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Η ελληνική εταιρεία στρωμάτων ΟΝΑΡ δημιουργεί νέες 
προϋποθέσεις για ένα καλύτερο και απολαυστικό ύπνο. 
Διαθέτει προϊόντα τα οποία  με επιμέλεια επιλέγει, έτσι ώστε 
ο πελάτης να παραμένει ικανοποιημένος για αρκετά χρόνια. Η 
ποιότητα κατασκευής τους είναι εγγυημένη και διαθέτουν όλα τα 
ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα κατασκευής. 

Η μεγάλη συλλογή προϊόντων από στρώματα, μαξιλάρια, 
επιστρώματα, ανωστρώματα και κρεβάτια καθιστούν την εταιρεία 
ΟΝΑΡ σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο.



καλημέρα... με την ΟΝΑΡ

Το βασικό προϊόν που διαθέτει η εταιρεία είναι τα στρώματα. 
Όλα κατασκευάζονται από κορυφαία υλικά και προσφέρονται στον 
αγοραστή στην διάσταση που θα επιλέξει ο ίδιος. Τα στρώματα της εταιρείας 
ΟΝΑΡ χαρακτηρίζονται για την ποιότητα κατασκευής τους αλλά και τις 
ανταγωνιστικές τιμές τους. Διαθέτει στρώματα για όλη την οικογένεια και 
όλες τις ανάγκες, προσφέροντας ανατομικά, ορθοπαιδικά, αφρώδη, baby, 
ξενοδοχειακά κ.α. 

Η ΟΝΑΡ πριν από την αγορά ενός στρώματος συζητάει μαζί σας και σας 
προτείνει λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
Στον επιπλέον εξοπλισμό διαθέτει μεταλλικά κρεβάτια και επενδεδυμένα 
καθώς και υποστρώματα. Επίσης η συλλογή της ΟΝΑΡ εμπλουτίζεται 
με αξεσουάρ όπως επιστρώματα, ανωστρώματα τα οποία συνδυάζονται 
απόλυτα με το κυρίως στρώμα.



Σχεδίαση και επιλεγμένα 
υλικά που αποτελούν, 
κανόνα στην ποιότητα...

Επιλέξτε τον τύπο 
στρώματος σύμφωνα με 
τις ανάγκες σας...
Η απολαυστική ποιότητα και αισθητική των στρωμάτων της ΟΝΑΡ 
σας προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα.
• Προσαρμόζονται στο περίγραμμα του σώματος διατηρώντας τη   
  σπονδυλική στήλη σε ευθεία.
• Τα στρώματα δίνουν την αίσθηση του μαλακού και προσφέρουν 
  αύξηση της αντίστασης. 
• Είναι εξαιρετικά και ανθεκτικά χάνοντας μόνο ελάχιστο ύψος και  
  τη σκληρότητα σε σύγκριση με άλλα.
• Κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά.
• Τα στρώματα κατασκευάζονται με υλικά και από τις 
   δύο πλευρές ή μόνο από την μια, αναλόγως τον τύπο
   του στρώματος

ANATOMIKA (Pocket) ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ (Bonnell) ΑΦΡΩΔΕΣ (Foam)



Τα υλικά που χρησιμοποιεί η ONAΡ είναι 
επιλεγμένα με ιδιαίτερη προσοχή. Η ποιότητα 
τους είναι από κορυφαίες πρώτες ύλες ώστε να 
προσφέρουν πλεονεκτήματα ιδανικά για κάθε 
χρήστη.

Όλα τα στρώματα της ONAΡ παράγονται σε 
μονά ή διπλά και σε οποιαδήποτε διάσταση 
ζητηθεί.

Οι συνθέσεις τους μπορούν να αλλάξουν και να 
προσαρμοστούν ανάλογα τις προτιμήσεις κάθε 
αγοραστή για την καλύτερη προσαρμογή.

Κάθε υλικό έχει την δική του υφή και 
επεξεργασία. Ιδιαίτερη σημασία έχει δώσει 
η εταιρεία στην παραγωγή στρωμάτων από 
φυσικά προϊόντα. Ολα τα στρώματα διαθέτουν 
αντιαλλεργική επεξεργασία. Είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον και είναι αεριζόμενα. 
Παράγονται με ελατήρια bonnell, ανεξάρτητα 
ελατήρια (pocket), ολοκληρωτικά με latex, 
memory foam ή αφρώδες υλικό.

Στόχος είναι να επιτυγχάνεται η ευχαρίστηση 
κάθε αγοραστή με το καλύτερο ορθοπεδικό 
αποτέλεσμα.



Divino

Η εξαιρετική ποιότητα του DIVINO POCKET σε συνδυασμό με τη 
άνεση και την λειτουργικότητα το καθιστά μια ιδανική λύση και 
πρόταση για ένα τέλειο ύπνο. Το πλούσιο επενδεδυμένο ύφασμα 
organic cotton με βαμβακερή βάτα, προσφέρει στο έπακρο την 
τέλεια αίσθηση.

Αποτελείται από ανεξάρτητα ελατήρια (pocket), latex 8cm, 
αφρώδες υλικό και ύφασμα χασέ polyester cotton για 
συγκράτηση του καπιτονέ. Διαθέτει χερούλια και εξαερισμό. 
Πάχος 30-32 cm. Σκληρότητα 2. Εγγύηση 5 χρόνια.

POCKET STYLE 

DIVINO Latex 8cm 

Pocket



Fiore

Μια εξαιρετική επιλογή με ιδανικά χαρακτηριστικά για κάθε 
απαίτηση που χαρακτηρίζει το FIORE Memory Gel. Αγκαλιάζει 
το σώμα και επαναφέρεται στην αρχική του μορφή, χάρη στο 
ενσωματωμένο memory gel που διαθέτει. 
Στην σύνθεσή του συμπεριλαμβάνονται, ενισχυμένος τάπητας 
(Kevlar), ανεξάρτητα ελατήρια (pocket), βάτα βαμβακερή, 
αφρώδες υλικό και το όμορφο επεδεδυμένο ύφασμα Silver. 
Πάχος 23-25 cm . Σκληρότητα 4. Εγγύηση 4 χρόνια.

Η δεύτερη επιλογή του FIORE είναι η αντικατάσταση του memo-
ry gel με φυσικό υλικό latex 4cm 
Στην σύνθεσή του συμπεριλαμβάνονται, ενισχυμένος τάπητας 
(Kevlar), ελατήρια pocket, βάτα βαμβακερή, αφρώδες υλικό και 
το όμορφο επεδεδυμένο ύφασμα Silver. 
Πάχος 23-25 cm . Σκληρότητα 4. Εγγύηση 4 χρόνια.

FIORE Memory Gel 4cm

FIORE Latex 4cm

POCKET STYLE

Pocket



Cara

Το CARA είναι ένα στρώμα που σας προσφέρει ξεκούραστο ύπνο, 
αισθητική απόλαυση και εντυπωσιακό δυναμικό σχεδιασμό. 
Αποτελείται από ανεξάρτητα ελατήρια (pocket), αφρώδες υλικό 4cm, 
λευκό τάπητα (Kevlar), δύο βάτες cotton και επίστρωση υφάσματος 
Silk. Πάχος 24-26 cm. Σκληρότητα 5. Εγγύηση 3 χρόνια.

Η δεύτερη επιλογή του CARA είναι η αντικατάσταση του αφρώδες 4cm 
με αφρώδες 6cm. H απαράμιλλη απόλαυση και αισθητική προσφέρεται 
από την επίστρωση υφάσματος Silk και το αφρώδες υλικό του καπιτονέ 
με τις 2 βάτες cotton, τα ανεξάρτητα ελατήρια (pocket) και το λευκό 
τάπητα (Kevlar). Πάχος 26-28 cm. Σκληρότητα 4. Εγγύηση 3 χρόνια.

Εξαιρετική και η τρίτη επιλογή του CARA είναι η αντικατάσταση του 
αφρώδες υλικού με afrolatex 6cm, με αποτέλεσμα την γρήγορη 
επαναφορά του στρώματος στην αρχική του μορφή. Αποτελείται από 
την επίστρωση υφάσματος Silk και το αφρώδες υλικό του καπιτονέ με 
τις 2 βάτες cotton, τα ανεξάρτητα ελατήρια (pocket) και το λευκό τάπητα 
(Kevlar).
Πάχος 26-28 cm. Σκληρότητα 3. Εγγύηση 4 χρόνια.

CARA

CARA Plus  

CARA Afrolatex  

POCKET STYLE

Pocket



Diva
POCKET STYLE

Η κορυφαία αισθητική σε συνδυασμό με τα ανεξάρτητα ελατήρια 
(pocket) που προσφέρει το DIVA, σας δίνει όλα τα χαρακτηριστικά 
για την άνεση ενός ευχάριστου ύπνου. Αποτελείται από afrolatex 
6cm ώστε να επαναφέρεται γρήγορα στην  αρχική του μορφή, 
Το πλούσιο ύφασμα επίστρωσης καπιτονέ Platinum και η βάτα 
cotton το καθιστούν απολαυστικό και πλούσιο. Διαθέτει εξαερισμό, 
φάσα με ύφασμα Dark Gray, χερούλια, αφρώδες υλικό στο 
καπιτονέ και λευκό τάπητα (Kevlar) . 
Πάχος 28-32 cm. Σκληρότητα 3. Εγγύηση 5 χρόνια.

DIVA Afrolatex 6cm 

Pocket



Acqua
POCKET STYLE

Μία οικονομική λύση με δυναμικά χαρακτηριστικά σε λητή 
γραμμή. Το Acqua Pocket αποτελείται από ανεξάρτητα ελατήρια 
(pocket), λευκό τάπητα (Kevlar) και από πλεκτό όμορφο καπιτονέ 
εμπλουτισμένο με βάτα polyester cotton. Το ριγέ ρέλι προσδίδει, 
μια διαφορετική αισθητική και στιβαρότητα. Ιδανική ξενοδοχειακή 
πρόταση. 
Πάχος 20-22 cm. Σκληρότητα 5. Εγγύηση 3 χρόνια.

ACQUA Pocket

Pocket



Fiore
BONNELL STYLE

Το στρώμα FIORE Memory gel συνδυάζει την απόλυτη στήριξη με 
την μοναδική εμφάνιση που διαθέτει. Το ύφασμα καπιτονέ με την 
εμπλουτισμένη βάτα προσθέτει στον ύπνο σας, ευχάριστα όνειρα. 
Το memory gel 4cm που διαθέτει έχει σαν πλεονέκτημα την 
γρηγορη επαναφορά του στρώματος στην αρχική μορφή. Επιπλέον 
διαθέτει αφρώδες υλιικό, ελατήρια bonnell και λευκό τάπητα. 
Πάχος 27-29 cm. Σκληρότητα 5. Εγγύηση 3 χρόνια.

Η βελτιωμένη έκδοση του FIORE Memory gel είναι το FIORE La-
tex. H αντικατάσταση του με φυσικό υλικό Latex 4cm προσφέρει 
ελαστικότητα, με μοναδικό πλεονέκτημα την γρηγορη επαναφορά 
του στρώματος στην αρχική μορφή. Επιπλέον διαθέτει αφρώδες 
υλικό, ελατήρια bonnell και λευκό τάπητα. 
Πάχος 27-29 cm. Σκληρότητα 4. Εγγύηση 3 χρόνια.

FIORE Memory Gel  4cm

FIORE Latex  4cm

Bonnell



Cuore
BONNELL STYLE

Η σειρά CUORE ταιριάζει απόλυτα σε όλους τους τύπους σωμάτος, 
βάση της ευελιξίας και της προσαρμογής που προσφέρουν 
τα ελλατήρια bonnell. Το ιδανικό και πλούσιο ύφασμα, σας  
προσφέρει ένα ιδανικό ύπνο. Η μεταξωτή υφή συμπληρώνεται με 
το εντυπωσιακό ρέλι που το αγκαλιάζει το στρώμα. Αποτελείται 
από λευκό τάπητα, βάτα polyester cotton και αφρώδες υλικό στο 
καπιτονέ του υφάσματος. 
Πάχος 20-22 cm. Σκληρότητα 5. Εγγύηση 2 χρόνια.

Το CUORE Plus είναι η αναβαθμισμένη έκδοση του CUORE με τα 
ίδια χαρακτηριστικά αλλά με επιπλέον αφρώδες υλικό 6cm που 
το καθιστά ακόμη ποιο πλούσιο και απολαυστικό. Αποτελείται 
από λευκό τάπητα, βάτα polyester cotton και αφρώδες υλικό στο 
καπιτονέ του υφάσματος.
 Πάχος 25-27 cm. Σκληρότητα 4. Εγγύηση 3 χρόνια.

Η ακόμη ποιο βελτιωμένη πρόταση της ONAΡ είναι το CUORE Coco, 
με επιπρόσθετο κοκοφοίνικα εμποτισμένο με latex και με τα ίδια 
χαρακτηριστικά του CUORE. Αποτελείται από λευκό τάπητα, βάτα 
polyester cotton και αφρώδες υλικό στο καπιτονέ του υφάσματος. 
Πάχος 21-23 cm. Σκληρότητα 6. Εγγύηση 3 χρόνια.

CUORE

CUORE Plus

CUORE Coco

Bonnell



BONNELL STYLE
Luna

Εντυπωσιακό και απολαυστικό για ένα υπέροχο ύπνο. Ιδανική 
στήριξη του σώματος με μοναδική αίσθηση. Η σύνθεσή του 
αποτελείται από afrolatex 6cm για τη γρήγορη επαναφορά στην 
αρχική του μορφή. Επιπλέον εμπλουτίζεται αισθητικά με το όμορφο 
ύφασμα καπιτονέ Silk και βάτα cotton, με λευκό τάπητα και 
αφρώδες υλικό στο καπιτονέ του υφάσματος. 
Πάχος 26-28 cm. Σκληρότητα 5. Εγγύηση 4 χρόνια.

Η αναβάθμιση του LUNA Afrolatex είναι το LUNA με επίστρωμα 
κοκοφοίνικα εμπoτισμένο με φυσικό latex και αφρώδες υλικό. 
Επιπλέον παραμένει το αισθητικά όμορφο ύφασμα Silk με αφρώδες 
υλικό στο καπιτονε του υφάσματος, με  βάτα cotton και λευκό τάπητα. 
Πάχος 25-27 cm. Σκληρότητα 6. Εγγύηση 4 χρόνια.

Η κορυφαία σκληρή επιλογή που χαρακτηρίζεται από εμποτισμένο 
κοκοφοίνικα με φυσικό latex και αφρώδες υλικό  6cm. Η επιλογή αυτή 
προσφέρει ένα ξεκούραστο και αξέχαστο ύπνο. Επιπλέον παραμένει 
το αισθητικά όμορφο ύφασμα Silk με αφρώδες υλικό στο καπιτονέ του 
υφάσματος, με  βάτα cotton και λευκό τάπητα. Τα ελατήρια που διαθέτει 
είναι mini bonnell με περιμετρικό λαμάκι και συνιστάται για υπέρβαρα 
άτομα. 
Πάχος 28-30 cm. Σκληρότητα 7. Εγγύηση 5 χρόνια.

LUNA

LUNA Afrolatex 6cm

LUNA Extra Coco

Bonnell



BONNELL STYLE
Verde

Το Verde είναι ένα στρώμα στιβαρό και άνετο που χαρακτηρίζεται 
από την Eco γραμμή του.  Η σύνθεσή του αποτελείται από afrolatex 
4cm για τη γρήγορη επαναφορά στην αρχική του μορφή. Επιπλέον 
εμπλουτίζεται αισθητικά με το Eco πλεκτό ύφασμα με βάτα poly-
ester cotton στο καπιτονέ του υφάσματος, με λευκό τάπητα και 
αφρώδες 2 cm. Tα ελατήρια bonnel περιβάλονται με λαμάκι για 
καλύτερη στήριξη και στιβαρότητα.
Πάχος 26-27 cm. Σκληρότητα 5. Εγγύηση 5 χρόνια.

VERDE Afrolatex 4cm

Bonnell



Standard
BONNELL STYLE

Μια standrad οικονομική επιλογή που προσφέρει άνεση 
και απαλότητα. Το πλούσιο επικαλυπτικό ύφασμα καπιτονέ 
εμπλουτισμένο με 2 βάτες polyester και αφρώδες υλικού, προσθέτει 
μια μοναδική αίσθηση απαλότητας και απόλαυσης
Στην σύνθεση επιπλέον έχει προστεθεί μαύρος τάπητας. 
Πάχος 24 cm. Σκληρότητα 5. Εγγύηση 1 χρόνο.

STANDARD 

Bonnell



Comfort Plus
BONNELL STYLE

Μια επιλογή για κάθε χρήση και απόλαυση. Το πλούσιο επικαλυπτικό 
ύφασμα πλεκτό, είναι εμπλουτισμένο με βάτα polyester και αφρώδες 
υλκό. 
Στην σύνθεση του στρώματος, επιπλέον έχουν προστεθεί τάπητας 
μαύρος, και επιπλέον αφρώδες υλικό 4cm. 
Πάχος 24 cm. Σκληρότητα 6. Εγγύηση 5 χρόνια.

COMFORT Plus 

BONNELL STYLE
Sole 

Ένα απολαυστικό στρώμα με όγκο, για έναν υπέροχο ύπνο. 
Το πλούσιο επικαλυπτικό πλεκτό ύφασμα είναι εμπλουτισμένο με 
βάτα polyester και αφρώδες υλικό. Στην σύνθεση του στρώματος, 
επιπλέον έχουν προστεθεί λευκός τάπητας και αφρώδες υλικό 6 cm. 
Στα ελατήρια τοποθετείται και περιμετρικό λαμάκι.
Πάχος 26 cm. Σκληρότητα 6. Εγγύηση 5 χρόνια.

SOLE

Bonnell

Bonnell



Comfort
BONNELL STYLE

Ιδιαίτερη αισθητική με πλούσιο επικαλυπτικό ύφασμα πλεκτό,  
εμπλουτισμένο με βάτα polyester και αφρώδες υλκό στο καπιτονέ του 
υφάσματος. Στην σύνθεση του στρώματος, επιπλέον έχει προστεθεί 
τάπητας μαύρος.
Πάχος 22 cm. Σκληρότητα 6. Εγγύηση 3 χρόνια

COMFORT

BONNELL STYLE
Bianco

Το Bianco ανήκει στην οικονομική κατηγορία διαθέτοντας όλη την 
αξιοπιστία ενός καλού στρώματος. Το επικαλυπτικό ύφασμα κρετόν, 
είναι εμπλουτισμένο με βάτα polyester και αφρώδες υλικό. Στην 
σύνθεση του στρώματος, επιπλέον έχουν προστεθεί τάπητας και 
μαύρη βάτα.
Πάχος 20 cm. Σκληρότητα 5. Εγγήση 1 χρόνια.

BIANCO

Bonnell

Bonnell



Onar
LATEX STYLE

Ένα στρώμα που παράγεται για ειδικές απαιτήσεις και μοναδική 
απόλαυση. Το πλούσιο επικαλυπτικό ύφασμα πλεκτό ECO, είναι 
εμπλουτισμένο με βάτα cotton. Το  εξωτερικό και εσωτερικό βαμβακερό 
ύφασμα που διαθέτει είναι αποσπώμενα για πλύση.
Είναι αντιβακτηριακό, αντιμυκητιακό και αντιαλλεργικό. 
Ο κυρίως κορμός του είναι από φυσικό latex με 7 ζώνες στήριξης για 
καλύτερη προσαρμογή του σώματος. 
Πάχος 16 & 18 cm και παιδικό 10cm. Σκληρότητα 3. Εγγύηση 7 χρόνια.

ONAR  Latex



MEMORY STYLE

FOAM STYLE

Onar

Onar

Το ΟΝΑΡ memory προσφέρει ένα ξεκούραστο ύπνο. Το κάλυμα
του είναι αποσπώμενο τεχνολογίας biorythmic που επικοινωνεί 
απόλυτα με το ανθρώπινο σώμα. Το εξωτερικό και εσωτερικό 
βαμβακερό ύφασμα είναι αποσπώμενα για πλύση. Είναι 
αντιβακτηριακό, αντιμυκητιακό και αντιαλλεργικό. 
Πάχος 18 cm. Σκληρότητα 3. Εγγύηση 5 χρόνια.

Οικονομική πρόταση και λύση για κρεβάτια με ειδικό μηχανισμό. 
Διαθέτει αποσπώμενο κάλυμμα για πλύση. Παράγεται σε 2 πάχη 12 
& 18cm με αφρώδες υλικό  Νο 250 και  Νο 400 αντίστοιχα, χωρίς να 
αποκλείεται η επιλογή διαφορετικών διαστάσεων και ποιότητας. 
Πάχος 12 & 18 cm. Σκληρότητα 5. Εγγύηση μέχρι 3 χρόνια.

ΟΝΑR Memory

ΟΝΑR Foam



Accessories
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

Μαξιλάρι πουπουλένιο πάπιας
Διαστάσεις  45X65 cm  50X70
Βάρος  880gr 

Μαξιλάρι Extra πουπουλένιο χήνας
Διαστάσεις  50X70 cm  Βάρος  1050gr

Μαξιλάρι Prestige microfiber με 
πολυεστερικό μπιλάκι
Διάσταση 45X65 cm  &  50X70 cm

Μαξιλάρι τρίμα latex
με αποσπώμενη θήκη
Διάσταση 50X70 cm

Μαξιλάρι veloute
με φερμουάρ
Διάσταση 50X70 cm

Μαξιλάρι Memory gel cool ανατομικό
Διαστάσεις  55X31Χ11cm 

Μαξιλάρι Memory gel cool
Διαστάσεις 68X39Χ11cm

Μαξιλάρι Memory
Διαστάσεις 70X41Χ12cm
Διαστάσεις 55X31Χ11 cm Ανατομικό 

Μαξιλάρι Latex Normal
Διαστάσεις 60X40Χ12 cm  
Διαστάσεις 60X40Χ14 cm  
Διαστάσεις 70X40Χ12 cm 
Διαστάσεις 60X40Χ10/12 cm Ανατομικό 
 



Τα επιστρώματα της ONAR καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες κάθε στρώματος. 
Προσφέρουν προστασία ώστε να κρατάει 
το στρώμα καθαρό. 
Ολα τα επιστρώματα διαθέτουν λάστιχα 
ή περιμετρική φάσα για την προσαρμογή 
τους απευθείας στο στρώμα.

Τα ανωστρώματα προσθέτουν απαλότητα  
και μαλακότητα στον ύπνο σας ανάλογα 
του υλικού κατασκευής. Προσδίδουν 
κύρος και ευχαρίστηση.
Ολα τα ανωστρώματα διαθέτουν λάστιχα 
για την προσαρμογή τους απευθείας στο 
στρώμα. 

Μαξιλάρι πουπουλένιο πάπιας
Διαστάσεις  45X65 cm  50X70
Βάρος  880gr 

Μαξιλάρι Extra πουπουλένιο χήνας
Διαστάσεις  50X70 cm  Βάρος  1050gr

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

• ONAR Foam 4cm 900gr
• ONAR Latex 4cm με εσωτερική θήκη και ECO ύφασμα
• ONAR Memory 4cm με θήκη και Biorythmic ύφασμα

ΟΝΑΡ Επιστρώματα

ΟΝΑΡ Ανωστρώματα



ΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΠΟΥΦ

ΑΦΡΩΔΕΣ για ξαπλώστρες

Τα υποστρώματα της ONAΡ διαθέτουν όλα τα πλεονεκτήματα για να φιλοξενήσουν 
οποιαδήποτε στρώματα, μονά ή διπλά. Δέχονται οποιαδήποτε χρώμα δερματίνης 
ή υφάσματος με velkro έτσι ώστε να αποσπάται και να μπορεί να καθαριστεί ή να 
αλλάξετε ακόμη και το χρώμα της διακόσμησης. Διαθέτει ρυθμιζόμενο κεντρικό 
ποδαράκι καθ’ ύψος για μεγαλύτερη αντοχή.
Είναι ιδανικό και για ξενοδοχειακή χρήση.

Η ΟΝΑΡ κατασκευάζει στρώματα με αφρώδες
και αδιάβροχο ύφασμα για ξαπλώστρες παραλίας, πισίνας
η για χώρους bar. Είναι ειδικά και ανθεκτικά στο χλώριο
και παράγωνται σε οποιαδήποτε διάσταση.

Μαξιλάρα

Μπάλα Πολυθρόνα Σκαμπό τετράγωνο

Αχλάδι Τρίγωνο



Εθ. Αντιστάσεως 45, Αμπελόκηποι
Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 724 888
Email:info@onar.com.gr
www.onar.com.gr




