
SMART SPACES

Η σειρά μηχανισμών Smart Spaces προσφέρει πολλές έξυπνες λύσεις για το καθιστικό, την τραπεζαρία και το

χώρο του υπνοδωματίου, οι οποίες πραγματικά εντυπωσιάζουν!

Σύμφωνα με τις νέες τάσεις της εποχής, ο χώρος στα σπίτια μειώνεται όλο και περισσότερο. Είναι απαραίτητο

πια, να βρίσκονται λύσεις οι οποίες καλύπτουν αυτή τη νέα ανάγκη για όμορφα και λειτουργικά έπιπλα που εξοι-

κονομούν χώρο. Με τη χρήση των «πολύ-λειτουργικών» αυτών μηχανισμών, μπορεί κανείς να μεταμορφώσει

ακόμα και τους πιο μικρούς και δύσκολους χώρους, σε ευχάριστους και ιδιαίτερα πρακτικούς.

Η σειρά αυτή ενδείκνυται και για δωμάτια ξενοδοχείων.
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Με το μηχανισμό Opla ανοίγει καθέτως ανακλινόμενο κρεβάτι. Όταν το κρεβάτι είναι κλειστό υπάρχει μηχανισμός για τραπέζι.
Ο μηχανισμός Οpla αποτελείται από μεταλλική βάση σε γκρι εποξειδικό χρώμα, με ξύλινες τάβλες, καθέτως ανακλινόμενο
μηχανισμό κρεβατιού με αμορτισέρ, τιράντες για τη συγκράτηση του στρώματος, αυτόματα πόδια SYNCHRO V46 και ανοιγό-
μενο μηχανισμό τραπεζιού.

-143 x 192-202 cm

συνδυάζεται μεπλάτος  x μήκος διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

OPLA

Μηχανισμός κρεβατιού Opla

1 τεμ.γκρι

-163-173 x 192-202 cm 1 τεμ.γκρι

χρώμα 
μηχανισμού

OPLA

-183 x 192-202 cm 1 τεμ.γκρι OPLA

Έξυπνες λύσεις μηχανισμών



-82-92 x 192-202 cm

συνδυάζεται με διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

TANDEM

Μηχανισμός μετατροπής γραφείου σε κρεβάτι Τandem

1 τεμ.γκρι

-102 x 192-202 cm 1 τεμ.γκρι

χρώμα 
μηχανισμού

TANDEM

Με το μηχανισμό Tandem ανοίγει οριζοντίως ανακλινόμενο κρεβάτι. Όταν το κρεβάτι είναι κλειστό υπάρχει μηχανισμός για
γραφείο. Ο μηχανισμός Tandem αποτελείται από μεταλλική βάση σε γκρι εποξειδικό χρώμα, με ξύλινες τάβλες, οριζοντίως
ανακλινόμενο μηχανισμό κρεβατιού με αμορτισέρ, τιράντες για τη συγκράτηση του στρώματος και ειδικά για το γραφείο, 
μηχανισμό κλεισίματος με κλειδί ασφαλείας.
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κατόπιν παραγγελίας

κωδικός ροής

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Έξυπνες λύσεις μηχανισμών

πλάτος  x μήκος



CLICK-0 LOWER82-92 x 192-202 cm

συνδυάζεται με διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

CLICK-0 UPPER

Μηχανισμός μετατροπής σε διπλή κουκέτα Click-Upper

1 τεμ.γκρι

CLICK-0 LOWER122 x 192-202 cm 1 τεμ.γκρι

χρώμα 
μηχανισμού

CLICK-0 UPPER

Με το μηχανισμό Click-Upper ανοίγει οριζοντίως ανακλινόμενο κρεβάτι στο πάνω μέρος κουκέτας. Ο μηχανισμός 
Click-Upper αποτελείται από μεταλλική βάση σε γκρι εποξειδικό χρώμα, με ξύλινες τάβλες, οριζοντίως ανακλινόμενο μηχα-
νισμό κρεβατιού με αμορτισέρ, τιράντες για τη συγκράτηση του στρώματος, σκάλα και κάγκελα προστασίας στο πλα?νό μέρος.
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Έξυπνες λύσεις μηχανισμών

πλάτος  x μήκος

Σημείωση: Για τη λύση της φωτογραφίας πρέπει να παραγγελθούν και οι 2 μηχανισμοί, δηλαδή ένας μηχανισμός Click-Upper & ένας μηχανισμός Click-Lower.



ΜΜε το μηχανισμό Click-Lower ανοίγει οριζοντίως ανακλινόμενο κρεβάτι. Ο μηχανισμός Click-Lower αποτελείται από 
μεταλλική βάση σε γκρι εποξειδικό χρώμα, με ξύλινες τάβλες, οριζοντίως ανακλινόμενο μηχανισμό κρεβατιού με αμορτισέρ,
τιράντες για τη συγκράτηση του στρώματος με αυτόματα πόδια SYNCHRO V46.
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κατόπιν παραγγελίας

κωδικός ροής

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Έξυπνες λύσεις μηχανισμών

CLICK-0 UPPER82-92 x 192-202 cm

Click-Upper Click-Upper & Click-LowerClick-Lower

συνδυάζεται με διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

CLICK-0 LOWER

Μηχανισμός μετατροπής σε κρεβάτι Click-Lower

1 τεμ.γκρι

CLICK-0 UPPER122 x 192-202 cm 1 τεμ.γκρι

χρώμα 
μηχανισμού

CLICK-0 LOWER

πλάτος  x μήκος

+ =

Συνδυάζεται
και με το μηχανισμό 

Click-V Sofa
(βλ.σελ.299)
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Έξυπνες λύσεις μηχανισμών

CLICK-SOFA

συνδυάζεται με διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

CLICK-V 83-93

Μηχανισμός ανακλινόμενου κρεβατιού Click-V 

1 τεμ.γκρι

CLICK-SOFA 1 τεμ.γκρι

χρώμα 
μηχανισμού

CLICK-V 103

CLICK-SOFA 1 τεμ.γκρι CLICK-V 123

Με το μηχανισμό Click-V ανοίγει καθέτως ανακλινόμενο κρεβάτι. O μηχανισμός Click-V αποτελείται από μεταλλική βάση σε
γκρι εποξειδικό χρώμα, με ξύλινες τάβλες, καθέτως ανακλινόμενο μηχανισμό κρεβατιού με αμορτισέρ, τιράντες για τη συγ-
κράτηση του στρώματος και με αυτόματα πόδια SYNCHRO V46.

Σημείωση: Για τη λύση της φωτογραφίας πρέπει να παραγγελθούν και οι 2 μηχανισμοί, δηλαδή ένας μηχανισμός Click-V & ένας μηχανισμός Click-V Sofa.

83-93 x 192-202 cm

πλάτος  x μήκος

103 x 192-202 cm

123 x 192-202 cm

CLICK-SOFACLICK-V 143 1 τεμ.γκρι

CLICK-SOFA 1 τεμ.γκρι CLICK-V 163-173

CLICK-SOFA 1 τεμ.γκρι CLICK-V 183

143 x 192-202 cm

163-173 x 192-202 cm

183 x 192-202 cm



299

κατόπιν παραγγελίας

κωδικός ροής

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Έξυπνες λύσεις μηχανισμών

CLICK-V 143

συνδυάζεται με διαθ/τητασυσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

CLICK-SOFA

Μηχανισμός καναπέ Click-Sofa

1 τεμ.γκρι

CLICK-V 163-173 1 τεμ.γκρι

χρώμα 
μηχανισμού

CLICK-SOFA

CLICK-V 183 1 τεμ.γκρι CLICK-SOFA

Με το μηχανισμό Click-Sofa η πλάτη του καναπέ έρχεται μπροστά και επιτρέπει στο μηχανισμό ανακλινόμενου κρεβατιού
Click-V ή Click-Lower να ανοίξει πάνω από τον καναπέ. Ο μηχανισμός Click-Sofa αποτελείται από μεταλλική βάση σε γκρι
εποξειδικό χρώμα και με τιράντες ελαστικές. Για τη στήριξή του απαιτείται τοίχος. Δυνατότητα επιλογής για τύπο Click-V Sofa
Strong για την αυτόνομη στήριξή του (δε χρειάζεται τοίχος).

Συνδυάζεται
και με το μηχανισμό 

Click-Lower
(βλ.σελ.297)

150,6 cm

170,6 - 180,6 cm

190,6 cm

πλάτος

Click-V Click-Sofa Click-V Sofa

+ =



-143 x 192-202 cm

συνδυάζεται με

διαθ/τητα

συσκευασίακωδικός 
προμηθευτή

CLICK-BOOK-2

Μηχανισμός μετατροπής βιβλιοθήκης σε κρεβάτι Click-Book

1 τεμ.γκρι

-163-173 x 192-202 cm 1 τεμ.γκρι

χρώμα 
μηχανισμού

CLICK-BOOK-2

Με το μηχανισμό Click-Book ανοίγει καθέτως ανακλινόμενο κρεβάτι. Όταν το κρεβάτι είναι κλειστό υπάρχουν εξαρτήματα
για 2 ή 3 ράφια. Ο μηχανισμός Click-Book αποτελείται από μεταλλική βάση σε γκρι εποξειδικό χρώμα, με ξύλινες τάβλες, 
καθέτως ανακλινόμενο μηχανισμό κρεβατιού με αμορτισέρ, τιράντες για τη συγκράτηση του στρώματος και εξαρτήματα για
2 ή 3 ράφια.

πλάτος  x μήκος

-183 x 192-202 cm 1 τεμ.γκρι CLICK-BOOK-2

Με 2 ράφια Με 3 ράφια

-143 x 192-202 cm

διαθ/τητα

CLICK-BOOK-3 1 τεμ.γκρι

-163-173 x 192-202 cm 1 τεμ.γκρι CLICK-BOOK-3

-183 x 192-202 cm 1 τεμ.γκρι CLICK-BOOK-3
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διαθ/τητα

Έξυπνες λύσεις μηχανισμών
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κατόπιν παραγγελίας

κωδικός ροής

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Μηχανισμοί κρεβατιού

1. Απασφαλίστε το μηχανισμό 
από το καπάκι.

2. Τοποθετήστε τα καπάκια 
στο πλα?νό του κουτιού.

3. Τοποθετήστε το μηχανισμό στο κρεβάτι
& ρυθμίστε την ένταση κλίσεως των 

ελατηρίων.

4. Τοποθετήστε το κρεβάτι με το 
μηχανισμό μέσα στα καπάκια.

5. Ασφαλίστε το μηχανισμό 
με τα καπάκια.

Ο μηχανισμός αυτός είναι
κατάλληλος για πρακτικές
λύσεις σε δωμάτια όπου ο
χώρος είναι περιορισμένος.
Για την τοποθέτηση του 
μηχανισμού χρειαζόμαστε
κουτί ελάχιστου βάθους
400mm και διατίθεται τόσο
για μονό όσο και για διπλό
κρεβάτι.

Mηχανισμός για κρεβάτι, λευκός

120601.0000για μονό κρεβάτι

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκ.

1 σετ

120601.0001για διπλό κρεβάτι 1 σετ

Πόδι στήριξης για μηχανισμό κρεβατιού

120601.0002λευκό - χρώμιο

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκ.

1 σετ

45 mm
340
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55 288

34
0

Οδηγίες Τοποθέτησης



Alessa 9076 x 200,5 x 90 cm 195 x 70 x 11 cm 1 τεμ.195 x 70 x 13 cm

Alessa 160146 x 200,5 x 160 cm 195 x 140 x 11 cm 1 τεμ.195 x 140 x 13 cm
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Μηχανισμοί καναπέ - κρεβάτι

Alessa 180166 x 200,5 x 180 cm

κωδικός 
προμηθευτή συσκευασίαστρώμα 

από αφρώδη υλικά

195 x 160 x 11 cm

Μηχανισμός καναπέ-κρεβάτι Αlessa για κανονικό στρώμα. Με ορθοπεδική βάση κρεβατιού. 

1 τεμ.195 x 160 x 13 cm

στρώμα με
ελατήριαA x B  x  C διαθ/τητα

Στήριγμα ξύλινης
βάσης

Πόδια πλαστικά
�25x80

Στηρίγματα ξύλινης
πλάτης (ζεύγος)

Πλάτη με θήκη 
για μαξιλάρια

Πλάτη απλή

Αξεσουάρ μηχανισμού καναπέ-κρεβάτι (διατίθενται προαιρετικά & κατόπιν παραγγελίας)
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κατόπιν παραγγελίας

κωδικός ροής

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Μηχανισμοί καναπέ - κρεβάτι

76 x 201,5 x 90 cm 196 x 70 x 16 cm 1 τεμ.

146 x 201,5 x 160 cm 196 x 140 x 16 cm 1 τεμ.

166 x 201,5 x 180 cm

κωδικός 
προμηθευτή συσκευασίαστρώμα 

πολυουρεθάνης

196 x 160 x 16 cm

Μηχανισμός καναπέ-κρεβάτι Αlessa 16 για κανονικό στρώμα πάχους 16cm. Με ορθοπεδική βάση κρεβατιού. 

1 τεμ.

A x B  x  C διαθ/τητα

Alessa 180/16

Alessa 160/16

Alessa 90/16

Στήριγμα ξύλινης
βάσης

Πόδια πλαστικά
�25x80

Στηρίγματα ξύλινης
πλάτης (ζεύγος)

Πλάτη με θήκη 
για μαξιλάρια

Πλάτη απλή

Αξεσουάρ μηχανισμού καναπέ-κρεβάτι (διατίθενται προαιρετικά & κατόπιν παραγγελίας)


