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https://www.youtube.com/watch?v=71-b54hAEiE


OVER

COCO-MAT

In 1989 opgericht in Athene, 

Griekenland

Duurzaam internationaal lifestyle merk, 

actief in meer dan 19 landen

Meer dan 4.000 partner hotels  

Eigen fabriek in Xanthi, Noord-

Griekenland

Onze missie is de perfecte slaap en

lifestyle te bieden op een zo’n 

duurzame en natuurlijke manier



COCO-MAT

A way of Living



It all starts here: 

DE NATUUR

Gemaakt van uitsluitend

natuurlijke producten. Van 

kokosvezel voor ondersteuning tot 

aan eucalyptus voor een betere

ademhaling. 

Met de wetenschap dat alles wat 

men nodig heeft vanuit de natuur

komt.

De NATUUR als INSPIRATIE.   



MISSIE 

Mensen terug naar de basis 

krijgen. Goed leven. Goed slapen.

Een bewust bestaan.  

Niet alleen door onze producten, 

maar door onze algehele 

bedrijfsvoering : bewustzijn 

creëren. 



HANDGEMAAKT

Al onze producten zijn met de 

hand gemaakt in ons ‘atelier’ in 

Xanthi, Griekenland.

Met de hand. Met het hart.  



METAALVRIJ

De bedden van COCO-MAT zijn 

metaalvrij. Gemaakt van de 

allerbeste natuurlijke materialen. 



DUURZAAM

96% van onze restmaterialen 

worden weer hergebruikt. 

Alle materialen worden op een 

duurzame manier gewonnen. 



SPECIAAL TEAM 

COCO-MAT ziet de wereld als 

een grote familie en herkent altijd 

de potentie van mensen. 

Speciale programma’s in om juist 

de speciale kwaliteiten van 

mensen uit te lichten. 



WOODEN BIKE

Fitter leven, met onze Houten 

Fiets. 

Gemaakt van hout. 

Per verkochte fiets wordt er een 

boom geplant en gaat een deel 

naar de Johan Cruijff Foundation. 

Altijd gecustomized.  



PUMKIN & 

BAMBOO

COMING UP: 

Eigen skin & hair care line

Gebotteld in bamboo en 

kalebassen.



POSITIVE PILLOW 

PROJECT

Voor elk verkocht hoofdkussen 

doneert COCO-MAT een 

POSITIVE PILLOW aan vrouwen 

met borstkanker in o.a. het OLVG 

ziekenhuis. 

Hartvormig kussen gemaakt van 

restmaterialen.  



HEARTS

Van de restmaterialen wordt door 

een speciaal team hartjes 

gemaakt die wereldwijd verspreid 

worden. 

Een klein gebaar. Vanuit een 

groot hart. 



SPACES X COCO-MAT 

POWERNAP SPOT



Blooming X COCO-MAT



SLEEP ON NATURE



…and the journey continues

Gursel Iz

0031(6) 42 33 88 58                   

hotels@coco-mat.nl

www.COCO-MAT.com
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