Η εταιρεία Candia Strom κατασκευάζει στρώματα και κρεβάτια
πάνω από 40 χρόνια, με δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Στην καρδιά κάθε στρώματος Candia Strom βρίσκεται
ό,τι ακριβώς βρίσκεται και στην καρδιά των ανθρώπων της: Το
πάθος για τελειότητα!

Eταιρεία
Η Candia Strom ιδρύθηκε το 1973 από τους
Χαράλαμπο και Εμμανουήλ Βελιβασάκη. Σε
σύντομο χρονικό διάστημα, με εμμονή στην
ποιότητα και την εργατικότητα κατόρθωσαν
να διευρύνουν την δραστηριότητά τους και
να εγκατασταθούν σε ιδιόκτητο κτίριο στην
περιοχή των Σπάτων το 1980.
Σήμερα, στην εταιρεία εργάζονται πάνω από
100 άτομα με μεγάλη εξειδίκευση στον κλάδο της επιπλοποιίας. Η παραγωγική της δυνατότητα ξεπερνά τα 120.000 στρώματα ετησίως, ενώ ο μηχανολογικός της εξοπλισμός
είναι από τους πιο σύγχρονους στην Ελλάδα.

Αγορά

Κύρια επιτεύγματα

Ο συνδυασμός της εμπειρίας, της τεχνολογικής αρτιότητας, καθώς και της υλοποίησης
αξιόπιστων και ποιοτικών προϊόντων, έχει
σαν αποτέλεσμα την αλματώδη ανάπτυξη και
παρουσία της Candia Strom με 100 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ειδικότερα,
η είσοδος στις αγορές του εξωτερικού υλοποιήθηκε με μία νέα πρωτοποριακή κατηγορία χειροποίητων στρωμάτων με τη χρήση
100% φυσικών υλικών. Σήμερα, η Candia
Strom βρίσκεται σε 10 χώρες σε Ευρώπη
και Ασία με συνολικά 27 καταστήματα.

Το 1983, 1η η Candia Strom δημιούργησε στην Ελλάδα το ανατομικό χειροποίητο
στρώμα, με την ονομασία BODYFIX. Ακολούθησαν και άλλες κατασκευαστικές καινοτομίες, όπως η αυτόνομη παραγωγή ελατηρίων τύπου Bonnel, ενώ η Candia Strom
ήταν επίσης η 1η εταιρεία στην Ελλάδα που
απέκτησε ISO 9001 και ISO 14001. Παγκοσμίως, είναι μία από τις λίγες εταιρείες κατασκευής στρωμάτων που φτιάχνει τα δικά
της ελατήρια! Τα ελατήρια Cotton Calico
Pocket Springs είναι φτιαγμένα από ανώτε-
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ρης ποιότητας ατσάλι, το οποίο διατηρεί την
ανθεκτικότητα και την ευελιξία του. Το Cotton
Calico είναι θήκη από ελαφρύ βαμβάκι, 100%
φυσικό υλικό, μέσα στην οποία τοποθετείται
το ελατήριο. Η ανεξάρτητη κίνηση κάθε ελατηρίου είναι που παρέχει τη δυνατότητα στο
στρώμα να αγκαλιάζει και να ακολουθεί το
περίγραμμα του σώματος και να κρατάει τη
σπονδυλική στήλη άψογα ευθυγραμμισμένη.

Προ όντα-Υπηρεσίες
Η Candia Strom, εκτός από τη συλλογή
χειροποίητων στρωμάτων BODYFIX, παράγει τις σειρές Hyperion (premium ανατομικά στρώματα), Onar (ανατομικά στρώματα), Classic (ορθοπεδικά στρώματα) και
Νaturezza (στρώματα χωρίς ελατήρια).

Πρόσ ατες εξελίξεις

Αξίες- ραμα

Η Candia Strom συμμετείχε και φέτος στις
παγκοσμίως αναγνωρισμένες εκθέσεις
επίπλου στο Παρίσι, Equip Hotel για 2η συνεχόμενη φορά και στην ΙΜΜ στην Κολωνία
για 6η συνεχόμενη φορά.

Οι άνθρωποι της Candia Strom είναι ασυμβίβαστοι με την ποιότητα, παθιασμένοι και
αφοσιωμένοι στο να δημιουργούν καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα. Στην καρδιά
κάθε στρώματος Candia Strom βρίσκεται
ό,τι ακριβώς βρίσκεται και στην καρδιά των
ανθρώπων της: Το πάθος για τελειότητα!

Επιπλέον, θα συμμετέχει τον Απρίλιο, για
6η συνεχόμενη χρονιά, στην μεγαλύτερη
έκθεση επίπλων και design στον κόσμο
Salone del Mobile στην Ιταλία, όπου περισσότεροι από 300.000 επαγγελματίες ενημερώνονται για τις νέες τάσεις.
Η συστηματική παρουσία στις διεθνείς εκθέσεις και η ανάπτυξη σε
αγορές του εξωτερικού, καθιέρωσαν
την Candia Strom ως ένα παγκόσμιο
brand, οδηγώντας σε νέες συνεργασίες.

Το όραμα των ιδρυτών της ήταν να προσφέρουν την απόλυτη ποιότητα και εμπειρία ύπνου, να μπορεί ο καθένας όταν
ξαπλώνει, να κλείνει τα μάτια και να χαλαρώνει, έτσι ώστε όταν ξυπνήσει να είναι ξεκούραστος πραγματικά και έτοιμος να αντιμετωπίσει με καθαρό μυαλό τη νέα ημέρα
που μόλις έχει ξεκινήσει.

Επιπλέον, μεγάλη επένδυση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των ξενοδόχων, με τη δημιουργία μιας νέας συλλογής στρωμάτων και
κρεβατιών αποκλειστικά για επαγγελματίες
(ξενοδοχεία, καταλύματα κλπ).
Η εταιρεία παράγει, επίσης, πάνω από 20
διαφορετικούς τύπους επενδεδυμένων
κρεβατιών, καθώς και μία σειρά σχεδιασμένη από τον διεθνούς φήμης σχεδιαστή
Σωτήρη Λάζου.
Για να καλύψει όλες τις ανάγκες των πελατών της, η Candia Strom κατασκευάζει,
επιπλέον, προϊόντα που διαφοροποιούνται
ως προς τις διαστάσεις, τα υλικά, τις προδιαγραφές και τον σχεδιασμό ανάλογα με τις
απαιτήσεις τους.
Τέλος, αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα
πρωτοποριακά προϊόντα από ειδικό gel, της
Ιταλικής εταιρείας Technogel.

σως δεν γνωρίζατε ότι...
• Κάθε βήμα για την κατασκευή ενός

στρώματος BODYFIX γίνεται στο χέρι
από έμπειρους τεχνίτες.
• Η Candia Strom κατασκεύασε το

1983 το 1ο χειροποίητο ανατομικό
στρώμα στην Ελλάδα με την ονομασία BODYFIX.
• Εξάγει σε 10 χώρες την χειροποίη-

τη συλλογή στρωμάτων BODYFIX.
• Είναι η μόνη εταιρεία παγκοσμίως
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Νέα σειρά στρωμάτων
χωρίς ελατήρια από 100%
φυσικά υλικά.

που κάνει επεξεργασία υφάσματος
με λάδι ελιάς (Olive Oil treatment).

www.candia-strom.gr

Αριθμεί πλέον τα 27
καταστήματα στις
διεθνείς αγορές.

Superbrands

51

