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collection BOX 

We introduce to you the new collection BOX.
Comfortably casual line made of natural oak
veneer in 6 different colors. A variety of upholstered
headboards with wooden details, is combined with
wooden, metallic or upholstered footboards to create
different and unique styles.

The bed can be upholstered with fabric, leather or
synthetic leather of your choice. Furthermore it can
easily be turned into a useful storage unit.

Although the bed is designed to stand alone, it may
be complemented by on-wall mirror, bedside tables
(50&60 cm) chests of three, four or six drawers, with
or without metallic or wooden legs, to create a
welcome respire in the bedroom.

Specially designed rubber profile mounded on the
sides of the bed frame ensuring quiet soundless sleep,
specially designed metallic holdings placed underneath
drawers for securing durability, massif wooden legs &
rails, along with soft close mechanisms, are the
qualitative details that LETTO runs to all of its models.

Furthermore, a variety of wardrobes is also available,
to match for a perfect bedroom furnishing.
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Σας παρουσιάζουμε τη σειρά ΒΟΧ.
Ο φυσικός καπλαμάς δρυς με την έντονη
προσωπικότητα σε 6 διαφορετικά χρώματα, ιδιαίτερες 
βαφές και μεταλλικά στοιχεία δημιουργεί διάφορα 
στυλ κρεβατιών. Όλα τα κρεβάτια μπορούν εύκολα να 
μετατραπούν σε εύχρηστους αποθηκευτικούς χώρους 
με την προσθήκη μηχανισμού.

Κομοδίνα (50&60εκ.), τουαλέτες και ψηλές 
συρταριέρες με ξύλινα ή μεταλλικά πόδια από φυσικό 
καπλαμά δρυς στα αντίστοιχα χρώματα, μαζί με 
ανοιγόμενες ή συρόμενες ντουλάπες, μπορούν να 
συνοδεύσουν τα κρεβάτια και να δημιουργήσουν ένα 
ζεστό και εμπνευσμένο υπνοδωμάτιο.

Όλες οι δεδομένες ποιοτικές χαρακτηριστικές
λεπτομέρειες της LETTO (μεταλλική ράβδος
τοποθετημένη στα μεγάλα συρτάρια- λάστιχα ειδικής 
κατασκευής κατά μήκος του εσωτερικού των
τραβερσών για αποφυγή τριγμών και σκόνης, 
μασίφ επιφάνειες σε κουπαστές και πόδια σε 
συνδυασμό με μηχανισμούς φρένου Ευρωπαικής 
προέλευσης) υπόσχονται να σας συντροφεύουν 
με λειτουργικότητακαι άνεση για πολλά χρόνια, στο 
επιλεγμένο προσωπικό σας στυλ.



Το κεφαλάρι ΒΟΧ συνδυάζει ξύλο δρυς
και ντύσιμο με χαλαρές σούρες από
ύφασμα, δέρμα ή τεχνόδερμα. Μπορεί
να συνδυαστεί με μασίφ μεταλλικά ή
δρύινα κομψά πόδια, δρύινες τραβέρσες
ή ντυμένες αντίστοιχα με το κεφαλάρι.

Με την προσθήκη ειδικού μηχανισμού
μετατρέπεται σε χρήσιμο αποθηκευτικό χώρο.

Οι ντυμένες τραβέρσες έχουν ξύλινη βάση
5 εκατ. η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά
στο να λερωθεί ή καταστραφεί το ύφασμα
κατά τη διάρκεια της καθαριότητας.

Το κρεβάτι μπορεί να συνδυαστεί με κομοδίνα,
συρταριέρες, καθρέπτες και ντουλάπες στα
αντίστοιχα 6 χρώματα που υπάρχουν στη
διάθεσή σας.

Clean lines for BOX headboard, massif
oak wood combined with loose and soft
upholstering with fabric, synthetic leather or
leather, features clean contemporary style.
The bed frame and the footboard can be
upholstered, wooden or with massif metallic
legs featuring a modern and loose style.
It can be turned into a useful storage unit
with mechanism.

The upholstered frame of the bed has 5cm.
wooden base so that the fabric cannot be
stained n cleaning.

The bed can be complemented with bedside
tables, chest of drawers, with or without wooden
or metallic legs, mirrors and wardrobes, to create
a welcome respire in the bedroom.
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1.2.L5 BOX 
Bed / κρεβάτι Box 1 L.5
bedside table / κομοδίνο Box 2 L.5
3drawers chest / τουαλέτα Box 2 L.5
mirror / καθρέπτης Βox 3 L.5
4doors wardrobe H.Plain N.5 / ντουλάπα 4φυλλη Απλή Η.Ν.5 L.5
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2.1.L4 BOX 

Bed / κρεβάτι Box 2 L.4
bedside table / κομοδίνο Box 1 L.4
5drawers chest / συρταριέρα Box 1 L.4
whole body mirror / ολόσωμος καθρέπτης Βox L.4
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4.2.L1 BOX 
Bed / κρεβάτι Box 4 L.1
bedside table / κομοδίνο Box 3 L.1
table / τραπεζάκι W!! A.52.41
table / τραπεζάκι W!! A.42.34
4drawers chest / συρταριέρα Box 3 L.1
whole body mirror / ολόσωμος καθρέπτης Βox L.1



Το κεφαλάρι MASTER συνδυάζει ξύλο δρυς
και ντύσιμο με ύφασμα, δέρμα ή τεχνόδερμα
σε αυστηρό γεωμετρικό σχήμα, με κομψό
και ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Μπορεί να συνδυαστεί με μασίφ μεταλλικά ή
δρύινα κομψά πόδια, δρύινες τραβέρσες ή
ντυμένες αντίστοιχα με το κεφαλάρι.
Με την προσθήκη ειδικού μηχανισμού
μετατρέπεται σε χρήσιμο αποθηκευτικό χώρο.

Οι ντυμένες τραβέρσες έχουν ξύλινη βάση
5 εκατ. η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά
στο να λερωθεί ή καταστραφεί το ύφασμα κατά
τη διάρκεια της καθαριότητας.

Το κρεβάτι μπορεί να συνδυαστεί με κομοδίνα,
συρταριέρες, καθρέπτες και ντουλάπες στα
αντίστοιχα 6 χρώματα που υπάρχουν στη
διάθεσή σας.

Clean oak lines for MASTER headboard,
accompanied by strict geometric upholstering
with fabric, synthetic leather or leather.
The bed frame and the footboard can be
upholstered, wooden or with massif metallic legs 
featuring a contemporary style.
It can be turned into a useful storage unit
with mechanism.

The upholstered frame of the bed has 5cm.
wooden base so it cannot be stained in cleaning.

The bed can be complemented with bedside
tables, chest of drawers, with or without wooden
or metallic legs, mirrors and wardrobes, to create
a welcome respire in the bedroom
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3.2.L3 Master
Bed / κρεβάτι Master 3 L.3
bedside table / κομοδίνο Box 2 L.3
4drawers chest / συρταριέρα Box 2 L.3
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4.3.L1 Master
Bed / κρεβάτι Master 4 L.1
bedside table / κομοδίνο Box 3 L.1
3drawers chest / τουαλέτα Box 3 L.1
mirror / καθρέπτης Box 3 L.1
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1.1.L5 Master

Bed / κρεβάτι Master 1 L.5
bedside table / κομοδίνο Box 1 L.5



1.1.L2 Master

Bed / κρεβάτι Master 1 L.2
bedside table / κομοδίνο Box 1 L.2
whole body mirror / ολόσωμος καθρέπτης Box L.2
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Το κεφαλάρι STAR συνδυάζει ξύλο δρυς
με δρύινη λεπτομέρεια βαμμένη με χρυσή
ή ασημί βαφή και ντύσιμο σε μοντέρνα
Chesterfield γραμμή αποκτώντας χαλαρό
κλασικό χαρακτήρα. Μπορεί να συνδυαστεί
με μασίφ μεταλλικά ή δρύινα κομψά πόδια,
δρύινες τραβέρσες ή ντυμένες αντίστοιχα με
το κεφαλάρι.

Με την προσθήκη ειδικού μηχανισμού
μετατρέπεται σε χρήσιμο αποθηκευτικό χώρο.
Οι ντυμένες τραβέρσες έχουν ξύλινη βάση
5 εκατ. η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά
στο να λερωθεί ή καταστραφεί το ύφασμα
κατά τη διάρκεια της καθαριότητας.

Το κρεβάτι μπορεί να συνδυαστεί με κομοδίνα,
συρταριέρες, καθρέπτες και ντουλάπες στα
αντίστοιχα 6 χρώματα που υπάρχουν στη
διάθεσή σας.

Clean oak lines for STAR headboard,
softened by oak lacquered details and graceful
modern Chesterfield upholstering, with fabric,
synthetic leather or leather.

The bed frame and the footboard can be
upholstered, wooden or with massif metallic legs 
featuring a modern classic style.
It can be turned into a useful storage unit 
with mechanism.

The upholstered frame of the bed has 5cm.
wooden base so it cannot be stained in cleaning.

The bed can be complemented with bedside
tables, chest of drawers, with or without wooden
or metallic legs, mirrors and wardrobes, to create
a welcome respire in the bedroom.
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2.1.L4 Star
Bed / κρεβάτι Star 2 L.4
bedside table / κομοδίνο Box 1 L.4
2doors wardrobe / 2φυλλη ντουλάπα S. N.3 L.4
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12.2.L2 Star 
Bed / κρεβάτι Star 12 1 L.2
bedside table / κομοδίνο Box 2 L.2
3drawers chest / τουαλέτα Box 2 L.2
mirror / καθρέπτης Βox 3 L.2



Το κεφαλάρι GEA κατασκευάζεται από
κεκκλιμένο ξύλο δρυς με λακαριστή
λεπτομέρεια και «γκινισιές» που προσδίνουν
ιδιαίτερα μοντέρνο χαρακτήρα.
Μπορεί να συνδυαστεί με μασίφ μεταλλικά ή
δρύινα κομψά πόδια, δρύινες τραβέρσες με
ή χωρίς ντύσιμο.
Με την προσθήκη ειδικού μηχανισμού
μετατρέπεται σε χρήσιμο αποθηκευτικό χώρο.

Οι ντυμένες τραβέρσες έχουν ξύλινη βάση 5 εκατ. 
η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά
στο να λερωθεί ή καταστραφεί το ύφασμα κατά τη 
διάρκεια της καθαριότητας.

Το κρεβάτι μπορεί να συνδυαστεί με κομοδίνα,
συρταριέρες, καθρέπτες και ντουλάπες στα
αντίστοιχα 6 χρώματα που υπάρχουν στη
διάθεσή σας.

Curved oak for GEA headboard,
with lacquered detail and indent lines
that features a real modern feeling.
The bed frame and the footboard can be
upholstered, wooden or with massif metallic legs.
It can be turned into a useful storage unit 
with mechanism.

The upholstered frame of the bed has 5cm. wooden 
base so it cannot be stained in cleaning.

The bed can be complemented with bedside
tables, chest of drawers, with or without wooden
or metallic legs, mirrors and wardrobes, to create
a welcome respire in the bedroom.
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4.3.L1 Gea
Bed / κρεβάτι Gea 4 L.1
bedside table / κομοδίνο Box 3 L.1
3drawers chest / τουαλέτα Box 3 L.1
mirror / καθρέπτης Βox 3 L.1
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2.1.L2 Gea
Bed / κρεβάτι Gea 2 L.2
bedside table / κομοδίνο Box 1 L.2
4drawers chest / τουαλέτα Box 1 L.2
mirror / καθρέπτης Βox 3 L.2
2doors wardrobe / 2φυλλη ντουλάπα S. N.8 L.2



Το κεφαλάρι ZED κατασκευάζεται από
ξύλο δρυς και ματ λακαριστές κυματιστές
λεπτομέρειες που προσδίνουν
ιδιαίτερο, μοναδικό χαρακτήρα.
Μπορεί να συνδυαστεί με μασίφ μεταλλικά ή
δρύινα κομψά πόδια, δρύινες ἠ ντυμενες τραβέρσες.
Με την προσθήκη ειδικού μηχανισμού
μετατρέπεται σε χρήσιμο αποθηκευτικό χώρο.

Οι ντυμένες τραβέρσες έχουν ξύλινη βάση 5 εκατ. η 
οποία λειτουργεί αποτρεπτικά
στο να λερωθεί ή καταστραφεί το ύφασμα κατά τη 
διάρκεια της καθαριότητας.

Το κρεβάτι μπορεί να συνδυαστεί με κομοδίνα,
συρταριέρες, καθρέπτες και ντουλάπες στα
αντίστοιχα 6 χρώματα που υπάρχουν στη
διάθεσή σας.

Οak for ZED headboard,
with lacquered wavy details featuring an
excpectional style.
The bed frame and the footboard can be
upholstered, wooden or with massif metallic legs. 
It can be turned into a useful
storage unit with mechanism.

The upholstered frame of the bed has 5cm. wooden 
base so it cannot be stained in cleaning.

The bed can be complemented with bedside
tables, chest of drawers, with or without wooden
or metallic legs, mirrors and wardrobes, to create
a welcome respire in the bedroom.
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2.1.L4 Zed
Bed / κρεβάτι Zed 2 L.4
bedside table / κομοδίνο Box 1 L.4
4drawers chest / τουαλέτα Box 1 L.4
mirror / καθρέπτης Βox 3 L.4
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2.3.L1 Zed
Bed / κρεβάτι Zed 2 L.1
bedside table / κομοδίνο Box 3 L.1
4drawers chest / τουαλέτα Box 3 L.1
mirror / καθρέπτης Βox 3 L.1



Το κεφαλάρι VANA συνδυάζει μεταλλικές
λεπτομέρειες και ντύσιμο από ύφασμα.
τεχνόδερμα ή δέρμα σε αυστηρές γεωμετρικές
γραμμές.
Μπορεί να συνδυαστεί με μασίφ μεταλλικά ή
δρύινα κομψά πόδια, δρύινες τραβέρσες ή
ντυμένες αντίστοιχα με το κεφαλάρι.
Με την προσθήκη ειδικού μηχανισμού
μετατρέπεται σε χρήσιμο αποθηκευτικό χώρο.

Οι ντυμένες τραβέρσες έχουν ξύλινη βάση
5 εκατ. η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά
στο να λερωθεί ή καταστραφεί το ύφασμα κατά
τη διάρκεια της καθαριότητας.

Το κρεβάτι μπορεί να συνδυαστεί με κομοδίνα,
συρταριέρες, καθρέπτες και ντουλάπες στα
αντίστοιχα 6 χρώματα που υπάρχουν στη
διάθεσή σας.

Clean geometrical lines for VANA headboard,
upholstered with fabric, synthetic leather or leather,
combined with metallic details features clean
contemporary style.
The bed frame and the footboard can be
upholstered, wooden or with massif metallic legs.
It can be turned into a usefull storage unit 
with mechanism.

The upholstered frame of the bed has 5cm. wooden 
base so it cannot be stained in cleaning.

The bed can be complemented with bedside
tables, chest of drawers, with or without wooden
or metallic legs, mirrors and wardrobes, to create
a welcome respire in the bedroom.
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1.1.L6 Vana
Bed / κρεβάτι Vana 1 L.6
bedside table / κομοδίνο Box 1 L.6
4drawers chest / τουαλέτα Box 1 L.6
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1.2.L3 Vana
Bed / κρεβάτι Vana 1 L.3
bedside table / κομοδίνο Box 2 L.3
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Bed / κρεβάτι Vana 2 L.2
bedside table / κομοδίνο Box 1 L.2

2.1.L2 Vana



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ - BED’S DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ - BED’S DIMENSIONS

BOX 1

BOX 2 MASTER 2

MASTER 1

BOX 3 MASTER 3

MASTER 4BOX 4

STAR 1

STAR 2

STAR 4

STAR 3

A. STAR 12

A. STAR 11

A. STAR 13

A. STAR 14

GEA 2 GEA 4

GEA 1

GEA 3

ZED 21

ZED 22ZED 2 ZED 12

ZED 1 ZED 11

Mattress / Στρώμα   160 * 200
Int.dim./Εσωτ.διασ.  162 * 202

Mattress / Στρώμα   160 * 200
Int.dim./Εσωτ.διασ.  162 * 202

Mattress / Στρώμα   160 * 200
Int.dim./Εσωτ.διασ.  162 * 202

Mattress / Στρώμα   160 * 200
Int.dim./Εσωτ.διασ.  162 * 202

Mattress / Στρώμα   160 * 200
Int.dim./Εσωτ.διασ.  162 * 202

Mattress / Στρώμα   160 * 200
Int.dim./Εσωτ.διασ.  162 * 202

Mattress / Στρώμα   160 * 200
Int.dim./Εσωτ.διασ. 162 * 202

Mattress / Στρώμα   160 * 200
Int.dim./Εσωτ.διασ.  162 * 202

Μ /L  174
Φ/W  216
Y/H   122

Μ /L  174
Φ/W  212
Y/H   122

Μ /L  174
Φ/W  212
Y/H   122

Μ /L  174
Φ/W  212
Y/H   122

Μ /L  174
Φ/W  230
Y/H   100

Μ /L  174
Φ/W  226
Y/H   100

Μ /L  174
Φ/W  216
Y/H   114

Μ /L  174
Φ/W  212
Y/H   114

ZED 3 ZED 13 ZED 23

Mattress / Στρώμα   160 * 200
Int.dim./Εσωτ.διασ.  162 * 202

Μ /L  174
Φ/W  212
Y/H   114

ZED 4 ZED 14 ZED 24

Mattress / Στρώμα   160 * 200
Int.dim./Εσωτ.διασ.  162 * 202

Μ /L  174
Φ/W  212
Y/H   114

VANA 2

VANA 1

VANA 3 VANA 4

Mattress / Στρώμα   160 * 200
Int.dim./Εσωτ.διασ.  162 * 202

Mattress / Στρώμα   160 * 200
Int.dim./Εσωτ.διασ.  162 * 202

Μ /L  174
Φ/W  232
Y/H     98

Μ /L  174
Φ/W  228
Y/H     98
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