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Ποιοι Είμαστε

Who we are

Η Φιλοσοφία μας

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.

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.

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

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.
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ

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.

Athanasios Papapanagiotou
Chairman of the Board & Chief Executive Officer
DROMEAS S.A.

Our Philosophy
Creating workplaces that provide comfort,
positive psychology and promote the
productivity of each employee
Οι Αρχές μας I Our Principles
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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 are
focused on our customer’s
satisfaction.
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Διαρκής ανάπτυξη νέων προϊόντων και ανανέωση υπαρχόντων
Continuous development of new products and renewal of existing products
Εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
Application of technology and expertise
Δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές
Production of high quality products in competitive prices
Υιοθέτηση της αειφόρου ανάπτυξης
Adoption of sustainable development
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
Άμεση και διαρκής εξυπηρέτηση του πελάτη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
την πώληση
Instant and continuous after sales service support





Πιστοποιήσεις

Certifications

Εγγύηση Ποιότητας

Quality Guarantee

• 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 πιστοποιημένες 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

• Quality Management (EN ISO 9001:2015)
• Environmental Management (EN ISO 14001:2015)
• Managing health and safety of workers
(OHSAS 18001 / ELOT 1801:2008)
• 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»
• System of Collective Alternative Package Management

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».

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 environment 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.

Η συνεργασία μας με τους πελάτες

Our cooperation with the clients

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.

In DROMEAS we have a principle that our relationship
with the customer is governed by the values we stand
firmly and consistently. These are:
• Honest interesting to understand the client’s needs and
wants
• 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.

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).

DROMEAS products meet the requirements of
ergonomics and safety by complying with European
standards EN, GS (Geprüfte Sicherheit) and
Blue Angel (The German Ecolabel).

Βραβεύσεις
• 1999, βραβείο «ΠΡΟΛΗΨΗ» (SAFE) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για
τα μέτρα που λαμβάνει και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για την
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων
• 2008, 1ο Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης (στην κατηγορία
μεγάλες επιχειρήσεις), στα πλαίσια του επιχειρησιακού
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» που απένειμε το Υπουργείο
Ανάπτυξης, το Εθνικό Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης
αποτελεί σημείο αναφοράς και συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
• 2010, ΕΘΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ EMAS 2010 από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
και τη Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρ. Επιτροπής.
Τα βραβεία ΕΜΑΣ αυτή τη χρονιά επικεντρώθηκαν
στην «Αποδοτικότητα στη χρήση φυσικών Πόρων».

Awards
• 1999, “Prevention” prize (SAFE) from the European Union,
forthe measures taken and the methods used for the hygiene
and safety of workers
• 2008, 1st Prize for Business Excellence (in the class large
companies) under the Operational Programme "Competitiveness"
awarded by the Ministry of Development, The National Award for Business Excellence is a benchmark for evaluating businesses in Greece.
• 2010, National Award EMAS 2010 from the Ministry of Environment,
Energy and climate change (YPEKA) and the general management of
environment for the European Commission. The EMAS awards main
focus was the “Efficiency in the use of natural resources”.

Προστασία
του περιβάλλοντος
από τις Α΄ύλες
και την παραγωγή
των προϊόντων μας
έως τη χρήση και την
ανακύκλωσή
τους
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)

Συνεχείς έλεγχοι διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος
Continuous controls ensure the high quality of the finished product





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

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

Κατεργασία καμπύλων επιφανειών
Processing centre of curved surfaces

Βαφή και λούστρο ξύλινων επιφανειών
Processing centre of curved surfaces

Μονάδα ξύλου / Overview of the wood department

1_ Διοίκηση - Έκθεση / Management – Showroom
2_ Τμήμα καθισμάτων / Seating Department
3_ Διαχωριστικά / Partition Walls
4_ Μονάδα κατεργασίας χάλυβα - Βαφείο / Production facility of processing and coating of steel
5_ Μονάδα χύτευσης, κατεργασίας αλουμινίου / Production facility if die casting of aluminium
6_ Μονάδα παραγωγής ξύλινων επιφανειών / Production facility of processing and coating of wood
7_ Κέντρο διανομής / Distribution Center
8_ Κ.Ε.Μ (καλoύπια, εξαρτήματα μετάλλου - πλαστικού) / K.E.M (moulds, metallic and plastic components)
Κατεργασία με ατσαλοβολή
Surface processing with shot blasting

Χύτευση αλουμινίου / Aluminium die-casting

Γυάλισμα με χρήση ρομπότ
Polishing with the use of robotics

Σύστημα ηλεκτροστατικής βαφής / Complete system of electrostatic paint

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

Μονάδα παραγωγής καλουπιών / Mould department

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).





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.





Καθίσματα

Τα καθίματα του ΔΡΟΜΕΑ διακρίνονται για τον εργονομικό σχεδιασμό τους.
Είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και έχουν 5 χρόνια εγγύηση.
Υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος και βελτιώνουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων.

Chairs

3D BACK

Aκολουθεί κάθε σας κίνηση
The chair that follows you

Dromeas’ chairs are distinguished for their ergonomic design.
They are manufactured according to European standards and have a 5 year warranty.
They support the proper posture and improve employee efficiency.

Reflex D
Sense D & Sense





Καθίσματα
Chairs

Reflex

Aκολουθεί κάθε σας κίνηση

Το κάθισμα REFLEX ανταποκρίνεται άμεσα στην
αλλαγή στάσης του σώματος κατά τη διάρκεια της
εργασίας, με αυτόματη προσαρμογή της πλάτης
του καθίσματος στην πλάτη του χρήστη.

The chair that follows you

The REFLEX chair responds directly to body posture
change during work, with automatic adjustment of the
backrest on the back of the user.

Action D & Action





Καθίσματα Συνεργασίας
Visitor Chairs

S Vip E

Value

Sofia

Mega

Idea

Porto

Multi

Omega

Libero

Libero





Γραφεία

Τα γραφεία του ΔΡΟΜΕΑ καλύπτουν
οποιαδήποτε ανάγκη για ατομική ή
ομαδική εργασία.
Είναι λειτουργικά και σχεδιασμένα
με γνώμονα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
και τη σύγχρονη αισθητική.
Έχουν 5 χρόνια εγγύηση και
πιστοποιητικά καλής λειτουργίας
και αντοχής.

Desks

Dromeas’ desks cover any need for
individual or team work.
They are functional and designed
according to European standards
and modern aesthetics.
They have 5 years warranty and
certificates of good operation and
durability.

Neo A
Neo

Neo Ceto

Neo

Neo Wood





Γραφεία Ρυθμιζόμενου Ύψους
Height adjustable desks
Alma H
εύκολη εναλλαγή όρθιας και καθιστής στάσης
για καλύτερη σωματική και πνευματική κατάσταση

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

ανακούφιση από τις χρόνιες σωματικές
καταπονήσεις της καθιστικής θέσης

relief from years of stressful sitting posture
comfortable and efficient cooperation
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Διευθυντικά Γραφεία
Executive Desks

Slim D - Γυαλί / Glass

Vip

Slim D - Kαπλαμάς / Veneer
Lysis Plus

Vip - Λάκα / Laqeur





Σταθμοί Εργασίας

Οι σταθμοί εργασίας του ΔΡΟΜΕΑ καλύπτουν οποιαδήποτε
ανάγκη για διαμόρφωση ανοιχτών χώρων εργασίας μέσα
από ποικίλους συνδυασμούς διάταξης και χωροθέτησης.

Workstations

Dromeas’workstations cover any need for
open workspaces through a variety of layouts.





Σταθμοί Εργασίας
Workstations

Neo Pull Out

Neo A

Neo

Neo

Neo





Γραφεία Συνεδριάσεων
Conference & Meeting Tables
Lysis Plus

Slim

Slim - Ροτόντες / Round Tables
Alma





Λύσεις για
ευέλικτη εργασία
Προϊόντα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλα για
χώρους συνεδριάσεων, σεμιναρίων και όπου
απαιτείται ευελιξία και εύκολη αποθήκευση.

Flexible solutions

Multipurpose products suitable for
meeting rooms, seminars and where
flexibility and easy storage are required.

Logos

Alma Co

Ena

Alma F





Αποθήκευση

Τα συστήματα αποθήκευσης του ΔΡΟΜΕΑ προσφέρουν πολλαπλές
δυνατότητες αρχειοθέτησης και μέγιστη αξιοποίηση του χώρου.

Storage

Dromeas’ storage systems offer multiple archiving capabilities
and maximum space utilization.

Συρόμενες αρχειοθήκες Siris χειροκίνητες ή
ηλεκτροκίνητες για τη μέγιστη αξιοποίση του χώρου.
Siris are sliding archives where
the movement is donemanually or automatically. Siris





Κρεμαστά και επιτοίχια ηχοαπορροφητικά panels
Hanging and wall mounted absorbing panels

Ηχοαπορρόφηση

Ηχοαπορροφητικά panels του ΔΡΟΜΕΑ σε ποικιλία διαστάσεων,
σχημάτων και χρωμάτων βελτιώνουν την ακουστική του χώρου
προσφέροντας υψηλά επίπεδα ηχοαπορρόφησης.

Sound Absorption

Dromea's sound absorbing panels in a variety of shapes and
colors enhance room's acoustics by delivering high levels of
sound absorption.

Επιδαπέδια ηχοαπορροφητικά panels
Free standing absorbing panels

Επιτοίχια ηχοαπορροφητικά panels
Wall mounted absorbing panels

Kαναπές-πολυθρόνα με
ηχοαπορροφητικές ιδιότητες
Armchair with absorbing properties

Nido





Αναμονή

Αναπαυτικοί καναπέδες σε ποικιλία διαστάσεων και επενδύσεων.
Receptions με δυνατότητα εναλλακτικών συνθέσεων που
προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου.

Lounge Area

Comfortable sofas in a variety of dimensions and linings,
Receptions with alternative compositions adapted to the
needs of the space.

Danae

Leon

Cronos

Alfie

Alis

Olympia

Silver Line

Lumina

Cronos
Freedom
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Διεθνής Καταξίωση

International Recognition

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ διεκδικώντας οργανωμένα μεγάλα προγράμματα εξοπλισμού γραφείων σε διεθνείς διαγωνισμούς έχει
καταγράψει σημαντικές επιτυχίες.

DROMEAS has participated in large furnishing programs
at local and European level and has been awarded significant projects.

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
από το 2009-2013 και από 2015-2020, ο Γερμανικός Στρατός,
το CERN στην Ελβετία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
στο Λουξεμβούργο, διεθνή αεροδρόμια και γραφειακές
εγκαταστάσεις μεγάλων πολυεθνικών εταιριών.

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 Institutions and
multinational companies around the globe.

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ είναι η μοναδική ελληνική εταιρία και από τις
μεγαλύτερες στην Ευρώπη που μπορεί να αναλάβει να υλοποιήσει με επιτυχία έργα υψηλών απαιτήσεων.
Η σταθερή παρουσία με αξιώσεις και επιτυχίες του ΔΡΟΜΕΑ
στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελεί στοιχείο
της ταυτότητας μας και τίτλο τιμής ως εθνικός εκπρόσωπος
στην παγκόσμια αγορά.

DROMEAS is the only Greek company and one of the
largest in Europe able to successfully implement high
demanding projects.
DROMEAS’ achievements in a highly demanding international enviroment is part of our identity and an honour title
as the National Representative in the global market.

Μία ειδική κατασκευή που κλήθηκε να πραγματοποιήσει η εταιρία μας
ήταν και η ανακαίνιση αυτής της αμφιθεατρικής αίθουσας της Κομισιόν.
A custom made project that DROMEAS was called to materialize was
the refurbishment of the amphitheatre of the European Commission.

Η κορυφαία ποιότητα των επίπλων της
εταιρίας έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην
ικανοποίηση όλων των Κομισάριων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
The top quality of t Company’s furniture
was an important factor in satisfying
all the European Parliament Commissars.





Μεγάλα Έργα / Large scale Projects

Coca Cola HBC - Zug, Ελβετία / Zug, Switzerland

Cern - Γενεύη, Ελβετία / Geneve, Switzerland

Γερμανικός Στρατός - Γερμανία
German Army - Germany

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Λουξεμβούργο
European Investment Bank, Luxembourg

Εξαρτήματα Αλουμινίου / Aluminum die cast accessories

Εξοπλισμός του
Γερμανικού Στρατού με
πάνω από 200.000 ερμάρια
DROMEAS has furnished
the German Army with
more than 200.000 cabinets

Daimler
Γερμανία / Germany

Κυβερνητικό Κτίριο - Αμπού Ντάμπι, Η.Α.Ε
Government Building - Abu Dhabi, U.A.E.

Ύπατη
Αρμοστία
Αθήνα
UNHCR
Athens

Dassen Bank SC - Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοποία / Addis Ababa, Ethiopia

COSMOTE TV
Αθήνα / Athens

MTU
ΗΠΑ / USA





Μεγάλα Έργα / Large scale Projects
Φοιτητική Εστία - Βερβιέρ, Βέλγιο / Student Housing - Verviers, Belgium

Project Ειδικών Επιπλώσεων

Custom Made Projects

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.

Οι απεριόριστες δυνατότητες επεξεργασίας και μορφοποίησης του ξύλου, του πλαστικού, του μετάλλου και του
αλουμινίου, αξιοποιούνται για εφαρμογές σε όλους τους
τύπους επίπλων.
Αυτές οι δυνατότητες σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία,
την οργάνωση και τη λειτουργία της παραγωγής για την
υλοποίηση μεγάλων έργων, προσδιορίζουν το συγκριτικό
πλεονέκτημα του ΔΡΟΜΕΑ στην παροχή εξειδικευμένων
λύσεων, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των πελατών
μας.

The unlimited capabilities in wood, plastic, steel and
aluminum processing are utilized for applications in all
types of furniture.
These features combined with the expertise, organization
and the operation of production for the implementation
of major projects, are the comparative advantage of
DROMEAS in providing specialized solutions tailored to
our customers' requirements.

Φοιτητική Εστία- Βρυξέλλες, Βέλγιο / Student Housing - Brussels, Belgium
Cris and Eve Hotel,
Κομοτηνή / Greece

Κέντρο Αποκατάστασης “Ευεξία”, Καβάλα
EVEXIA Rehabilitation Center, Greece

Εξοχικές κατοικίες EUPHORIA, Μπόροβετς, Βουλγαρία
Country houses EUPHORIA, Borovets, Bulgaria

Έργα εταιρικής ταυτότητας

Corporate identity projects

O ΔΡΟΜΕΑΣ με τεχνογνωσία στο project managment έχει
υλοποιήσει τα μεγαλύτερα προγράμματα επίπλωσης
εταιρικής ταυτότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

DROMEAS with a long experience in project management,
focuses its attention and actions towards large projects
allowing the Company to undertake the biggest corporate
identity furniture projects in Greece and abroad.

Borovets Euphoria Club - Μπόροβετς, Βουλγαρία / Borovets Bulgaria

Eurobank, Εταιρική ταυτότητα
Eurobank, Corporate identity
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Εmporiki Bank, Εταιρική ταυτότητα / Corporate identity

Postbank, Εταιρική ταυτότητα
Postbank, Corporate identity



Τα καταστήματα μας / Showrooms
Δυναμική παρουσία στις αγορές

Λεωφ. Κ. Καραμανλή, Θεσσαλονίκη
K. Karamanli Av., Thessaloniki, Greece

• Ελλάδα - εταιρικά καταστήματα και συνεργάτες /αντιπροσώπους
• Αθήνα - εκθεσιακό χώρο επί της Λεωφόρου Κηφισίας
• Θεσσαλονίκη - εκθεσιακό χώρο επί της Λεωφόρου Κων. 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

Λεωφ. Βουλγαρίας, Σόφια
Bulgaria Av., Sofia, Bulgaria

Βρυξέλλες, Βέλγιο
Brussels, Belgium

Τίρανα, Αλβανία
Tirana, Albania

• Greece - corporate stores and affiliates / agents
• Athens - Exhibition area on Kifissias 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.

Κόσοβο / Kosovo

ΑΘΗΝΑ:
Λεωφ. Κηφισίας 324Α, Χαλάνδρι
Τ. 210 6835250
e-mail: kifisias@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

Λεωφ. Κηφισίας, Αθήνα / Kifisias Av., Athens, Greece
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Τρέχει Μπροστά
Running Ahead

