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ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

Mαύρο
Black

Συρτάρι με αθόρυβο μηχανισμό soft close
Drawer with an exclusive «soft-close» mechanism

Επιλογές αξεσουάρ τρόλλεϋ οροφών / Οptional accessories

Ράφια Σταθερά & Συρτωτά
Shelves Standard & Pull-out

Βάση στήριξης σακούλας σκουπιδιών
Garbage bag holder

Μονή / Single
Διπλή / Double

Άνω επιφάνεια με προστατευτική ράγα
Top desk with wire railing

Ρολό με κλειδαριά
Roller shutter with key lock

Σάκος λινών / Linen bag
 κοντό / short H:46 - L:45 - W:33 cm
 ψηλό / long H:91 - L:45 - W:33 cm
pack: 1

Αποσπώμενο τρόλλευ 
σάκου λινών

Removable satellite for laundry

Τρόλλεϋ ορόφων / Housekeeping trolley
*  Mικρό / Small H:134 - L:149,2 - W:53,6 cm
*  Μεσαίο / Medium H:134 - L:164,2 - W:53,6 cm
*  Μεγάλο / Large H:134 - L:179,2 - W:53,6 cm

pack: 1

- *3340242 - - -

*3340251 *3340252 *3340253 *3340254 *3340255

*3340261 *3340262 *3340263 *3340264 *3340265

*3340271 *3340272 *3340273 *3340274 *3340275

Κατόπιν ζήτησης / On demand

Mαύρο
Black

Γκρι
Steel

Μπορντώ
Bordeaux

Σοκολατί
Chocolate

Τaupe
Χρώματα υφασμάτων σάκων / Linen bag textile finishes

Tύπος / Type

Λογοτύπηση πελάτη
Customer Logo

Κάλυμμα σακούλας αχρή-
στων με καπάκι, ψηλό
Garbage bag cover, long

Κάλυμμα σακούλας 
αχρήστων με καπάκι, κοντό 
Garbage bag cover, short

Yψηλής ποιόητας σάκοι
High-end bags

Βασική συλλογή γκρι σάκος 
με λογότυπο Vipush
Basic grey bag with logo

Χρώμα ξύλινων πάνελ / Wood panel finishes

BordeauxChalk Gentian blue

Cognac wild pear London oak silver

Brushed alluminium

Wenge chill-out

Bleached wild pear

Riva pine black Vulcano

Dragon ash grey

 
 

Black Gold glaze glossy Aluminium grey

Χρώμα σκελετού / Cart structure finishes

Signal white
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• Σάκοι λινών: 2 
• Υλικό πλαϊνών - ραφιών:  
  ξύλινο πάνελ μελαμίνης 
•  Τύπος τροχών:  

τροχός από καουτσούκ

• Number shelves: 3 
• Linen sack: 3 
• Body material: melaminated wood   
  panel 
• Wheel type: rubbel wheel

• Αριθμός ραφιών: 3
• Σάκοι λινών: 1 
• Υλικό πλαϊνών - ραφιών:  
  ξύλινο πάνελ μελαμίνης 
•  Τύπος τροχών:  

τροχός από καουτσούκ

• Number shelves: 3 
• Linen sack: 1 
• Body material: melaminated 
  wood panel 
• Wheel type: rubbel wheel

Τρόλλεϋ ορόφων 1 σακούλα & 3 ράφια / Housekeeping trolley with1bag & 3 shelves

Kωδικός
Code

Mέγεθος
 Size

Διαστάσεις
 Dimensions

Bάρος
Weight

Xωρητικότητα 
(δωματιο)

Capacity (room)

Xωρητικότητα ραφιού
Shelf loading capacity

Δυνατότητα φόρτωσης
 αναδιπλούμενο βραχίωνα
Foldable arm loading capacity

*7671025 Μικρό/Small L:79/103 x W:60 x H:129cm 43kg 8-12 50kg max 20kg max
*7671026 Μεσαίο/Medium L:96/120 x W:60 x H:129cm 50kg 12-15 50kg max 20kg max
*7671027 Μεγάλο/Large L:116/140 x W:60 x H:129cm 55kg 15-18 50kg max 20kg max

pack: 1

Τρόλλεϋ ορόφων 2 σακούλες & 3 ράφια / Housekeeping trolley with 2 bags & 3 shelves

Kωδικός
Code

Mέγεθος
 Size

Διαστάσεις
 Dimensions

Bάρος
Weight

Xωρητικότητα 
(δωματιο)

Capacity (room)

Xωρητικότητα ραφιού
Shelf loading capacity

Δυνατότητα φόρτωσης
 αναδιπλούμενου βραχίωνα
Foldable arm loading capacity

*7671015 Μικρό/Small L:79/127 x W:60 x H:129cm 48kg 8-12 50kg max 20kg max
*7671016 Μεσαίο/Medium L:96/144 x W:60 x H:129cm 55kg 12-15 50kg max 20kg max
*7671017 Μεγάλο/Large L:116/164 x W:60 x H:129cm 60kg 15-18 50kg max 20kg max

pack: 1

103 / 120 / 140

79 / 96 / 116

39

60

12
984

,5

52 / 68,5 / 89

11
0

19

127 / 144 / 164

79 / 96 / 116

3939

60

12
984

,5

52 / 68,5 / 89

11
0

19

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS: mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS: mm

625_634_YPODOXH_OROFOI_2020_TELIKO.indd   630 19/5/20   11:01 π.μ.



ΟΡΟΦΟΙ - HOUSEKEEPING

631

Tα είδη με αστερίσκο (*) διατίθενται κατόπιν παραγγελίας/ The items with star sign (*) are offered upon special order

τρ
όλ

λε
υ 

απ
λύ

τω
ν 

&
 σ

τα
ντ

 α
π

οσ
κε

υώ
ν 

- 
la

un
dr

y 
tr

ol
le

y 
&

 lu
gg

ag
e 

st
an

ds

Σταντ αποσκευών ξύλινο / Luggage stand wood
*7671063 50x50x64,5cm
*7671062 62x50x64,5cm
pack: 1

Τρόλλεϋ απλύτων / Laundry trolley
7671010 67,5 x 66,5 x 108cm
pack: 1

Τρόλλεϋ απλύτων λευκό «Dumper»
Laundry trolley  white «Dumper»
*3340571 2557969010 H:71,9-L:90,8-W:66,9cm
pack: 1

562

157

908

h
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719

669

W
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719

669

W

Tροχοί / Casters: ø12,5cm

Τρόλλεϋ απλύτων / Laundry trolley «LC-Cart»
H:95,5 - L:90 - W:70cm Tροχοί / Casters: ø12,5cm
pack: 1

Μπλε
Blue

Μαύρο / Black

Καφέ
Brown

Ύφασμα / Textile
Φινίρισμα
επιφάνειας
Finishes

*3340581 *3340582

Τρόλλεϋ απλύτων / Laundry trolley «X-Cart»
H:114,8 - L:57 - W:57,5cm Tροχοί / Casters: ø12,5cm

Μπλε
Blue

Μαύρο / Black

Γκρι
Grey

Ύφασμα/ Textile
Φινίρισμα
επιφάνειας
Finishes

*3340551 *3340552

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS: mm
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65 (S) - 78 (M) 2002 2

Φινίρισμα ξύλινου πάνελ
Wood panel finishes

Φινίρισμα σκελετού
Cart structure finishes

Αλουμίνιο
Aluminium

Μαύρο
Black

Επιπλέον χρώματα κατόπιν ζήτησης
Οther finishes on demand

Προαιρετικό:
Συρτάρι με αθόρυβο 
μηχανισμό «soft touch»
Drawer with an exclusive
«soft-close» mechanism

• Συρτάρι: 3 
• Υλικό πλαϊνών - ραφιών: πάνελ μελαμίνης 
• Τύπος τροχών: καουτσούκ

• Drawer: 3 
• Body material: melaminated wood panel 
• Wheel type: rubbel wheel

Μίνι μπαρ / Mini bar
*7671095 59kg 79 x 60 x 129 cm
pack: 1

Προαιρετική άνω επιφάνεια με προστατευτική ράγα
Optional top desk wire railing

Ηλεκτρικό θερμοκιβώτιο για room service τρόλλεϋ
Thermobox for room service trolley
*7671091 12kg 39 x 38,5 x 49cm
pack: 1

Room service τρόλλεϋ mdf με pvc τελείωμα περιμετρικά
Room service trolley mdf with pvc edge
*7671090 H:76cm  ø90cm
pack: 1

Room service trolley / Room service trolley
H:58 - L:81 - W:44cm ø Τραπεζιού /  ø Τable: 81cm
pack: 1

Wenge chill out

Ξύλο / Wood

* 2573190050

Tροχοί / Casters: ø15cm / 20cm

Μίνι μπαρ / Μini bar
* Μικρό/ Small H:134 - L:68,2 - W:53,6 cm
* Μεσαίο/ Medium H:134 - L:83,2 - W:53,6 cm

Wenge chill-out Dragon ash grey

Riva pine black London oak silver
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Ξύλινο παιδικό κάθισμα / Wooden baby chair
*7671041 H:94 x L:55 x W:68 cm
pack: 1

Κάθισμα φαγητού «Kanji» / «Kanji» baby chair for snack
*7320016 UP4-27739-00 44,38€
pack: 1

Καρότσι «Peps» / «Peps» baby ‘s baggy
*7320033 UO6-11933-00 29,59€
pack: 1

•  Kατάλληλο για χρήση από 6 μηνών έως 3 
ετών.

•  Με αδιάβροχο ύφασμα που αφαιρείται.
•  Πλένεται στο χέρι. 
• Περιλαμβάνει ζώνη 5 σημείων

•   Suitable for use from 6months up to 3 years 
old

•   Detachable waterproof fabric
•   Hand - washing is recommended
•   Includes safety belt with 5 «locking» points 

•  Kατάλληλο για χρήση από 6 μηνών έως 15kg.
•  Πολύ ελαφρύ.
•  Σταθερές ή και περιστρεφόμενες μπροστι-

νές ρόδες. 
• Βάρος 4,5κιλά με εύκολο σύστημα.

• Suitable for use from 6 months up to 15kg
• Very light
• 2 front rotating wheels
• Weight : 4.5kg and easy opening system 

•  Kατάλληλο για χρήση από νεογέννητο 
έως15kg.

•  Με στρωματάκι 60 χ 120εκ.
•  Ελαφρύ με τσάντα μεταφοράς που κλείνει 

με φερμουάρ. 
• Suitable for use from birth up to 15kg
• Mattress 60 χ 120cm
•  Light, with transfer bag which closes with 

zipper

• Εύκολη στη μεταφορά.  
•  Συμβατό με όλα τα είδη στρωμάτων.

• Easy to transfer
• Suitable for all types of mattresses 

• Καθαρός ήχος, χωρίς παρεμβολές. 
•  Μπορείτε να ακούτε και να μιλάτε στο παιδί 

σας. 
•  Αυτονομία για 5 ώρες.
•  Ψηφιακή.
•  Το φως μεταβάλλεται ανάλογα με το κλάμα 

του μωρού.
• Clear sound without interference
• You can hear and talk to the child
• Autonomy for 5 hours
• Digital
• The light changes according to the child’s cry

Κρεβάτι ταξιδιού «Soft dreams» 
«Soft dreams» travelling bed
*7320009 60 x 120cm 59,17€
pack: 1

Φορητό προστατευτικό κάγκελο κρεβατιού SF1
Protection bars for bed SF1
*7320021 44,37€
pack: 1

Ενδοεπικοινωνία μωρού
Baby monitor
*7320004 U01-33110-00 59,16€
pack: 1
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Kρεβάτι «Εxtra bed»  πανελ  μελαμίνης & σίδερο (ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΩΜΑ)
Extra bed melaminated wood panel & steel (ΜΑTTRESS IS NOT INCLUDED)
*7671046 32kg H:55 - L:205 - W:100cm
pack: 1

Χαρακτηριστικά: 
•  Το μοναδικό extra bed με ορθοπεδικό στρώμα.
•  Εύκολη και γρήγορη μεταφορά και τοποθέτηση από την καμαριέρα 

(δεν χρειάζεται valet).
•  Δεν χρειάζεται συντήρηση. 
•  Μεταφέρεται και στρωμένο τη στιγμή που χρειάζεται χάρη στις 

ειδικές ζώνες στήριξης που περιέχει. 
• Διαθέτει προστατευτική κουκούλα για την αποθήκευση.

Characteristics
• Unique extra bed with orthopedic mattress.
•  Easy and fast transportation and placement by the housemaid (valet 

is not required)
• It does not need maintenance. 
•   It can be moved even when it has been made, thanks to its special 

support straps.
• Comes with cover for protection when stored.

Τροχήλατο κρεβάτι «extra bed» με στρώμα χωρίς κάλυμμα
Twin mobile «extra bed» with mattress, without plastic anti-dust cover
*7510604 BMS22T 102x198x55cm Bάρος / Weight:  48kg
*7510605 BMS22L 102x214x55cm Bάρος / Weight:  52kg
pack: 1

Πλαστικό κάλυμμα τροχήλατου κρεβατιού
Plastic anti-dust cover
*7510606 1375-001
pack: 1
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