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Σας παρουσιάζουμε τη νέα σειρά ντυμένων κρεβατιών UP !

Η σειρά αποτελείται από 3 κρεβάτια διαφορετικού στυλ και 
κατασκευής.
Το κρεβάτι Chester σε κλασικό και ταυτόχρονα ανάλαφρο ύφος.
Το κρεβάτι J  an κατασκευασμένο με το αγαπημένο ύφασμα 
Denim.
Το κρεβάτι Smile σχεδιασμένο με έξυπνο τρόπο για να ταιριάζει 
εύκολα με κάθε στυλ.

Ολα τα κρεβάτια έχουν αποσπώμενο κρεβατόγυρο 
[ σταθεροποείται με ραμμένες ταινίες Velkro]. Τα πόδια είναι 
ξύλινα για τα κρεβάτια Chester & J  an  και πλαστικά για το 
κρεβάτι Smile και δημιουργούν άνετο αποθηκευτικό χώρο όπου 
μαζί με όλες τις δεδομένες ποιοτικές χαρακτηριστικές
λεπτομέρειες της LETTO [ λάστιχα ειδικής κατασκευής κατά 
μήκος του εσωτερικού των τραβερσών για αποφυγή τριγμών, 
μεταλλικές βάσεις ειδικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες 
για την άριστη στήριξη των ποδιών και πάτοι μπαούλου 
πάχους 1,6 εκ.] υπόσχονται να σας συντροφεύουν με 
λειτουργικότητα και άνεση για πολλά 
χρόνια, στο επιλεγμένο προσωπικό σας στυλ.

Τα κρεβάτια της νέας σειράς Up συνδυάζονται εύκολα με 
κομοδίνα, συρταριέρες και ντουλάπες απ› όλες τις σειρές 
των προιόντων της LETTO [ Box, Land, Isabella, Jag, Wii, 
Miranda, Loft & City ] δίνοντας πολλά και διαφορετικά στυλ !

Let’s introduce the new upholstered bed line UP !

The line consists of 3 beds of different style and 
construction.
The Chester bed in all time classic dynamic design.
The J  an bed upholstered with the favorite Denim fabric.
The Smile bed intelligently designed to fit easily with any 
style.

The reinforced bed frame of all the beds is dressed in 
detachable fabric stabilized with Velkro straps. The legs 
are wooden for Chester & J  an bed and plastic for Smile 
bed and create spacious storage units. Along with all the 
qualitative features of LETTO [ specially designed rubber 
profile mounded on the sides of the bed frame ensuring 
quiet soundless sleep, specially designed metallic basis 
to provide excellent support to the legs and a 1.6 cm.
thickness trunk for the storage unit ) promise to 
accompany you with functionality and comfort
for many years in your chosen personal style.

All the beds of collection UP can easily be combined 
with LETTO ‘s wardrobes and complements of all 
LETTO models [ BOX, Land, Isabella, Wii, Miranda, Jag, 
Louisa, Loft & City ] creating each time unique styles!
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CCHESTER

Μ/L   170 
 Φ/W   214

Y/H   122
Int. dim./ Εσωτ. διαστ. 162 * 202
Mattress / Διαστάσεις στρώμ. 160 * 200 

Bed with strorage unit  
κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο



6.M49.L3 Land

Bed with strorage unit / κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο CHESTER 
bedside table / κομοδίνο LAND M49 L 3
3drawers chest / τουαλέτα LAND M49 L 3
mirror / καθρέπτης LAND M49 
wholebody mirror / ολόσωμος καθρέπτης LAND M4901



JJ  ane

Μ/L   170 
 Φ/W   212

Y/H   122
Int. dim./ Εσωτ. διαστ. 162 * 202
Mattress / Διαστάσεις στρώμ. 160 * 200 

Bed with strorage unit  
κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο
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J  ane
Bed  / κρεβάτι J  an
table / τραπεζάκι Lia 1.85
table / τραπεζάκι W!! A32.85
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SSMILE

Μ/L   170 
 Φ/W   212

Y/H   122
Int. dim./ Εσ. διαστ. 162 * 202
Mattress / Διαστ. στρώμ. 160 * 200 

Bed with strorage unit  
κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο



R22 / R16 Smile
Bed  / κρεβάτι SMILE 
table / τραπεζάκι W!! A52.37
table / τραπεζάκι W!! A42.87
table / τραπεζάκι W!! A32.24
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Υλικά / Materials UPΔιαστάσεις / Dimensions  UP

Μ/L   170 
 Φ/W   212

Y/H   122

Μ/L   170 
 Φ/W   212

Y/H   122

Μ/L   170 
 Φ/W   214

Y/H   122

Int. dim./ Εσωτ. διαστ. 162 * 202

Int. dim./ Εσωτ. διαστ. 162 * 202

Int. dim./ Εσωτ. διαστ. 162 * 202

Kρεβάτι / Bed SMILE 

Kρεβάτι / Bed CHESTER

Kρεβάτι / Bed 

Mattress / Διαστάσεις στρώμ. 160 * 200 

Mattress / Διαστάσεις στρώμ. 160 * 200 

Mattress / Διαστάσεις στρώμ. 160 * 200 

J  ane

No L 1 No L 2 No L 3

No L 6No L 4 No L 5

ΞΥΛΙΝΑ  Π ΟΔΙΑ  /    WOODEN   LEGS
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