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Love your office!
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Αγαπάς το γραφείο σου!



ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ WHO WE ARE
Όταν το 1979 ξεκίνησε να λειτουργεί το πρώτο εργοστάσιο 
του ΔΡΟΜΕΑ στη ΒΙ.ΠΕ Σερρών, είναι σίγουρο ότι είχαμε 
όνειρα, μεγάλα όνειρα. Κανείς δεν θα μπορούσε όμως τότε 
να φανταστεί ότι απ’ αυτή τη γωνιά της Μακεδονικής γης θα 
τροφοδοτείται με έπιπλα κάποια στιγμή το σύνολο των 
υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πελάτες μας θα 
ήταν ο Γερμανικός Στρατός, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, διεθνείς οργανισμοί όπως το CERN, διεθνή 

αεροδρόμια, μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.

Σήμερα, μοιραζόμαστε τη χαρά και την υπερηφάνεια της 
σταθερά αυξανόμενης καταξίωσης μας στις διεθνείς αγορές. 
Η τεχνογνωσία μας, οι συνεχείς επενδύσεις και η προσήλωσή 
μας στην προσφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας 
είναι τα μυστικά επιτυχίας του Δρομέα. 

Με όπλα μας την έρευνα, τη συνεργασία με παγκόσμια 
καταξιωμένους σχεδιαστές, την πολύχρονη εμπειρία μας στην 
παραγωγή και με πρεσβευτές τα προϊόντα μας και τους 
ικανοποιημένους χρήστες, συνεχίζουμε την ακούραστη πορεία 
του ΔΡΟΜΕΑ προς ένα πολλά υποσχόμενο και συναρπαστικό 
μέλλον.

When DROMEAS operated its first production facility at the 
Industrial Area of Serres, Greece, back in 1979, we had big 
dreams for the future. No one could imagine, however, that 
there would be a point in time where the company, from a 
small part of Macedonian land, would supply furniture for 
the whole of the EU Services at a worldwide level, would 
furnish the German Army, the European Investment Bank, 
international Institutions like CERN, international Airports 
and multinational corporations.

Today we share the pride and joy for the Company’s rising 
recognition by clients across international markets. Our 
know how in accordance with the continuous investment in 
production facilities and the devotion to offer products of 
high perceived value are the key elements of DROMEAS 
success.

Based on our continuous research and development, the 
collaboration with worldwide distinguished designers and 
our  long year experience in manufacturing, alongside with 
our “ambassadors” - our products and their satisfied users 
across the globe - we continue DROMEAS’ tireless course 
to a promising and exciting future.

Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ

Athanasios Papapanagiotou

Chairman of the Board & Chief Executive Officer

DROMEAS S.A.

250 εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι στην εμπορική διεύθυνση και 

όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας είναι 

προσανατολισμένοι στην ικανοποίηση του 

πελάτη μας.

250 employees 

Our executives at the commercial department 

and all our employees arefocused on our 

customer’s satisfaction.

Η δημιουργία χώρων εργασίας που παρέχουν άνεση, θετική ψυχολογία 
και προάγουν την παραγωγικότητα του κάθε εργαζόμενου

Άμεση και διαρκής εξυπηρέτηση του πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση

Instant and continuous after sales service support

Δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές

Production of high quality products in competitive prices

Διαρκής ανάπτυξη νέων προϊόντων και ανανέωση υπαρχόντων

Continuous development of new products and renewal of existing products

Υιοθέτηση της αειφόρου ανάπτυξης

Adoption of sustainable development

Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

Application of technology and expertise

Σταθερή πολιτική φροντίδας για το Περιβάλλον

Consistent Environmental policy                        

Εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων

Ensuring health and safety conditions at work

Ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη

Satisfying customer’s needs
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Creating workplaces that provide comfort, positive psychology and 
promote the productivity of each employee

OUR PHILOSOPHY

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ / OUR PRINCIPLES
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
• Διαχείριση Ποιότητας (EN ISO 9001:2015)

• Περιβαλλοντική διαχείριση (EN ISO 14001:2015)

• Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001:2007 / ELOT 1801:2008)

• Κοινοτικό σύστημα Οικολογικής διαχείρισης και έλεγχου (EMAS)

• «Αειφόρος διαχείριση» Α’ υλών ξυλείας από πιστο- ποιημένες και ελεγχόμενες πηγές, για την προστασία του 

περιβάλλοντος «PEFC Chain of Custody»

• Σύστημα Διαχείρισης Δασών «FSC Chain of Custody»

• Σύστημα συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης των συσκευασιών

Τα προϊόντα του ΔΡΟΜΕΑ πληρούν τις απαιτήσεις για εργονομία και ασφάλεια καθώς συμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα ΕN, GS (Geprüfte Sicherheit) και Blue Angel (The German Ecolabel).

CERTIFICATIONS
ï Quality Management (EN ISO 9001:2015)

ï Environmental Management (EN ISO 14001:2015)

ï Managing health and safety of workers 

(OHSAS 18001 / ELOT 1801:2008)

ï Community System for Ecological Management and Audit (EMAS)

• «Sustainable management» of timber raw material from certified 

and controlled sources, for environmental protection 

«PEFC Chain of Custody»

• Forest Management «FSC Chain of Custody»

ï System of Collective Alternative Package Management

DROMEAS  products meet the requirements of ergonomics and 

safety by complying with 

European standards EN, GS (Geprüfte Sicherheit) and Blue Angel 

(The German Ecolabel).

Protection
of the environment

from the raw materials
and the manufacture of
our products up to their

use and the end 
of their life cycle 

(recycling)

Προστασία του περιβάλλοντος 
από τις Α΄ύλες

και την παραγωγή των προϊόντων μας 
έως τη χρήση και την ανακύκλωσή τους

Στο ΔΡΟΜΕΑ εγγυόμαστε τεκμηριωμένα την ποιότητα των 

προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Στην παγκόσμια αγορά επίπλων γραφείου η έννοια της ποιότητας 

αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο:

εργονομία, αισθητική, αντοχή στο χρόνο, υγιεινή και ασφάλεια του 

χρήστη, προστασία του περιβάλλοντος από τις Α΄ύλες και την 

παραγωγή των προϊόντων μας ως τη χρήση και την ανακύκλωσή 

τους.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας πιστοποιούνται ως προς αυτά 

από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με  τα 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Παρέχουμε εγγύηση 5 ετών και διατηρούμε παρακαταθήκη 10 

ετών για όλα τα προϊόντα μας. 

Επιπλέον στα πλαίσια των υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών 

προς τους πελάτες προτείνουμε εργονομικό σχεδιασμό και 

οργάνωση εργασιακών χώρων.

Τα πιστοποιητικά ποιότητας, οι εγγυήσεις και οι υποστηρικτικές 

υπηρεσίες προς τους πελάτες μας συνθέτουν την «ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΕΑ».

Στο ΔΡΟΜΕΑ έχουμε ως αρχή ότι η σχέση μας με τον πελάτη 

διέπεται από τις αξίες που υποστηρίζουμε με σταθερότητα και 

συνέπεια

• Ειλικρινές ενδιαφέρον μας για να διαπιστώσουμε τι χρειάζεται 

και επιθυμεί 

• Αναζήτηση της εξατομικευμένης λύσης που ταιριάζει σ’ αυτόν 

• Ανάληψη ευθύνης για την παροχή πλήρους και ολοκληρωμένης 

ενημέρωσης για τις λύσεις που προτείνουμε

• Συνέπεια και ακρίβεια στην υλοποίηση της παραγγελίας και την 

εγκατάσταση της στο χώρο του πελάτη

• Διαρκή υποστήριξη του πελάτη μετά την αγορά.

Μέσα από τη μακροχρόνια χρήση των προϊόντων μας και τη 

διαρκή υποστήριξη του πελάτη μας, επαληθεύονται οι υποσχέσεις 

που δώσαμε τη στιγμή της αγοράς.

Η δικαίωση του πελάτη είναι η δική μας δικαίωση.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
At Dromeas we guarantee the  quality of our products and 

services. In the global marketplace of office furniture, the concept 

of quality acquires specific content: ergonomics, aesthetics, 

durability, health and safety of the user, protection of the environ-

ment from the raw materials and the manufacture of our products 

up to their use and the end of their life cycle (recycling). 

Our products and the services are certificated  as to the above 

from  recognized international organizations in accordance with 

European and International standards.

We provide a 5 year warranty for all our products and we reserve 

a stock of spare parts for 10 years. 

In addition to the high quality of customer service we recommend 

ergonomic design and organization of workplaces. 

The quality certificates and support services to our customers 

make up DROMEAS QUALITY GUARANTEE. 

QUALITY GUARANTEE

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
In DROMEAS we have a principle that our relationship with the 

customer is governed by the values we stand firmly and consis-

tently. These are:

• Honest interesting to understand the client’s needs and wants

ï Search a customized solution that fits best to those needs

• Responsibility to provide full and comprehensive information 

about the solutions we offer

• Consistency and accuracy in the implementation of the order 

and the installation on-site

• After sales support

Through the long-term use of our products and the continuous 

support to our clients, we verify the promises we made at the time 

of purchase.

The satisfaction of the customer coincides with our satisfaction.

OUR COOPERATION WITH THE CLIENTS

Συνεχείς έλεγχοι διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος  / Continuous controls ensure the high quality of the finished product
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Διοίκηση - Έκθεση / Management – Showroom

Τμήμα καθισμάτων / Seating Department

Διαχωριστικά / Partition Walls

Μονάδα κατεργασίας χάλυβα - Βαφείο / Production facility of processing and coating of steel

Μονάδα χύτευσης, κατεργασίας αλουμινίου / Production facility if die casting of aluminium

Μονάδα παραγωγής ξύλινων επιφανειών / Production facility of processing and coating of wood

Κέντρο διανομής / Distribution Center

Κ.Ε.Μ (καλoύπια, εξαρτήματα μετάλλου - πλαστικού) / K.E.M (moulds, metallic and plastic components)

1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ είναι η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής 
επίπλων γραφείου στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες 
στην Ευρώπη

Σύστημα ηλεκτροστατικής βαφής / Complete system of electrostatic paintΜονάδα ξύλου / Overview of the wood department

Βαφή και λούστρο ξύλινων επιφανειών
Processing centre of curved surfaces

Χύτευση αλουμινίου / Aluminium die-castingΚατεργασία καμπύλων επιφανειών
Processing centre of curved surfaces

Τρόχισμα - Γυάλισμα με χρήση ρομπότ 
Sharpening - Polishing with the use of robotics

Μονάδα παραγωγής καλουπιών / Mould department

Εσωτερικός έλεγχος δομής αλουμινίου με Χ-Ray
Internal control machine of aluminium structure with X-rays

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η παραγωγή είναι καθετοποιημένη με υπερσύγχρονο εξοπλισμό στους 
τομείς επεξεργασίας και βαφής ξύλου, επεξεργασίας χάλυβα, χύτευσης 
αλουμινίου, βαφής μεταλλικών εξαρτημάτων, χύτευσης πλαστικών, χύτευσης 
πολυουρεθάνης, παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων, ταπετσαρίας και 
κατασκευής καλουπιών μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΚΕΜ.

DROMEAS is the largest manufacturer of office furniture 
in terms of infrastructure, technology, facilities, capacity 
and quality in Greece and one of the biggest in Europe

PRODUCTION FACILITIES 
All production facilities are vertically integrated and equipped with high tech 
machinery in the fields of processing and coating of wood, processing and 
coating of steel, die casting of aluminium, injection of plastic and polyurethane, 
production of metal components, production of seating and upholstery, 
production of moulds through the sister company KEM.

Κατεργασία με ατσαλοβολή 
Surface processing with shot blasting

Για την ανάπτυξη νέων εξαρτημάτων υπάρχει μηχανή 
ταχείας πρωτοτυποποίησης με τη μέθοδο laser sintering.
For the development of new products a Rapid prototyping 
machine is used(laser sintering). 

7 8
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Ο ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργεί προϊόντα που μετατρέπουν τον 
εργασιακό χώρο σε ένα ευχάριστο και αποδοτικό περιβάλλον.
Καλύπτει όλο το φάσμα εξοπλισμού εργασιακών χώρων καθώς 
και ειδικών κατασκευών επίπλων.

DROMEAS creates products that transform the workplace into a 
pleasant and efficient environment.
Covers all the range of workplace equipment as well as of custom 
made furniture.
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Apollo

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
CHAIRS

Line D & Line

11

Καθίσματα κύρους της σειράς LINE με κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά την άψογη αισθητική και τον 
ανατομικό σχεδιασμό.

Line is distinguished for its aesthetic and ergonomic 
design.

Το διευθυντικό κάθισμα Apollo συνδυάζει τον κομψό 
σχεδιασμό και την εργονομία προσφέροντας ώρες 
ηρεμίας στην εργασία.

Apollo chair combines design, ergonomics and 
comfort at work.



3D BACK
Aκολουθεί κάθε σας κίνηση / The chair that follows you

Reflex D & Reflex

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
CHAIRS

Πρωτοποριακό κάθισμα γραφείου που διακρίνεται για τον εργονομικό σχεδιασμό 
και την αισθητική του.
An innovative office chair distinguished for its ergonomic design and aesthetics.

13



ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
CHAIRS

Action
Το κάθισμα ACTION εξασφαλίζει την άνεση κατά την εργασία. 
Ξεχωρίζει για την εξαιρετική του ποιότητα και τον πρωτοποριακό 
του σχεδιασμό.

The ACTION seat ensures comfort during work. It stands out for 
it's excellent quality and it's innovative design.
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
CHAIRS

Smart D & Smart

17

Διαχρονική κομψότητα 
Απλό και κομψό κάθισμα που προσφέρει τα μέγιστα δυνατά 
οφέλη για τον χρήστη. 

Timeless elegance 
Simple and elegant chair that offers the maximum possible 
benefits for the user.



ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
CHAIRS

Sense D & Sense

One
Οικονομική και αξιόπιστη λύση για το σύγχρονο χώρο εργασίας.

Affordable and reliable solution for the modern workplace.

19

Ο αυτόνομος και μοναδικός τρόπος ρύθμισης του ύψους της 
πλάτης και της έδρας προσφέρουν υποδειγματική άνεση.

The autonomous and unique way of adjusting the height of the 
back and the seat offer great comfort.



Idea

Value Value

Value

Mega Ν

Line E S Vip E Libero ΝPorto

OmegaMulti

Sofia

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
CHAIRS

Κομψό και άνετο κάθισμα εργασίας. 
Ευέλικτο και λειτουργικό, κατάλληλο 
για χώρους συνεδριάσεων.

Elegant and comfortable working chair. 
Versatile and functional, also suitable 
for conference rooms.
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ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
PUBLIC SPACES

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
EDUCATION / AMPHITHEATER

Ikaros Ν

Ikaros Ζ

Iris

Ergon

Dias

23



ΓΡΑΦΕΙΑ
DESKS

Vip
Η σειρά γραφείων VIP, κατασκευασμένη εξ΄ολοκλήρου από 
φυσικό καπλαμά, με γυάλινη λακαριστή μετώπη, διακρίνεται για 
την υψηλή αισθητική της και την πολυτελή εμφάνιση της. 
Η μεγάλη ποικιλία υλικών, χρωμάτων και διαστάσεων την 
καθιστούν ιδανική για διευθυντικούς χώρους με ξεχωριστό 
χαρακτήρα.

Τhe VIP manufactured exclusively of natural veneer with a glass 
laquered modesty panel, embodies distinguishing plush elegance. 
Τhe wide range of textures, colours and dimensions make it the 
option of choice for the executive workplace.
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ΓΡΑΦΕΙΑ
DESKS

Alma D 

Το γραφείο ALMA D είναι το διευθυντικό γραφείο της σειράς ALMA.
Το ALMA D είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής σύγχρονων 
σχεδιαστικών, εργονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων σε συνδυασμό 
με υψηλής ποιότητας υλικά και προσεγμένη κατασκευή.
Η παρουσία του στο χώρο αποπνέει κύρος και δυναμισμό.
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα της ρύθμισης καθ ύψος με τη χρήση 
κουμπιού ώστε να προσαρμόζεται το γραφείο στις εκάστοτε συνθήκες 
που επιθυμεί να εργαστεί.
Το ερμάριο που προσαρτάται στη δομή του γραφείου προσφέρεται για 
αξιοποίηση οργάνωσης εγγράφων του χρήστη.

ALMA D is the managerial desk of the ALMA range. 
It is the result of of the application of modern design, ergonomic and 
technological evolution in combination to high quality material and 
attention to construction.Its presence gives off an air of prestige and 
dynamism.The user can adjust the height of the desk very easily with the 
use of buttons, so that the desk is adjusted to each users working 
needs.The cabinet that is attached to the desk, is ideal for organizing 
documents and folders.
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ΓΡΑΦΕΙΑ
DESKS

Lysis Plus
Η διευθυντική σειρά Lysis Plus αποτελεί 
προσιτή πολυτέλεια. Μια ευρεία γκάμα 
επιλογών συνθέτουν ένα περιβάλλον 
αρμονικό και λειτουργικό σύμφωνα με 
κάθε ανάγκη.

The managerial desk series Lysis Plus is 
an affordable luxury. 
A wide range of choices create a harmo-
nious and functional environment for 
every need.  
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ΓΡΑΦΕΙΑ
DESKS

31

Neo

Neo. Ρυθμιζόμενο Ύψος
Neo. Heigh Adjustable

Neo. Σταθερό Ύψος
Neo. Fix Heigh

Neo Ceto

Η σειρά NEO διακρίνεται για την εργονομία και την υψηλή 
αισθητική, τη μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και διαστάσεων, 
καθώς και την προσαρμοστικότητα σε χώρους εργασίας 
όλων των βαθμίδων.

The NEO desk series is distinguished by its ergonomics, high 
aesthetics, wide range of colors and sizes, as well as its 
adaptability to working spaces of every level.



ΓΡΑΦΕΙΑ
DESKS
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Neo Ceto



ΓΡΑΦΕΙΑ
DESKS
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Neo O



ΓΡΑΦΕΙΑ
DESKS
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Tetra

TETRA N. Ρυθμιζόμενο Ύψος
TETRA N. Height Adjustable

TETRA N. Σταθερό Ύψος
TETRA N. Fix Height

Η σειρά γραφείων TETRA σχεδιάστηκε από το τμήμα Έρευνας 
και Ανάπτυξης του ΔΡΟΜΕΑ στα πλαίσια του σχεδιασμού και 
της κατασκευής ανταγωνιστικών και ποιοτικών προϊόντων με 
τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και Α΄ υλών.

The new desks of the TETRA series have been designed by the 
R&D department of DROMEAS, as part of a wider company 
strategy of developing and producing new competitive and 
quality products with the use of new technology and raw 
materials.



ΓΡΑΦΕΙΑ
DESKS
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Slim

Slim. Ρυθμιζόμενο Ύψος
Slim. Height Adjustable

Slim. Σταθερό Ύψος
Slim. Fix Height

Η σειρά γραφείων Slim, σχεδιάστηκε στο πλαίσιo της κατασκευής 
καινοτόμων προϊόντων με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έμφαση στη νέα οικολογική εταιρική 
φιλοσοφία, τις επιπτώσεις της σημερινής ανάπτυξης του ανθρώπου στο 
περιβάλλον αλλά και τις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού 
χώρου. 
Η σειρά Slim διακρίνεται για την υψηλή αισθητική, την εργονομία, τη μεγάλη 
ποικιλία υλικών, χρωμάτων και διαστάσεων και την προσαρμοστικότητα 
στους χώρους εργασίας όλων των βαθμίδων.

The Slim desk series has been designed in an effort to create innovative 
products that emphasise the need for environmental consciousness. 
It was designed according to the rules, regulations and specifications of the 
European Union, emphasising the new environmental policy of the company 
and the consequences of human development on the environment. 
It is distinguished by the high aesthetics, efficient ergonomics, the wide 
range of materials, colors and dimensions available and its flexibility to adapt 
in all office spaces for any level of management.
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Slim D
Ολοκληρωμένη σειρά Slim που πλαισιώνεται από μία ευρεία γκάμα 
περιφερειακών ειδών όπως ερμάρια και βιβλιοθήκες, τράπεζες συσκέψεων, 
συρταριέρες και τραπεζάκια σαλονιού κατασκευασμένα με επιφάνιεςμε 
επένδυση καπλαμά σε διάφορους χρωματισμούς. 

Autonomous, multi task office space. The Slim office series can be combined 
with a wide variety of peripherals such as cabinets and bookcases, meeting 
tables, pedestals and waiting tables made by veneer are available in a variety 
of colors.



ΓΡΑΦΕΙΑ
DESKS

43

Slim D - Glass 

Ο διακριτικός μεταλλικός σωληνοειδής σκελετός του γραφείου από 
inox, δε φέρει καμία συγκόλληση στις ενώσεις των στοιχείων του και 
συνδυάζεται άψογα με γυαλί extra clear, αμμοβολής ή βαμμένο σε 
μια ευρεία γκάμα χρωμάτων. 

The discreet metallic tubular frame, has no welding in the connection 
of its elements and combines flawlessly with extra clear sand-blasted 
or coated (in a wide variety of colours) glass.
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Altis Oval
Το γραφείο ALTIS αναπτύχθηκε από το τμήμα 
Έρευνας και Ανάπτυξης του ΔΡΟΜΕΑ. Λειτουργικό, 
εργονομικό, για κάθε χώρο εργασίας.

ALTIS desk was developed by the R & D department of 
DROMEAS. Functional, ergonomic, suitable for every 
workplace.

Η σειρά γραφείων OVAL σχεδιάστηκε από το τμήμα Έρευνας 
και Ανάπτυξης του ΔΡΟΜΕΑ στα πλαίσια του σχεδιασμού και 
της κατασκευής ανταγωνιστικών και ποιοτικών προϊόντων με τη 
χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και Α΄ υλών.

OVAL desk has been designed by the R&D department of 
DROMEAS, as part of a wider company strategy of developing 
and producing new competitive and quality products with the use 
of new technology and raw materials.
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Wireless Technology

εύκολη εναλλαγή όρθιας και καθιστής στάσης 
για καλύτερη σωματική και πνευματική κατάσταση

ανακούφιση από τις χρόνιες σωματικές 
καταπονήσεις της καθιστικής θέσης

άνετη και αποδοτική συνεργασία      

Γραφεία Ρυθμιζόμενου Ύψους

ΓΡΑΦΕΙΑ
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Alma H

Alma HT

Alma HC

easy switching of upright and seated posture
for better physical and mental health

relief from years of stressful sitting posture 
comfortable and efficient cooperation

Height adjustable desks         

650-1290mm
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Altis

Alma H



Γραφεία Ρυθμιζόμενου Ύψους / Height adjustable desks    
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Almaccino

Για ευελιξία στους σύγχρονους χώρους εργασίας.
Το ύψος της επιφάνειας εργασίας ρυθμίζεται 
ηλεκτρικά  από 59 έως 124 cm.

For agility in modern workplaces. 
The height of the work surface is electrically adjustable 
from 59 to 124 cm.
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Officcino
Γραφείο Officcino για εργασία και από το σπίτι. 
Μοντέρνο, κομψό, ευέλικτο, μεταφέρεται εύκολα και 
ταιριάζει σε κάθε χώρο του σπιτιού.
Εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση.

Officino is the new desk from Dromeas, with a modern 
and elegant design that is also flexible and easy to 
transport. 
It fits well in any room of your house.
Fast and easy assembly. 
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Almaccino

Technology in the service of ergonomy, now also in 
the comfort of your home. 
For those having to spend long hours in front of a 
computer screen, the new Almaccino desk arrives to 
offer you the ergonomic support your body needs. 
Comfort at your fingertips, as you can easily adjust 
the height of the surface of your desk to suit your 
immediate needs. 
Either sitting down or standing up, the Almaccino will 
help you relieve the stress your body is subjected to 
from the long sitting hours.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της εργονομίας, τώρα 
και στην άνεση του σπιτιού σας.
Για όλους εσάς που πρέπει να περάσετε πολλές 
ώρες μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή, το νέο 
γραφείο Almaccino ήρθε για να σας προσφέρει την 
εργονομική υποστήριξη που χρειάζεται το σώμα σας. 
Εύκολα μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της 
επιφάνειας του γραφείου σας ώστε να ταιριάζει στις 
άμεσες ανάγκες σας.
Είτε κάθεστε είτε στέκεστε όρθιοι, το Almaccino θα 
σας βοηθήσει να ανακουφίσετε την πίεση που δέχεται 
το σώμα σας από τις πολλές ώρες καθιστικής 
εργασίας.
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Neo

Σταθμοί εργασίας με συνδυασμό δύο, τεσσάρων, έξι 
και περισσότερων θέσεων εργασίας σύμφωνα με τις 
ανάγκες. 
Συμπληρωματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
διαχωριστικά με μεγάλη ποικιλία υλικών.

Workstations with a combination of two, four, six and 
more seats as needed.
Additionally, partitions in a wide variety of materials 
can be used.
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Neo

Σταθμοί εργασίας με συρώμενο διαχωριστικό ερμάριο για 
εύκολη αποθήκευση. 
Δυνατότητα τοποθέτησης δαχωριστικών από plexi glass.

Workstations with sliding divider cabinet for easy storage. 
Possibility of installing plexiglass dividers.
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Neo

Σταθμοί εργασίας με επικαθήμενα διαχωριστικά Flexi σχεδιασμένα με 
έμφαση στην αισθητική δίνουν λύσεις στη διαμόρφωση του χώρου με 
πολλές δυνατότητες σύνθεσης διαστάσεων, υλικών και χρωμάτων.

Workstations with Flexi screen partitions designed with an aesthetic 
emphasis. Provide solutions for the arrangement of space with many 
possibilities regarding dimensions, materials and color combinations.



Σταθμοί εργασίας με επικαθήμενα ηχοαπορροφητικά πανέλα.

Workstations with mounted sound-absorbing panels.
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Neo
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Neo

Σταθμοί εργασίας με πολλαπλές επιλογές διαχωρισμού 
των θέσεων εργασίας.

Workstations with multiple seat separation options.
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Slim
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Lysis Plus
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Alma
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Vip
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Neo
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Tetra
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Slim
Ροτόντες
Round Tables



ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
FLEXIBLE SOLUTIONS

81

Alma F
Η έξυπνη και ευέλικτη κατασκευή του ALMA-F, δίνει λύσεις 
και σε μικρούς χώρους, αφού αναδιπλώνεται γρήγορα και  
αποθηκεύεται εύκολα.

The smart and flexible construction of the ALMA-F, offers  
solutions even to small spaces, since it is quickly folded and 
easily stored.
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Alma F

Δυνατότητες πολλαπλών συνθέσεων ευκολά και γρήγορα
σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περίστασης.

Possibilities of multiple compositions easily and quickly 
according to the needs of each occasion.
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Alma Co
Γραφείο συνεδριάσεων με αναδιπλούμενο  τροχήλατο 
σκελετό και σύστημα εύκολης ολικής αναδίπλωσης των 
δύο επιφανειών.

Conference table with foldable frame on castors and 
easy folding system on both surfaces.



Genesis

Free

Master

Break

Nido

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Ena

Protagon

Logos

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Ποικιλία καθισμάτων, σκαμπό και τραπεζιών 
για πολλαπλές χρήσεις στο χώρο εργασίας.

Variety of chairs, stools and tables for multiple 
uses in the workplace.
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Nido

Simple

Quatro

Kαναπές-πολυθρόνα με ψηλά πλαϊνά και πλάτη, προστατεύει 
τους χρήστες τόσο οπτικά όσο και ακουστικά από το 
περιβάλλον χάρη στις ηχοαπορροφητικές του ιδιότητες.

Armchair with high side and back protects users from the 
environment both visually and acoustically thanks to its sound 
absorbing properties.

Βοηθητικά τραπεζάκια και σκαμπό για ευέλικτη 
εργασία και άνετη συνεργασία.

Auxiliary tables and stools for flexible work and 
comfortable cooperation.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
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Βιβλιοθήκες, συρταριέρες, ερμάρια σε διάφορες 
διαστάσεις. Ποικιλία χρωμάτων σε κασώματα και 
πόρτες. 

Bookcases, drawers, cabinets in various dimensions. 
Variety of colors in frames and doors.
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Siris

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
STORAGE
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Με την στροφή ενός τιμονιού ή την πίεση ενός κουμπιού πάνω στην οθόνη αφής, κυλούν οι αρχειοθήκες και ανοίγει ο διάδρομος προσπέλασης 
στην μονάδα που επιθυμεί ο χρήστης. Η κύλιση γίνεται ομαλά, αθόρυβα με μεγάλη ασφάλεια και απαιτεί ελάχιστη μυική δύναμη.

With the use of a steering wheel or the press of a button on a touch screen the units are sliding thus opening the desired, by the user, aisle. 
Movement is done smoothly, quietly, with great safety and requires minimum muscle strength. 

Συρόμενες αρχειοθήκες Siris χειροκίνητες ή 
ηλεκτροκίνητες για τη μέγιστη αξιοποίση του 
χώρου.

Siris are sliding archives where the movement 
is done manually or automatically.
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Flexi
Επιδαπέδια και επικαθήμενα διαχωριστικά Flexi 
σχεδιασμένα με έμφαση στην αισθητική δίνουν 
λύσεις στη διαμόρφωση του χώρου με πολλές 
δυνατότητες σύνθεσης διαστάσεων, υλικών και 
χρωμάτων.

Floor free standing partitions and desk mounted 
partitions  designed with an aesthetic emphasis 
provide solutions for the arrangement of space 
with many possibilities for dimension, material and 
color combination.



Tetra

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
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Διαχωριστικά επιδαπέδια και επικαθήμενα με 
πολλές δυνατότητες σύνθεσης διαστάσεων, 
υλικών και χρωμάτων.

Floor free standing partitions and desk mounted 
partitions in variety of dimensions, materials and 
colors. 



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
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Επικαθήμενα και επιδαπέδια διαχωριστικά 
από plexiglass. 
Απλός σχεδιασμός για λύσεις προστασίας 
στις θέσεις εργασίας.

Plexiglass floor and desk partitions. 
Simple design for job protection solutions.



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
SPACE DIVIDERS
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Το οριζόντιο σταθερό σύστημα διαχωριστικών (από το 
δάπεδο έως την οροφή) Plaisio με τη μεγάλη ποικιλία 
διαστάσεων των στοιχείων του, παρέχει τη δυνατότητα 
απεριόριστων εσωτερικών διαρρυθμίσεων. 
The horizontal partition wall system PLAISIO (floor to 
ceiling) with the vast range of wall sizes allows for unlimited 
interior modifications at working spaces



ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ
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Τα συστήματα ακουστικής της εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρουν 
κορυφαία ηχοαπορρόφηση στους τοίχους και τις οροφές που 
εφαρμόζονται. 
Βελτιώνουν την ακουστική των χώρων μέσω της απορρόφησης των 
ηχητικών κυμάτων, ρυθμίζουν την αντήχηση και μειώνουν τον 
ενοχλητικό θόρυβο ειδικά σε χώρους όπου η συγκέντρωση πολλών 
ατόμων εντείνει το πρόβλημα της αντανάκλασης του ήχου. 
Ταυτόχρονα η εξαιρετική αισθητική, με την ιδιαίτερη αξία της 
συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού χώρου.

The acoustics systems of DROMEAS offer top sound-absorption on 
the walls and ceilings where they are being applied. They improve 
the acoustics of the rooms by absorbing sound waves, regulate 
reverberation and reduce annoying noise especially in places where 
the concentration of many people intensifies the problem of the 
reflection of sound. 
At the same time, the exceptional aesthetics, with its special value, 
contributes to the creation of a pleasant work space.



ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ
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Ηχοαπορροφητικά πανέλα τοίχου, οροφής, επικαθήμενα σε μεγάλη 
ποικιλία χρωμάτων σχημάτων και διαστάσεων για τη δημιουργία χώρων 
με αισθητική χωρίς ενοχλητικούς θορύβους. 

Sound absorbing panels (wall, ceiling, desk mounted) in a wide variety 
of colors, shapes and dimensions to create spaces without annoying 
noises.
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ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ
ACOUSTIC PANELS

115



ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
RECEPTION AREAS

Silver Line

Γκισέ Υποδοχής καμπύλων και ευθύγραμμων τμημάτων. 
Χάρη στην μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και την δυνατότητα 
προσθήκης γυάλινων επιφανειών, δημιουργεί μια ξεχωριστή 
πινελιά στην αίθουσα υποδοχής σας.

Reception desk consisting of rectangular and curved parts. 
The Silver line reception desks constitute a frequent choice 
for a lot of companies, as a first impressive look.
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ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
RECEPTION AREAS

Lumina
Οι λευκές επιφάνειες λάκας του γκισέ LUMINA 
δίνουν μια μοντέρνα αισθητική στον εργασιακό 
σας χώρο και προσδίδουν κύρος και αξία στο 
χώρο υποδοχής.

The white lacquered surfaces of the counter 
LUMINA offer a modern aesthetics to your 
working place and add prestige and value to 
the reception area.
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ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
RECEPTION AREAS

Olympia

Οι καναπέδες Olympia είναι σχεδιασμένοι για να προσφέρουν τη 
μέγιστη δυνατή άνεση στο κάθισμα και κατασκευασμένοι να 
αντέχουν τη σκληρή χρήση. Υπάρχει πλούσια γκάμα χρωμάτων για 
να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει.

Olympia sofas are designed in a way to provide maximum comfort 
in seating but also withstand heavy use. There is a great variety of 
colors and fabric qualities, so that you can choose the one that suits 
to you.
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ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
RECEPTION AREAS

Alis

Καναπές ιδανικός για κάθε περιβάλλον. Ο μοντέρνος 
σχεδιασμός του προσφέρει τη μέγιστη δυνατή άνεση 
στο κάθισμα και είναι κατασκευασμένος να αντέχει τη 
σκληρή χρήση. Υπάρχει πλούσια γκάμα χρωμάτων 
για να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στον χώρο σας.

An ideal sofa for any environment. Its modern design 
offers the maximum comfort to the chair and it is 
constructed to withstand hard use. There is a large 
range of colours to chose the one that matches to 
your place.
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Danae

Alfie

Cronos

ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
RECEPTION AREAS

Freedom
Ποικιλία σε καναπέδες και πολυθρόνες με πολλαπλές 
επιλογές χρωμάτων.

Variety of sofas and armchairs in multiple color choices.

Κομψή, αναπαυτική πολυθρόνα με ξύλινα τορνιριστά 
ποδια. Ιδανική για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

Stylish, comfortable armchair with wooden toggled 
legs. Ideal for home or professional use.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ / ΕΛΒΕΤΙΑ / 

ΒΕΛΓΙΟ / ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / 

ΚΥΠΡΟΣ / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / 

ΑΛΒΑΝΙΑ / ΡΟΥΜΑΝΙΑ / ΣΕΡΒΙΑ /

ΗΠΑ / ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ / 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ /

ΑΙΓΥΠΤΟΣ / ΑΙΘΙΟΠΟΙΑ /  

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ / ΑΡΜΕΝΙΑ /

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ – ΝΗΣΟΙ COOK  

DROMEAS is the only Greek company and one of the largest in 
Europe  able to successfully implement high demanding projects.

Amongst them, there is the furnishing of the European Commission 
services worldwide as a sole supplier from 2009-2013 and from 
2015-2020, the furnishing of: the German Army, CERN, European 
Investment Bank, several international airports, international Institu-
tions and multinational companies around the globe. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ INTERNATIONAL RECOGNITION

GERMANY / SWITZERLAND /

BELGIUM / UNITED KINGDOM /

CYPRUS / BULGARIA /

ALBANIA / ROMANIA / SERBIA /

USA / SAUDI ARABIA /

UNITED ARAB EMIRATES /

EGYPT / ETHIOPIA /

PHILIPPINES / ARMENIA /

NEW ZEALAND - COOK ISLANDS

Custom Made Projects 

Στην Ελλάδα υλοποιεί τα μεγαλύτερα προγράμματα 
επιπλώσεων. Μερικά από αυτά είναι:
Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων “ΑΘΗΝΑ 2004”, 
επίπλωση Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Ο.Τ.Ε., 
Αεροδρόμια Ελλάδος, Δημόσια Διοίκηση και Οργανισμοί, 
Επιχειρήσεις Ιδιωτικού και ευρύτερου Δημοσίου Φορέα, 
Πανεπιστήμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Φορείς Υγείας, 
Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες κ.α.

Greece it implements the largest furniture programs. Some of 
them are:
Organizing Committee of the Olympic Games "ATHENS 2004", 
furniture of the Olympic facilities, Tax Office, National 
Incurance Services, National Telecommunications Company, 
Airports of Greece, Public Administration and Organizations 
Private and Broader Public Business, Universities and Higher 
Education, Health Services, Banks and Insurance Services 
etc.

Project Ειδικών Επιπλώσεων 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΤΟΥ 

ΔΡΟΜΕΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ

DROMEAS
PRESENCE
ALL OVER 

THE WORLD

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ με τη δυνατότητα που παρέχει η 
καθετοποιημένη παραγωγική υποδομή σε συνδυασμό με 
την πολύτιμη πείρα από την υλοποίηση μεγάλων έργων, 
αναπτύσσει τις εφαρμογές του στην ευρύτερη αγορά των 
επίπλων σε τομείς όπως, η τουριστική δραστηριότητα, οι 
υγειονομικές υπρεσίες, η βιομηχανία, η εστίαση και η 
παροχή υπηρεσιών.

DROMEAS with the production capability based on the 
vertically integrated production facilities, together with its 
valuable experience in implementing large projects, expands 
its operations in the broader market of furniture, such as 
tourism, health services, industrial facilities, the hospitability 
sector and the services sector.

Μας Εμπιστεύονται! Trusting us!

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ είναι η μοναδική ελληνική εταιρία και από τις 
μεγαλύτερες στην Ευρώπη που μπορεί να αναλάβει να υλοποιήσει 
με επιτυχία έργα υψηλών απαιτήσεων. 

Μεταξύ των μεγάλων έργων που ανέλαβε να υλοποιήσει μετά από 
διεθνείς διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχαν κορυφαίες 
εταιρίες του χώρου, σημαντική θέση έχουν ο εξοπλισμός με γραφεία 
των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COMMISSION) ως 
αποκλειστικός προμηθευτής, ο Γερμανικός Στρατός, το CERN στην 
Ελβετία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο, 
διεθνή αεροδρόμια και γραφειακές εγκαταστάσεις μεγάλων 
πολυεθνικών εταιριών.
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ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ 
LARGE SCALE PROJECTS

Ο Δρομέας έχει εξοπλίσει υπηρεσίες 
της Κομισιόν σε όλη την Ευρώπη με 
πάνω απο 30.000 θέσεις εργασίας

DROMEAS has furnished the European 
Commission services across Europe 

with more than 30.000 working positions

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Λουξεμβούργο
European Investment Bank, Luxembourg

Cern - Γενεύη, Ελβετία / 
Geneve, Switzerland

Γερμανικός Στρατός - Γερμανία 
German Army - Germany 
Εξοπλισμός του Γερμανικού Στρατού με πάνω από 
200.000 ερμάρια και 60.000 γραφεία Alma H

DROMEAS has furnished the German Army with more 
than 200.000 cabinets and 60.000 Alma H desks

DROMEAS has furnished CERN with 
more than 2000 Smart chairs and Slim desks

ΗΠΑ / USA

Γερμανία / Germany 

Εξοπλισμός του CERN με πάνω από 
2000 καθίσματα Smart και γραφεία Slim 
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Λεωφ. Μεσογείων, Αθήνα / Mesogeion Av., Athens, Greece 

ΑΘΗΝΑ: 
Λεωφ. Μεσογείων 172, Χολαργός

Τ. 210 6835250
e-mail: athens@dromeas.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
Κων. Καραμανλή 112

Τ. 2310 311601
e-mail: karamanli@dromeas.gr

DROMEAS BG: 
1618 Sofia, blvd.Bulgaria 110 ground floor

T.+359 2 489 97 20
e-mail: info@dromeas.bg

DROMEAS BRUSSELS: 
Schaarbeeklei 605, 1800 Vilvoorde, Brussels - Belgium

T. +32-2-7510825
e-mail: info@dromeas.be

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
SHOWROOMS

Δυναμική παρουσία στις αγορές

• Ελλάδα - εταιρικά καταστήματα και συνεργάτες /
αντιπροσώπους
• Αθήνα - εκθεσιακό χώρο επί της Λεωφ. Μεσογείων
• Θεσσαλονίκη - εκθεσιακό χώρο επί της

Λεωφ. K. Καραμανλή
• Βουλγαρία - ιδιόκτητο κατάστημα 750m2

• Βρυξέλλες - εκθεσιακό και αποθηκευτικό χώρο

Η εταιρία έχει δίκτυο αντιπροσώπων στη Γερμανία, 
Αυστρία, Αλβανία, Κόσοβο, Κάτω Χώρες και 
συνεργασίες διαφόρων τύπων στην Ελβετία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Κύπρο.

Dynamic presence in the markets

• Greece - corporate stores and affiliates / agents
• Athens - Exhibition area on Mesogion Avenue
• Thessaloniki - exhibition area on

Kon. Karamanlis Avenue
• Bulgaria - privately owned shop 750m2

• Brussels - exhibition and storage space

The company has a network of agents in Germany, 
Austria, Albania, Kosovo, Netherlands and various 
types of partnerships in Switzerland, United 
Kingdom, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, 
Qatar and Cyprus.
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