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Η νέα σειρά, που περήφανα σας παρουσιάζουμε σε αυτόν τον κατά-
λογο, αποτελείται από προϊόντα που σχεδιαστήκαν με τρόπο ώστε να 
ικανοποιούν κάθε λειτουργική ανάγκη και να συμπληρώνουν με  άψο-
γη αισθητική το χώρο σας. 

Εμείς οι άνθρωποι της HypnoSys αλλά και οι συνεργάτες μας, θα είμα-
στε χαρούμενοι να σας βοηθήσουμε στην επιλογή της ιδανικής λύσης 
για εσάς. 
 
Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται στην Ελλάδα και φέρουν 5-ετή 
εγγύηση καλής λειτουργίας.

Όλα τα προϊόντα καναπέ-κρεβάτι φέρουν αφαιρούμενα καλύμματα. 

The new line, which we proudly present you in this catalogue, consists 
of products, which designed, so they meet every functional and 
aesthetic need.

We, the people of HypnoSys and our partners, would be happy to 
help you choose the best solution for you.

All products are made in Greece and come with a 5-year warranty 
of flawless function.

All products have fully removable covers.

Εισαγωγή

Introduction
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Ο ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός 
του καναπέ ICON, λειτουργεί ώστε με 
μια απλή κίνηση της πλάτης να δημι-
ουργείται διπλό κρεβάτι. Η λιτή σχε-
δίαση και η οικονομική τιμή του, τον 
κάνουν άριστη επιλογή για καθιστικό 
χώρο ή δωμάτιο καλεσμένων.

Thanks to the specially designed 
mechanism, the ICON sofa, converts 
easily into a double bed with just 
a single move of the backrest.  Its 
simple design and low price, makes 
it a perfect choice for living or guest 
rooms. 

εικόνα [ikóna]
3-θέσιος καναπές - διπλό κρεβάτι

3 seater sofa - double bed

Icon
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Ο καναπές AROMA διαθέτει μηχανι-
σμό με καστάνια που τον ασφαλίζει 
στη θέση καθίσματος, ενώ ένα απλό 
πάτημά της, τον μετατρέπει σε διπλό 
κρεβάτι. Ιδανική επιλογή για κάθε κα-
θιστικό χώρο.

The Aroma sofa has a ratchet 
mechanism, which secures the seat 
into position, while a simple push, 
converts it into a double bed. Perfect 
choice for every living room.

άρωμα [ároma]
3-θέσιος καναπές - διπλό κρεβάτι

3 seater sofa - double bed

Aroma
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λογική [lojikí]

Ο ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός του καναπέ 
LOGIC, λειτουργεί ώστε με μια απλή κίνηση της 
πλάτης να δημιουργείται διπλό κρεβάτι. Εξαιρετι-
κή επιλογή για καθιστικό χώρο ή δωμάτιο καλε-
σμένων.

Thanks to the specially designed mechanism, the 
LOGIC sofa converts easily into a double bed with 
just a single move of the backrest. Perfect choice 
for living or guest rooms.

3-θέσιος καναπές - διπλό κρεβάτι
3 seater sofa - double bed

Logic
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ηχώ [ixó]

Η απασφάλιση των μπράτσων του καναπέ ECHO 
δημιουργούν μονό κρεβάτι. Η νέα σχεδίαση και 
οι μικρές του διαστάσεις τον κάνουν εξαιρετική 
επιλογή για καθιστικό χώρο, γραφείο ή παιδικό 
δωμάτιο.

The release of the armrests of the ECHO sofa 
creates a single bed. It’s novel design and limited 
dimensions make it a perfect choice for living 
room, office or children’s room.

2-θέσιος καναπές - μονό κρεβάτι
2 seater sofa - single bed

Echo
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αύρα [ávra]

Η απασφάλιση των μπράτσων του κα-
ναπέ AURA 1, δημιουργούν μονό κρε-
βάτι.  Με την απλή ανύψωση του καθί-
σματος παρέχεται εύκολη πρόσβαση 
στον αποθηκευτικό χώρο. Άριστη 
επιλογή για καθιστικό χώρο, γραφείο 
ή παιδικό δωμάτιο.

The release of the armrests of the 
AURA 1 sofa, creates a single bed.  
Comes with a storage compartment, 
in which easy access is gained, 
through a simple lift of the seat.
Perfect choice for living room, office 
or children’s room.

2-θέσιος καναπές - μονό κρεβάτι
2 seater sofa - single bed

Aura 1



14

Η απασφάλιση των μπράτσων του κα-
ναπέ AURA 2, δημιουργούν μονό κρε-
βάτι.  Με την απλή ανύψωση του καθί-
σματος παρέχεται εύκολη πρόσβαση 
στον αποθηκευτικό χώρο. Άριστη 
επιλογή για καθιστικό χώρο, γραφείο 
ή παιδικό δωμάτιο.

The release of the armrests of the 
AURA 2 sofa, creates a single bed.  
Comes with a storage compartment, 
in which easy access is gained, 
through a simple lift of the seat.
Perfect choice for living room, office 
or children’s room.

αύρα [ávra]
2-θέσιος καναπές - μονό κρεβάτι

2 seater sofa - single bed

Aura 2
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χάρισμα [xárizma]

Η επιμήκης ανάπτυξη του μηχανισμού 
του καναπέ CHARISMA 1, κατά την με-
τατροπή του από καναπέ σε κρεβάτι 
επιτυγχάνει την βέλτιστη διαχείριση 
χώρου. Η διάθεση τριών διαστάσεων 
φάρδους και οι δύο εκδόσεις σχεδια-
σμού, εξασφαλίζουν την ιδανική λύση 
για οποιοδήποτε χώρο.

The longitudinal deployment of 
the CHARISMA 1 sofa, during its 
conversion to a bed, achieves 
optimum space management. 
Comes into 3 width dimensions and 
into 2 versions, which ensure the ideal 
selection for every space.

καναπές – κρεβάτι σε 3 διαστάσεις 
sofa - bed in 3 dimensions

Charisma 1
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Η επιμήκης ανάπτυξη του μηχανισμού 
του καναπέ CHARISMA 2, κατά την με-
τατροπή του από καναπέ σε κρεβάτι 
επιτυγχάνει την βέλτιστη διαχείριση 
χώρου. Η διάθεση τριών διαστάσεων 
φάρδους και οι δύο εκδόσεις σχεδια-
σμού εξασφαλίζουν την ιδανική λύση 
για οποιοδήποτε χώρο.

The longitudinal deployment of 
the CHARISMA 2 sofa, during its 
conversion to a bed, achieves 
optimum space management. 
Comes into 3 width dimensions and 
into 2 versions, which ensure the ideal 
selection for every space.

χάρισμα [xárizma]
καναπές – κρεβάτι σε 3 διαστάσεις 

sofa - bed in 3 dimensions

Charisma 2
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Ο μηχανισμός του καναπέ GENESIS 
προσφέρει την εύκολη και γρήγορη 
μετατροπή του, από 3-θέσιο καναπέ 
σε διπλό κρεβάτι. Ο μεγάλος και λει-
τουργικός αποθηκευτικός χώρος, εξα-
σφαλίζει χρήσιμες λύσεις αποθήκευ-
σης. Εξαιρετική επιλογή για καθιστικό 
δωμάτιο & δωμάτιο φιλοξενούμενων.

The mechanism of the GENESIS sofa, 
provides quick and easy conversion 
from a 3-seater sofa to a double bed. 
The spacious and functional storage 
compartment, offers extra useful 
storage space. Ideal choice for living 
and guest room.

γέννηση [jénisi]
3-θέσιος καναπές - διπλό κρεβάτι

3 seater sofa - double bed

Genesis
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Οι δύο εκδόσεις του καναπέ HARMONY, και το ανα-
παυτικό του κάθισμα, τον κάνουν άριστη λύση για 
το σαλόνι ή το καθιστικό.  Η επιλογή αυτόματου 
συρόμενου μηχανισμού (στην 3-θέσια έκδοση) και 
η αφαίρεση των μαξιλαριών της πλάτης, προσφέ-
ρει φιλοξενία δύο ατόμων. Παρέχεται προς επιλογή 
συρτάρι αποθήκευσης (στην 2-θέσια έκδοση).

Ideal solution for the lounge or living room due to 
its 2 different versions and the comfortable seat. 
The choice of the automatic sliding mechanism 
(3-seater version) and the removal of the backrest 
pillows, provide enough sleeping space for 2 
persons. Its 2-seater version comes with the choice 
of storage drawer.

αρμονία [armonía]
3-θέσιος & 2-θέσιος καναπές

3 seater & 2 seater sofa

Harmony 1
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αρμονία [armonía]
3-θέσιος & 2-θέσιος καναπές

3 seater & 2 seater sofa

Harmony 2

Οι δύο εκδόσεις του καναπέ HARMONY, και το ανα-
παυτικό του κάθισμα, τον κάνουν άριστη λύση για 
το σαλόνι ή το καθιστικό.  Η επιλογή αυτόματου 
συρόμενου μηχανισμού (στην 3-θέσια έκδοση) και 
η αφαίρεση των μαξιλαριών της πλάτης, προσφέ-
ρει φιλοξενία δύο ατόμων. Παρέχεται προς επιλογή 
συρτάρι αποθήκευσης (στην 2-θέσια έκδοση).

Ideal solution for the lounge or living room due to 
its 2 different versions and the comfortable seat. 
The choice of the automatic sliding mechanism 
(3-seater version) and the removal of the backrest 
pillows, provide enough sleeping space for 2 
persons. Its 2-seater version comes with the choice 
of storage drawer.
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Η πολυθρόνα/κρεβάτι ODE δίνει λύσεις φιλοξενί-
ας ενός ανθρώπου ακόμα και στους μικρότερους 
χώρους. Απασφαλίζοντας τα μπράτσα, δημιουρ-
γείτε εύκολα και γρήγορα ένα άνετο μονό κρεβάτι. 
Ιδανική επιλογή για γραφείο & μικρούς χώρους.

The armchair/bed ODE gives easily a single 
sleeping surface in even small spaces. The 
conversion comes from the release of the 
armrests. Ideal choice for office and small spaces.

ωδή [oδí]
πολυθρόνα - μονό κρεβάτι

armchair - single bed

Ode
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AtomBasis
πολυθρόνα/πουφ - μονό κρεβάτι

armchair/pouff - single bed
πολυθρόνα/πουφ - μονό κρεβάτι
armchair/pouff - single bed άτομο [átomo]βάση [vási]

Το απρόσμενα αναπαυτικό κάθισμα του και 
οι μικρές του διαστάσεις το καθιστούν άρι-
στη επιλογή για καθιστικό χώρο και παιδικό 
δωμάτιο.

The unexpectedly cozy seat and its small 
dimensions make it perfect choice for living 
room and children’s room.
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Micro

Όλες οι επιφάνειες διαθέσιμες σε λευκό 
και σκούρο ανθρακί.

All tabletops available in white and 
charcoal grey.

Accessories
σκαμπό – μονό κρεβάτι
ottoman – single bedμικρό [mikró]
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Alpha τραπεζάκι μέσης & βοηθητικά
coffee & side tables Deltaβοηθητικό τραπεζάκι

side table

Επιφάνειες από λακαρισμένο MDF.
Mεταλλικά πόδια και βάση βαμμένα ηλε-

κτροστατικά.

Επιφάνεια από λακαρισμένο MDF. 
Mεταλλικά πόδια, βαμμένα ηλεκρο-
στατικά. Το τραπέζι μέσης  δέχεται 
προαιρετικά 3 μαξιλάρια δαπέδου.

Surfaces, lacquered MDF.
Steel legs and base powder coated.

Tabletop, lacquered MDF. Steel 
legs powder coated. 3 floor pillows 
available placed under the coffee 
table
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Lamda
Sigma

τραπεζάκια μέσης 
& βοηθητικά

coffee & side tables

Επιφάνειες από λακαρισμένο MDF. 
Mεταλλικά πόδια βαμμένα ηλεκτροστα-
τικά. 

Tabletops, lacquered MDF. Steel legs 
powder coated. 




