποιότητα. Με τη χρήση ανακυκλω-
μένου πολυεστέρα στα υφάσματα μας, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα  
ποιοτικό στρώμα, να συμβάλετε στη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, 
τη ρύπανση του εδάφους, του αέρα και του νερού. Αυτό δίνει στον πλανήτη μας μια νέα 
ευκαιρία και τον κρατά ασφαλή για τις επόμενες γενιές.
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Η εκδοχή του στρώματος 
που συνδυάζει τα σύγχρονα

με παραδοσιακά υλικά.
Ισχυρή στήριξη από κορυφαίας 
ποιότητας ελατήρια σε θήκες,  

γέμισμα από κοκοφοίνικα 
ή και αλογότριχα, πριν το σώμα σας 
έρθει σε επαφή με το εξαιρετικής 

ποιότητας ύφασμα από βισκόζη 
με ελαιόλαδο για φυσική 

αντιβακτηριακή προστασία, 
μια καινοτομία της CANDIA.

O αέρας κυκλοφορεί ελεύθερα 
μέσα από τις ίνες και το στρώμα 

προσαρμόζεται στο σώμα σας πιο 
εύκολα.

Η σειρά έχει 3 τύπους:
Kamares, Kydonia και Knossos.
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KNOSSOS Προσαρμογή  
στις ανάγκες  

του σώματος σας

Στο αποκορύφωμα της αίσθησης άνεσης, βρίσκεται το Knossos. Στο ανάκτορο της 
ξεκούρασης και της ιδιωτικότητας, ένα στρώμα που θα ικανοποιήσει και τις μεγαλύ-
τερες προσδοκίες. Στο Advanced Plus Support σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων και 
στον κοκοφοίνικα, προστίθεται και και η φυσική αλογότριχα. Η φυσική αυτή πρώτη 
ύλη, προσφέρει φυσική ελαστικότητα στο στρώμα. Το τελικό αποτέλεσμα κορυφαί-
ας απόλαυσης επιτυγχάνεται με μια επιπλέον στρώση από μικροελατήρια Comfort 
MicroSprings. 
Χαλαρώστε και αφήστε το σώμα σας να ταξιδέψει...κάπου στη Μεσόγειο.

10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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KYDONIA Οι φυσικές  
πρώτες ύλες σε 

πρωταγωνιστικό ρόλο

Το πυκνό σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων Advanced Plus Support εμπλουτίζει το 
Kydonia και oι ίνες κοκοφοίνικα CocoFlex του προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη 
αντοχή και διάρκεια ζωής. Ένα στρώμα προορισμένο να σας χαρίσει εξαιρετικής ποι-
ότητας ύπνο, φροντίζοντας όχι μόνο το σώμα σας, αλλά και το δέρμα σας, χάρη στην 
αντιβακτηριδιακή προστασία που παρέχει με την ειδική επεξεργασία 
Olive Oil Treatment.

10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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KAMARES Αίσθηση  
πολυτέλειας  

που πηγάζει από  
την καινοτομία

Prime Support στήριξη, στρώση CocoFlex που έχει σαν πρώτη ύλη τον κοκοφοίνικα και 
3 επιπλέον στρώσεις μαλακών υλικών, περικλείονται στο μοναδικό ύφασμα από 100% 
βισκόζη, επεξεργασμένο με ελαιόλαδο. Γνωρίστε το μοναδικό Kamares.

10 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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Το tencel είναι
ένα πρωτοποριακό ύφασμα με βάση 
την οξιά, μια καινοτομία που έφερε 

το δάσος στον κόσμο της μόδας και όχι μόνο. 
Απορροφά την υγρασία, είναι εντυπωσιακά 

απαλό, αντέχει στο χρόνο, έχει αντι-
βακτηριδιακές ιδιότητες 

και είναι απόλυτα ανακυκλώσιμο και 
οικολογικό. Επιλέχτηκε για τα στρώματα 

Luxuriant.

Τα στρώματα της Luxuriant Collection 
θα προσαρμόζονται σταδιακά στις καμπύλες 
του σώματός σας, ό,τι συνεπάγεται δηλαδή 

ένα 
ανατομικό στρώμα.

Σε 4 τύπους: 
Papingo, Pella, Parga και Phaistos.
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PHAISTOS Πολλαπλές  
στρώσεις υλικών  
που μαρτυρούν  

την εξέλιξη

7 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Με ενσωματωμένο ανώστρωμα, το στρώμα Phaistos ξεχωρίζει 
στη Luxuriant Collection. Wake up Refreshed Support είναι 

το σύστημα πυκνών, υψηλών και ανεξάρτητων ελατηρίων που 
πρσφέρει τη στήριξη που χρειάζεστε. Πάνω από τα ελατήρια 

θα βρείτε 3 στρώσεις από αφρώδη υλικά και 4 ακόμη στρώσεις 
από μαλακά υλικά από εξαιρετικής ποιότητας ακρυλικά και 

βαμβάκι! Η επιλογή του θα εντυπωσιάσει, ενώ το σώμα σας θα 
σας ευχαριστεί. Κάθε πρωί.
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PELLA Αφεθείτε στο 
μεταξένιο άγγιγμα 

ενός υφάσματος  
από ίνες οξιάς

7 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Μεγαλύτερη στήριξη Advanced Support προσφέρεται στο Pella, 
αν αυτό απαιτείται από το σώμα σας και το τρόπο με τον οποίο 

κοιμάστε. Επίσης εργονομικό, με πλούσιο γέμισμα  από Soft 
Touch Plus Foam για να το απολαύσετε. Το εξωτερικό ύφασμα 

Tencel προσφέρει φυσική προστασία από τα βακτήρια, ενώ πα-
ράλληλα σέβεται την επιδερμίδα σας.
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PAPINGO Ανθεκτικά και 
καινοτόμα υλικά για 
μεγαλύτερη αντοχή

7 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το Body Comfort Foam διαφοροποιεί το στρώμα Papingo ως 
προς τον τρόπο που προσαρμόζεται στο σώμα σας χάρη στις 

εργονομικές του ιδιότητες, για ξεκούραση 
που διαρκεί. Το αφρώδες αυτό υλικό στηρίζεται στο Prime 

Support σύστημα ανεξάρτητων ελατηρίων. Η τελική αίσθηση 
ολοκληρώνεται από  διπλές στρώσεις μαλακών υλικών Basic 
Comfort Plus Foam στην ανώτερη στιβάδα του στρώματος.
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PARGA Αναβαθμίστε  
την εμπειρία  

ύπνου σας

7 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο σεβασμός στο περιβάλλον μας εμπνέει, δεν είναι απλά 
επιτακτική ανάγκη. Η φύση μας δίνει εξαιρετικής ποιότητας 

υλικά για το στρώμα σας. Με το Parga απολαμβάνετε επίπεδο 
στήριξης Prime Support από υψηλής πυκνότητας ελατήρια, 

ενώ τα Soft Touch και Soft Touch Plus αφρώδη το καθιστούν  
κατάλληλο για τους περισσότερους σωματότυπους.
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Στα διάφορα στάδια του ύπνου, 
το σώμα σας εξακολουθεί να εργάζεται για 

να σας αποσυμφορήσει από μια κουραστική 
ημέρα. Η σειρά στρωμάτων Principal 

δημιουργήθηκε για να ξυπνάτε πραγματικά 
ξεκούραστοι.

Με ύφασμα από μπαμπού και ανακυκλωμένο 
πολυεστέρα,

 για βέλτιστη ρύθμιση της υγρασίας και 
προστασία από μικροοργανισμούς. 

Το μπαμπού είναι 4 φορές πιο απορροφητικό 
από το βαμβάκι και περιέχει φυσικά 

αντιβακτηριδιακά συστατικά,  ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρει απαλή και δροσερή αίσθηση.

Επιλέγοντας ένα στρώμα της σειράς Principal 
ενισχύετε την προστασία του περιβάλλοντος 
και εξασφαλίζετε ιδανικές συνθήκες ύπνου.

Σε 4 τύπους: 
Apollonia, Aktoriri, Acanthus ή Assos,

με διαφορετικά επίπεδα στήριξης, ανάλογα με 
το τύπο ελατηρίων και μαλακών υλικών, 

ώστε να ανταποκρίνονται κατάλληλα, ανάλογα 
με το σωματότυπό σας.
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ASSOS Ποια είναι η αίσθηση  
που ταιριάζει περισσότερο 

στο δικό σας σώμα;

Το απλό ανάγλυφο του στρώματος ASSOS, δεν μαρτυρά την πολυπλοκότητα της 
σύνθεσης στο εσωτερικό του. Advanced Support σύστημα υψηλότερων ελατηρίων, 
πυκνά αφρώδη υλικά Soft Touch Foam, ανώτερη επίστρωση από Dacron Pad για 
υψηλή αίσθηση άνεσης.

5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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ACANTHUS Στήριξη 
και απαλό 

άγγιγμα 
από ίνες 

μπαμπού

Prime Support σημαίνει ισχυρή στήριξη, αν αυτό χρειάζεται το σώμα σας. Prime 
Support σημαίνει μεγαλύτερος αριθμός ελατηρίων ανά τετραγωνικό μέτρο. Και 
φυσικά με ύφασμα που έχει υποστεί την ειδική επεξεργασία, με τη φυσική μέθοδο 
Greenfirst®, για αποτελεσματική αντιμετώπιση των ακάρεων, πάντα με σεβασμό στη 
φύση. 

5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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AKROTIRI Φυσικές πρώτες ύλες 
στην υπηρεσία  
της άνεσής σας

5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το στρώμα που ξεχωρίζει από το χαρακτηριστικό μοτίβο 
κυματισμού στο ύφασμα, κατασκευασμένο από ίνες μπαμπού! 
Η υψηλής πυκνότητας στρώση Comfort Plus Foam είναι αυτή 

που θα σας ξεκουράσει, ενώ η ανώτερη στρώση Basic Comfort 
Plus Foam είναι αυτή που θα σας αγκαλιάσει! Βάση από σύστημα 

ελατηρίων DuraFirm Support, ιδανικό για όσους προτιμούν πιο 
στιβαρή αίσθηση από το στρώμα τους.
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APOLLONIA Απλότητα και 
ανάλαφρη αίσθηση 

σε κάθε κίνηση

5 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι πτυχώσεις του θυμίζουν αμμουδιά και όχι τυχαία.  
Ο συνδυασμός της στήριξης Dure-Ace Support με τα αφρώδη 
DuraComfort και Comfort Plus Foam, αλλά και τα μαλακά Soft 

Touch Foam και Dacron Plus Pad υλικά,  επιτρέπουν στο στρώμα 
να προσαρμόζεται στο σώμα σας.
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Η σειρά στρωμάτων που σας εισαγάγει στη 
φιλοσοφία ύπνου CANDIA. Από βιολογικό 
βαμβάκι και ανακυκλωμένο πολυεστέρα,
που προσφέρει προστασία από ακάρεα! 

Με ανθεκτικά ελατήρια και αφρώδη υλικά που 
επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα:

Σε 3 τύπους στρωμάτων:
Monemvasia, Methone και Malia, 
ανάλογα με το επίπεδο στήριξης 

που σας ταιριάζει.

Τα στρώματα CANDIA κατασκευάζονται στην 
Ελλάδα, από εξαιρετικής ποιότητας και 

πιστοποιημένες πρώτες ύλες, με σεβασμό στο 
περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Γνωρίζουμε την ανάγκη σας για ακόμη μεγαλύτερη 
αντοχή. Prime Support σύστημα ελατηρίων με 2 
εξαιρετικά αφρώδη υλικά Comfort Foam και Basic 
Comfort Plus Foam, στρώση Dacron Plus για βελτιωμένη 
αίσθηση επαφής με το σώμα και   εξαιρετικής 
ποιότητας πιστοποιημένα υφάσματα EcoCycle και 
GreenFirst. 

MALIA

3 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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Τα τετράγωνα που θα σας αγκαλιάσουν το σώμα με 
ποιοτικά υφάσματα και ισχυρά ελατήρια Durable. Αυτή 
η στήριξη σε συνδυασμό με την πυκνή γέμιση από 
πεπιεσμένο τάπητα από βαμβάκι και Basic Comfort 
Plus Foam προσφέρει μια ολοκληρωμένη αίσθηση 
σταθερότητας και ανακούφισης καθώς ξαπλώνετε.

Αναγνωρίζεται από το κυψελοειδές μοτίβο του 
υφάσματος, φτιαγμένο από εξαιρετικής ποιότητας 
βαμβάκι και ανακυκλωμένο πολυεστέρα. Η πυκνότερη 
δομή ελατηρίων DuraAce Support ανταποκρίνεται 
καλύτερα σε σωματότυπους που έχουν αυτή την ανάγκη, 
ενώ μια επιπλέον στρώση Cotton Top Pad, θα συμβάλει 
σε μια εξαιρετική εμπειρία ύπνου.

MONEMVASIAMETHONE

3 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ3 ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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Σύγκριση στρωµάτων

C O L L E C T I O N

The inve��
C O L L E C T I O N

The lux�ia�
C O L L E C T I O N

The e�e�ial
C O L L E C T I O N

The �incipal

Ύφασμα

Καπιτονέ

Άνεση

Στήριξη

Μέγιστο ύψος 

Έτη εγγύησης*

Εξαερισμός** 

Πίνακας Υλικών

Wake Up Refreshed Support

Advanced Plus Support

Advanced Support

DuraFirm Support

Dura-Ace Support

Durable Support

Prime Support

Comfort Micro Springs

Pocket Springs

Bonnel Springs

Comfort Plus Foam

Comfort Foam

Basic Comfort Plus Foam

Basic Comfort Foam

Soft Touch Plus Foam

Body Comfort Foam

Soft Touch Foam

Dacron Plus Pad

Dacron Pad

CocoFlex with HorseHair

CocoFlex

DuraComfort

Cotton Top Pad

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις - επισκεφτείτε το 

**Σε όλα τα στρώματα ο εξαερισμός επιτυγχάνεται με φυσικό 
τρόπο μέσα από το ύφασμα, περιμετρικά.

KNOSSOS

Viscose - 
Olive Oil Treatment

36 cm

10

KYDONIA

Viscose - 
Olive Oil Treatment

33 cm

10

KAMARES

Viscose - 
Olive Oil Treatment

28 cm

10

PHAISTOS

Tencel - 
Recycled Polyester

33 cm

7

PELLA

Tencel - 
Recycled Polyester

33 cm

7

PAPINGO

Tencel - 
Recycled Polyester

29 cm

7

PARGA

Tencel - 
Recycled Polyester

30 cm

7

ASSOS

Bamboo -
Recycled Polyester

31 cm

5

ACANTHUS

Bamboo -
Recycled Polyester

26 cm

5

APOLLONIA

Bamboo -
Recycled Polyester

27 cm

5

MALLIA

BioCotton -
Recycled Polyester

24 cm

3

METHONE

BioCotton -
Recycled Polyester

22 cm

3

MONEMVASIA

BioCotton -
Recycled Polyester

20 cm

3

AKROTIRI

Bamboo -
Recycled Polyester

26 cm

5

https://www.candia.gr/el/oroieggyisis
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Τα ανωστρώματα της CANDIA έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια επιπλέον αίσθηση άνεσης σε ένα
στρώμα. Τοποθετώντας τα πάνω από το στρώμα, αναβαθμίζεται η συνολική ποιότητα ύπνου, καθώς τα ανάλαφρα 
υλικά που χρησιμοποιούμε, βοηθούν στο να μην πιέζει το στρώμα το σώμα σας κατά την διάρκεια της νύχτας. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα, να μην γυρνάτε κατά την διάρκεια του ύπνου, εξασφαλίζοντας έτσι έναν πιο ξεκούραστο ύπνο. 
Επιπλέον, η διαδικασία κατασκευής, εξασφαλίζει πως τα υλικά θα παραμείνουν στη θέση τους, χωρίς το δυσάρεστο 
φαινόμενο της αναδίπλωσης υλικών, άρα και χωρίς την δημιουργία εξογκωμάτων ή ανώμαλων επιφανειών.

OVERALL TENCEL MEMORY 11CM

Σε αυτό το ανώστρωμα, επίσης με ύφασμα Tencel για καλύτερο εξαερισμό, τη 
διαφορά κάνει το Memory. Προσφέρει αργή και προοδευτική επαναφορά, νιώθετε 
έτσι το ανώστρωμα να αγκαλιάζει καλύτερα το σώμα σας, καθόλη την διάρκεια του 
ύπνου. Τέλος, λόγω της ιδιότητας Thermo-Regulating, ρυθμίζει και βελτιώνει την 
θερμοκρασία του, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
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OVERALL TENCEL LATEX 9CM

Το ανώστρωμα OVERALL LATEX, 
προσφέρει μοναδική αίσθηση και 
άνεση. Περιέχει αφράτα υλικά και Latex 
εξαιρετικής ποιότητας, προκειμένου 
να εξομαλύνονται και να περιορίζονται 
στο ελάχιστο, οι πιέσεις που δέχεται 
το σώμα μας κατά την διάρκεια του 
ύπνου, βελτιώνοντας με τον τρόπο 
αυτό σημαντικά, την απόδοση κάθε 
στρώματος. Το φιλικό προς το 
περιβάλλον ύφασμα Tencel θα συμβάλει 
και στον καλύτερο εξαερισμό του.

OVERALL BAMBOO FOAM 9CM

Ακόμη πιο πλούσια αίσθηση 
ανακούφισης από πιο παχύ στρώμα 
αφρώδων υλικών. Όχι μόνο το 
νιώθετε, αλλά το στρώμα στο σύνολό 
του αποκτά βελτιωμένη επαναφορά 
μετά από βύθιση. Το ύφασμα 
Bamboo το καθιστά πέρα από απαλό 
και υγιεινό, και πολύ ανθεκτικό. 
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OVERALL BAMBOO 7CM

Το ανώστρωμα OVERALL, προσφέρει εξαιρετική 
άνεση, καθώς τα ανάλαφρα υλικά που 
χρησιμοποιούνται, βοηθούν στο να μην πιέζει 
το στρώμα το σώμα σας κατά την διάρκεια της 
νύχτας. Το ύφασμα από ίνες μπαμπού εγγυάται 
καλή ρύθμιση της υγρασίας.

TOPPER

Καπιτονέ ανώστρωμα με αφρώδες υλικό στο 
εσωτερικό και λάστιχο εξωτερικά, για τη σταθερή 
εφαρμογή του στο στρώμα. Τα ελαφριά υλικά που 
χρησιμοποιούνται, βοηθούν στην αποφυγή πίεσης 
στο σώμα σας κατά τη διάρκεια της νύχτας και 
προσφέρουν έναν ξεκούραστο ύπνο.



Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να προστατέψει το στρώμα 
σας από την καθημερινή φθορά, αλλά και να σας 
βοηθήσει να το διατηρήσετε καθαρό για περισσότερο 
καιρό, αυτό είναι ένα προστατευτικό.

Η CANDIA σας δίνει όλες τις εναλλακτικές που 
χρειάζεστε μέσα από διαφορετικούς τύπους 
πρωτοποριακών προστατευτικών επιστρωμάτων.

Εφαρμόζεται στο στρώμα σας με 4 λάστιχα στις 4 γωνίες. 

Coolmax
Ρυθμίζει τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας 
κρατώντας σταθερή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του 
ύπνου.

Freeze
Απαλό προστατευτικό κάλυμμα που ρυθμίζει τα 
επίπεδα θερμοκρασίας του σώματος μας. Ιδανικό για 
τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία του σώματος θα έχει 
και μεγαλύτερη απόδοση.

Organic Cotton
Βασική προστασία από αγνό οργανικό βαμβάκι.

Anti Bedbug
Κρατά τους μικροοργανισμούς μακριά από το στρώμα, 
συμβάλλει στην καταπολέμηση των ακάρεων, ενώ 
ταυτόχρονα λειτουργεί σαν απωθητικό κουνουπιών.

Anti Ageing
Οι ευεργετικές ιδιότητες για έναν 

αναζωογονητικό ύπνο, με βιταμίνη Ε και 
εκχυλίσματα αλόης και Jojoba.

Triple Fresh
Με την ιδιότητα να απορροφά τις δυσάρεστες 

οσμές από τον περιβάλλοντα χώρο του  
και να τις εξουδετερώνει.

Protect
Αδιάβροχο προστατευτικό στρώματος.

Smooth
Βαμβακερό προστατευτικό στρώματος, 

που προστατεύει το στρώμα από την 
καθημερινή χρήση.
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Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου εκτός από το στρώμα περιλαμβάνει και το μαξιλάρι. 
Η συνολική στήριξη που παρέχει, το μέγιστο βύθισμά του και η έπαφη με το πρόσωπο καθιστούν το μαξιλάρι 

επιπλέον ρυθμιστή της διαδικασίας ύπνου-αφύπνισης. 
H CANDIA γνωρίζει καλά τη σχέση αυτή και προσφέρει μια ευρεία γκάμα από μαξιλάρια, από διαφορετικά υλικά 

και σε ποικίλες διαστάσεις, ώστε να βρείτε αυτό που ταιριάζει περισσότερο τόσο στο σώμα σας, όσο και στο 
στρώμα που επιλέγετε.

Technogel 
Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, ανακουφίζει τον αυχένα και τους ώμους, ενώ επιτρέπει 

την καλύτερη ροή του αέρα ώστε να έχει πάντα την καλύτερη δυνατή θερμοκρασία. 
Εργονομικό - μη τοξικό - βιοσυμβατό.

Natural
Αποκλειστικά από φυσικά υλικά: βαμβάκι, λινό, ή πούπουλο 

και φτιαγμένα στο χέρι. Διαλέξτε ανάλογα με τον τρόπο που κοιμάστε.

Classic 
Εδώ προτιμάται το πλούσιο υλικό Memory Foam, που προσδίσει στο μαξιλάρι σας ανατομικό χαρακτήρα και το 

βοηθά να προσαρμόζεται καλύτερα στο σχήμα του κεφαλιού σας. 
Θα σας ανακουφίσει.
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Η CANDIA εχει φροντίσει ώστε όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, 
αλλά και την ανθρώπινη επιδερμίδα. Ιδίως αυτά της εξωτερικής επιφάνειας που έρχονται σε άμεση 
επαφή μαζί σας. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα υπόλοιπα είδη που χρησιμοποιείτε: προστατευτικά, 
σεντόνια, μαξιλαροθήκες. Ιδίως αν έχετε ευαίσθητο δέρμα ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με αλλεργίες. 

Σας προσφέρουμε 3 σειρές από υψηλής ποιότητας υλικά, η κάθε μία ξεχωριστή:
Organic Collection από 100% οργανικό βαμβάκι, Fitted Fine jersey,
που δεν χρειάζεται σιδέρωμα, Cotton Satin για αντοχή στο χρόνο και λεία, μεταξένια υφή. 

Σε αποχρώσεις που σας προϊδεάζουν για έναν αναπαυτικό ύπνο και διαστάσεις ακόμη και για τα πιο 
ψηλά στρώματα.



ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ/ΚΑΡΑΦΑ

Η φιλοξενία είναι δείγμα υψηλού πολιτισμού. Η υποδοχή των 
καλεσμένων στο πιο ωραίο σημείο της οικίας και η προσφορά 
φαγητού και ποτού αποτελούσαν για χρόνια την καρδιά της 
ελληνικής φιλοξενίας. 

Έτσι δεν θα μπορούσε να λείψει από τη συλλογή   
των Mediterranean Accessories της CANDIA ένα 
σετ προσφοράς ποτού από χειροποίητο κρύσταλλο 
κατασκευασμένο στα Ανώγεια Μυλοποτάμου της Κρήτης. 
Ένα παραδοσιακό σετ καράφας και ποτηριών τσικουδιάς, για 
προσφορά λικέρ ή παραδοσιακών ηδύποτων όπου κανένα 
δεν είναι όμοιο με το διπλανό του. Πηγή έμπνευσης υλικά από 
τη φύση όπως η πέτρα, το ξύλο, το νερό και τα κοχύλια, τα 
οποία δανείζουν τις σπάνιες ιδιότητές τους στο κρύσταλλο, 
δίνοντας του ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ιδανική επιλογή για δώρο 
σε μια υπέροχη συσκευασία.

Όταν κοιμόμαστε σε ένα στρώμα CANDIA απολαμβάνουμε έναν χορταστικό και αναζωογονητικό 
ύπνο,  και ο καθένας από εμάς ξυπνά ξεκούραστος και έτοιμος να απολαύσει την κάθε στιγμή της 
ημέρας γεμάτος ενέργεια και καλή διάθεση. Αυτή την αύρα της Μεσογείου λοιπόν με το motto μας 
“Wake up in the Mediterranean”, αποφασίσαμε να επεκτείνουμε, σε μια γκάμα προϊόντων που μας 
συντροφεύουν σε ποικίλες δραστηριότητες μέχρι να ξαπλώσουμε. Προϊόντα (διακοσμητικά και 

χρηστικά) που τοποθετούνται σε χώρους που αγαπάμε να χαλαρώνουμε μετά από μια κουραστική 
ημέρα, αλλά και προϊόντα για προσωπική χρήση.

Η νέα μας γκάμα, προέκυψε μέσα από συνεργασίες που βρίσκουν τις ρίζες τους κατά βάση στη 
γενέτειρά μας την Κρήτη, με ευγνωμοσύνη για το παρελθόν, αγάπη για το παρόν και ελπίδα για 
το μέλλον. Έτσι όταν θέλουμε οι καθημερινές μας στιγμές να αποκτήσουν ξεχωριστή σημασία 

επιλέγουμε τα Mediterranean Accessories της CANDIA.
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ΤΣΑΪ SEA

Το μείγμα τσαγιού από βότανα SEA, με το 
κεχριμπαρένιο χρώμα και τη γλυκιά γεύση του, 

είναι το τέλειο ρόφημα για τις χαλαρωτικές ώρες 
της ημέρας. Ολόκληρα φύλλα, άνθη και καρποί 

βοτάνων, που προέρχονται από μικρής κλίμακας 
βιολογικές οικογενειακές φάρμες, συσκευάζονται 
σχολαστικά στο χέρι σε οικολογικές συσκευασίες. 

Απολαύστε το μείγμα τσαγιού SEA και ταξιδέψτε 
σε μια καταγάλανη ελληνική θάλασσα μακριά από 

άγχος και ανησυχίες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Με οικολογική συνείδηση και 
σεβασμό στο ιερό δέντρο της 
ελιάς, σε οικολογικό εργαστήρι 
της Κρήτης, κατασκευάζονται 
στο χέρι με μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας τα προιόντα προσωπικής 
περιποιήσης από βιολογικό 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 
αγνές πρώτες ύλες. Οι πλάκες 
σαπουνιού είναι οικολογικές, 100% 
βιοδιασπώμενες και παράγονται 
σε μικρές παρτίδες. Κατάλληλα για 
όλους τους τύπους επιδερμίδας σε 
πρόσωπο, σώμα και μαλλιά.

ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΖΛ

Ξύλινα χειροποίητα διακοσμητικά αντικείμενα, 
φτιαγμένα με μεράκι, από φυσικό ξύλο, οικολογικά 
βερνίκια και χρώματα αναβαθμίζουν την αισθητική 
του χώρου, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετούν 
την ανάγκη για διαδραστική ενασχόληση. Οι 
διακοσμητικές δημιουργίες υλοποιήθηκαν στο 
Ηράκλειο Κρήτης με επιρροές από τις παιδικές 
μας αναμνήσεις. Με ευαισθησία και επιθυμία για 
μια ελεγχόμενη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η 
ξυλεία που χρησιμοποιείται έχει πιστοποίηση FSC 
ελεγχόμενης δασοκομίας.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

Βελτιώστε το περιβάλλον σας και κάντε καλό στις 
αισθήσεις σας. Χρησιμοποιήστε τα αρωματικά χώρου 
της CANDIΑ, 100% φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον, 
φτιαγμένα σε οικολογικό εργαστήρι της Κρήτης από έξτρα 
παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο και 100% αγνό αιθέριο 
έλαιο.
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Η απεικόνιση των προϊόντων, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο έντυπο ή ψηφιακό αρχείο ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. Τα χρώματα, οι διαστάσεις, τα υλικά μπορεί να έχουν τροποποιηθεί από την αρχική φωτογράφιση έως και την τελική 

παραγωγή. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι περιγραφές και η εγγύηση, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

CANDIA, 18o χλμ Λεωφόρου Σπάτων,  19004, Σπάτα, Αττική, Ελλάδα




