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Ένα στρώμα δεν είναι μέρος μιας επίπλωσης. Είναι ένα μέρος ή, αν θέλετε, ένα “λιμάνι”, στο οποίο θα μείνετε για να 
ξεκουραστείτε και να ονειρευτείτε για το ένα τρίτο της ζωής σας. Σε πολλές περιπτώσεις, η ζωή μας εξαρτάται από 
το πόσο καλά θα κοιμηθούμε ένα βράδυ ή από το πόσο καλά μας κάνει ένα στρώμα να αισθανθούμε. 

Σε όλον τον πλανήτη, ο άνθρωπος αποτυπώνει και αφομοιώνει τον ύπνο ως κομμάτι της ιστορίας του, της μυθολογίας 
του και της ίδιας του της ύπαρξης. Ειδικότερα δε στο επίπεδο της τέχνης, ο ύπνος αποτυπώνεται, από την Ευρώπη 
μέχρι την Αυστραλία και από την Αφρική μέχρι την Αμερικανική ήπειρο, ως το κλειδί της ευτυχίας, το μυστικό της 
συμπαντικής και πνευματικής ισορροπίας. Ο καλός ύπνος συνδέεται με την ηρεμία, την ανθισμένη φύση και τους 
γαλήνιους ουρανούς, ο κακός ύπνος με το σκοτάδι, τη δυστυχία, τους εφιάλτες και την κακοδαιμονία. Ο ύπνος είναι 
κομμάτι μας. Το ζητούμε, το θέλουμε και το λαχταράμε. Όπου κι αν είμαστε, όποια γλώσσα κι αν μιλάμε, όποιον 
ουρανό κι αν βλέπουμε. 

Και στην CANDIA STROM ξέρουμε και αγαπάμε τον ύπνο, όπως κι εσείς! 
Κανένα στρώμα δεν θα σας κάνει να αισθανθείτε όπως ένα στρώμα CANDIA STROM! Σε κάθε στρώμα που 
παράγουμε δίνουμε την απαιτούμενη προσοχή που χρειάζεται, για να στηρίξουμε τα όνειρά σας!

A mattress is not just another part of furniture, it’s your ‘port in the storm’; a special place where you will spend one third of your 
life dreaming and sleeping. How we’ve slept the night before, determines the way we feel the next day.

All over the world, humans have made sleep part of their personal narrative, their very being. Artists from as far afield as Eu-
rope, Australia, Africa and the Americas consider sleep as the key to happiness, the secret to achieving a universal and spiritual
balance. In folk tradition, a good night’s sleep is akin to serenity, nature in bloom and peaceful skies, while a bad night’s sleep 
means darkness, sadness, nightmares and misfortune. Sleep is part of us. We seek and yearn for it; no matter who we are, what 
language we speak or which sky we wake up under. 

At CANDIA STROM we love sleep as much you do. No mattress will ever make you feel like a CANDIA STROM! Every mattress we 
produce is lavished with the love and attention your dreams deserve.

Ο ύπνος είναι τέχνη

Τhe art of sleep



ΥΛΙΚΑ για ιδανική στήριξη
MATERIALS for optimal support

Για να μπορέσετε να απολαύσετε έναν ξεκούραστο 
ύπνο, δεν αρκεί ένα οποιοδήποτε στρώμα.
Στην CANDIA STROM έχουμε επιλέξει πρώτες ύλες
που παρέχουν σωστή στήριξη για τη σπονδυλική 
στήλη, αλλά ταυτόχρονα και άνεση για να μην πιέζουν 
τους ώμους ή τους γοφούς σας. Όλα τα υλικά
που χρησιμοποιούμε έχουν υποστεί την κατάλληλη 
επεξεργασία, ώστε να πληρούν τα κριτήρια υγιεινής 
ενός στρώματος.

Not any mattress can ensure a good night’s sleep.
We at CANDIA STROM have selected the correct materials 
to provide the right amount of support for your spine
and enough cushioning, to ensure there is no strain
on your shoulders or hips. All our materials also meet
strict hygiene standards.

ΕΛΑΤΗΡΙΑ COTTON CALICO POCKET SPRINGS
Αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι ότι 
κατασκευάζουμε μόνοι μας τα ελατήρια που 
χρησιμοποιούμε στα στρώματά μας. Είμαστε
ένας από τους λίγους κατασκευαστές στρωμάτων 
παγκοσμίως που φτιάχνουν τα δικά τους ελατήρια.
Tα Cotton Calico Pockets Springs είναι φτιαγμένα
από ανώτερης ποιότητας ατσάλι για τη δημιουργία 
του συστήματος ελατηρίων των στρωμάτων,
το οποίο διατηρεί την ανθεκτικότητα και την ευελιξία 
του. To Cotton Calico είναι ελαφρύ βαμβάκι,
που είναι 100% φυσικό και πιο ανθεκτικό στο χρόνο. 
Tα κορυφαίας ποιότητας ατσάλινα ελατήριά μας
είναι τοποθετημένα σε φυσικές θήκες από Cotton 
Calico, που τους επιτρέπουν να κινούνται ανεξάρτητα 
καθώς τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο.
Αυτό παρέχει τη δυνατότητα στο στρώμα να αγκα- 
λιάζει και να ακολουθεί το περίγραμμα του σώματός 
σας, ενώ επιτρέπει στους γοφούς σας να βυθίζονται 
ακόμη περισσότερο από τη μέση σας, κρατώντας
τη σπονδυλική στήλη άψογα ευθυγραμμισμένη. 
Μειώνει επίσης τους κραδασμούς από τις κινήσεις 
του συντρόφου σας, κατά τη διάρκεια του ύπνου. 
Ράβουμε κάθε τσέπη ξεχωριστά αντί να χρησιμο- 
ποιούμε κόλλα ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο,
για να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ποιότητα
και σταθερότητα. Η μοναδική κυψελοειδής διάταξη 
διασφαλίζει μία ομαλή επιφάνεια ύπνου, χωρίς 



ΕΛΑΤΗΡΙΑ POCKET SPRINGS
Τα ανεξάρτητα ελατήρια Pocket προσφέρουν 
πολλαπλά σημεία στήριξης, τα οποία λειτουργούν
ως ανεξάρτητη ανάρτηση. Επειδή έχουν τη δυνα- 
τότητα να προσαρμόζονται στο σώμα, αποτελούν
την προϋπόθεση για έναν ξεκούραστο ύπνο.

POCKET SPRINGS
Pocket Springs offer multiple support points and
independent suspension. As they’re able to adjust
to your body, they provide the perfect conditions
for a good night’s sleep.

ΕΛΑΤΗΡΙΑ BONNEL SPRINGS
Κατασκευασμένα από ευρωπαϊκό ανοξείδωτο ατσάλι 
σε διαφορετικά πάχη, διαμέτρους και πυκνότητες, 
που διαμορφώνουν την ισχύ και την αντοχή των 
στρωμάτων. Αποτελούν τη βάση των ορθοπεδικών 
στρωμάτων και εξασφαλίζουν τη σωστή στήριξη
της σπονδυλικής στήλης.

BONNEL SPRINGS
Made from European stainless flat steel of various thick-
nesses, diameters and density levels, they provide the 
mattresses’ strength and longevity. They form the base
of our Bonnel Spring mattresses as they offer optimal
spinal support.

να αφήνει κενά μεταξύ των ελατηρίων, αποτρέποντας 
την ολίσθηση μέσα σε αυτά. Τέλος, κάθε βήμα
για την κατασκευή ενός στρώματος, τύπου Bodyfix, 
γίνεται στο χέρι. Οι ειδικευμένοι και έμπειροι τεχνίτες 
μας σταθεροποιούν με το χέρι κάθε θήκη Cotton 
Calico στο στρώμα, ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη 
ποιότητα σε βάθος χρόνου.

COTTON CALICO POCKET SPRINGS
What makes us stand out are the springs we use in our
mattresses. We are one of the few mattress companies in 
the world who manufacture their own springs. Cotton Calico 
Pocket Springs are made with high quality flat steel that
retains its flexibility and can stand the test of time. Cotton 
Calico is a light, durable and 100% natural cotton. Our top 
quality flat steel springs are placed into natural Cotton Calico 
pockets. Despite being placed side by side, they move inde-
pendently, allowing the mattress to hug your body. Your hips 
immerse lower than your waist, keeping your spine perfectly 
aligned. They also limit the vibrations from your partner’s 
moving around as he/she sleeps. We sew every pocket 
separately, rather than use glue or other sealants, in order to 
guarantee ultimate quality and stability. These unique cells 
allow for a smooth sleeping surface without gaps between 
the springs. Every step towards delivering a Bodyfix mat-
tress is completed by hand. Our experienced and highly spe-
cialised craftspeople position every Cotton Calico pocket in 
place, in order to guarantee ultimate quality and longetivy of 
your selected product. 



DACRON
Η ακρυλική βάτα προσφέρει μια 
αφράτη αίσθηση στο στρώμα 
και άνεση στον ύπνο. Επιπλέον, 
εξασφαλίζει σωστό αερισμό, 
αποβάλλοντας την υγρασία.

DACRON
Acrylic fibre that makes the mat-
tress feel fluffy and comfortable.
It also allows for the proper
mattress ventilation and keeps 
moisture away.

ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΦΡΑΤΗ ΒΑΤΑ
Εξασφάλιζει φυσική 
ελαστικότητα, σωστό αερισμό 
του στρώματος και τη διατήρηση 
της θερμοκρασίας του σώματος. 

COTTON FIBRE
Our cotton fibre provides natural 
elasticity, and proper mattress 
ventilation and helps regulate body 
temperature.

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ
Τάπητας από πεπιεσμένο 
βαμβάκι, θερμικά επεξερ-
γασμένος, για την προστασία 
των περικλειόμενων υλικών από 
τα ελατήρια. Επιπλέον, συμβάλει 
στο σωστό εξαερισμό του 
στρώματος.

COTTON FELT
A felt made from compressed 
cotton, thermally processed, for 
the protection of the materials 
surrounding the springs. It also has 
antibacterial properties and enables 

mattress ventilation. 

ΕΛΑΤΗΡΙΑ POSTUREFIΤ
Τα ελατήρια Posturefit 
συγκαταλέγονται σε μια 
μοναδική κατηγορία ελατηρίων, 
η οποία ανακουφίζει τα σημεία 
πίεσης που δέχεται το σώμα 
μας. Είναι τα πρώτα ελατήρια 
άνεσης στην Ελλάδα, και είναι 
υψηλής ελαστικότητας καθώς 
μπορούν να προσαρμοστούν 
στις καμπύλες του σώματός μας, 
όπως οι ώμοι και οι γοφοί.

POSTUREFIT SPRINGS
Posturefit Pocket Springs are unique, 
as they are able to alleviate the pres-
sure our body experiences while 
we sleep. They are the first comfort 
springs in Greece, made to provide 
high elasticity, as they adapt to our 
body’s curves.

ΑΝΕΣΗ COMFORT

ΥΛΙΚΑ για εξαιρετική άνεση
MATERIALS for superior comfort

ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ
Φυσικό υλικό, θερμομονωτικό, 
βοηθάει στον αερισμό του 
στρώματος, αποβάλλει την 
υγρασία και εξασφαλίζει την 
ορθοπεδική συμπεριφορά του.

COCONUT FIBRE
It provides thermal insulation,
mattress ventilation, orthopedic 
support and is a moisture
management regulator.



SUPPORT FOAM
Αφρώδες υλικό ανοιχτής δομής, 
που επιτρέπει την κυκλοφορία 
του αέρα μέσα στο στρώμα, και 
προσφέρει ιδανική στήριξη στο 
σώμα μας.

SUPPORT FOAM
An open cell foam which allows
air flow through the mattress and 
provides optimal body support.

COMFORT AIR FOAM
Αφρώδες υλικό, 2ης γενιάς με 
ειδικό, αυγοειδές σχήμα στην 
επιφάνειά του. Το σχήμα του 
επιτρέπει τη σταδιακή βύθιση 
του σώματος μέσα στο στρώμα 
αγκαλιάζωντας τέλεια κάθε 
σωματότυπο. Επίσης η δομή 
του σχήματος αλλά και της 
κατασκευής του, επιτρέπει την 
καλύτερη κυκλοφορία αέρα από 
οποιοδήποτε άλλο αφρώδες 
υλικό.

COMFORT AIR FOAM
Another 2nd generation material 
with a unique egg-shaped surface.  
Its shape allows gradual immersion 
into the mattress, perfectly
adapting to any body type. 
Due to its shape and construction,
it allows for better air circulation 
than any other material of its type.

COMFORT FOAM
Αφρώδες υλικό 2ης γενιάς, 
που προσφέρει, μια πολυτελή 
αίσθηση. Αγκαλιάζει απόλυτα 
κάθε σημείο του σώματος, 
εξαλείφωντας τις πιέσεις που 
ασκούνται από το στρώμα.

COMFORT FOAM
A 2nd generation foam which offers 
a feeling of luxury.  It hugs each part 
of the body perfectly, eliminating 
any accumulated pressure.

LUX AIR FOAM 
Αφρώδες υλικό που μεγιστο-
ποιεί την αφράτη αίσθηση
στο στρώμα. Με ανοιχτή 
κυτταρική δόμη αλλά και 
με μεγάλη ελαστικότητα, 
υποστηρίζει το σώμα, χωρίς
να πιέζει τα σημεία επαφής.
Η απόλυτη αίσθηση πολυτέλειας.

LUX AIR FOAM 
This foam accentuates the feeling
of lying on air.  Its open cell structure 
and high elasticity, supports the 
body without putting any pressure 
on it.  It provides the ultimate feeling 
of luxury.

Memory foam
Αφρώδες υλικό 3ης γενιάς, με 
αργή επαναφορά και ανοιχτή 
κυτταρική δομή, η οποία 
αντιδρώντας στη θερμοκρασία 
του σώματος, προσαρμόζεται 
τέλεια στις φυσικές καμπύλες 
του σώματος.

MEMORY FOAM
A 3rd generation foam with a slow 
bounce-back and an open cell 
structure which reacts to body tem-
perature and fits the body’s natural 
curves.



ΤΡΙΧΑ ΑΛΟΓΟΥ
Δυνατότερη, μακρύτερη και πιο 
χοντρή ίνα, η οποία διακρίνεται 
για τον ιδιαίτερα ανοιχτό πυρήνα 
της. Μέσω της τριχοειδούς δράσης 
αυτού και των κλιμάκων στην 
επιφάνειά της, αποτελεί ένα άριστο 
μέσο για τη μεταφορά υγρασίας.
Τα μακρά σκέλη που τη χαρακτη-
ρίζουν, της επιτρέπουν να έχει 
πολλές σπείρες, καθιστώντας την 
ως το απόλυτο φυσικό ελατήριο. 
Οι αλογότριχες που χρησιμοποιεί η 
CANDIA STROM, προέρχονται από 
τη χαίτη και την ουρά του αλόγου 
και περνούν από εκτενή καθαρισμό. 

HORSE HAIR
The strongest, longest and most coarse 
fiber. Through the capillary action of 
the core and the scales on the surface, 
it creates an excellent medium to 
transport humidity. Its long strands, 
allow it to hold many curls, making it 
the ultimate natural spring. CANDIA 
STROM horse hair comes from the 
mane and the tail of horses after
having undergone sterilization.

ΥΛΙΚΑ
MATERIALS

ΑΝΕΣΗ COMFORT

ΠΛΑΪΝΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ
Περιμετρική στήριξη από 
αφρώδες υλικό υψηλής 
πυκνότητας, που αποτρέπει την 
ολίσθηση έξω από το στρώμα. 
Επιπλέον, η ανοιχτή δομή του 
επιτρέπει τον σωστό εξαερισμό 
του στρώματος.

SIDE FOAM
Adding a high density foam around 
the frame, averts falling off the 
mattress. Its open cell structure also 
allows optimal mattress ventilation.

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΛΑΜΑΚΙ
Το ατσάλινο περιμετρικό πλαίσιο, 
διασφαλίζει τη σταθερότητα του 
στρώματος.

FLAT STEEL FRAME
The flat steel perimeter frame
ensures the mattress’s stability.

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ - ΧΕΡΟΥΛΙΑ

VENTILATORS - HANDLES

ROLLOVER PROTECTION EXTRAS

LATEX
Φυσικό καουτσούκ που 
προέρχεται από το χυμό 
τροπικών δέντρων. Υλικό υψηλής 
ελαστικότητας, υποαλλεργικό 
με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. 
Προσφέρει σωστό αερισμό του 
εσωτερικού του στρώματος, 
χάρη στις πολυάριθμες κυψέλες 
που διαθέτει.

LATEX
Latex is a natural rubber from the 
sap of tropical trees. It’s a highly 
elastic material with hypoallergenic 
and antibacterial qualities. It also 
offers good mattress ventilation due 
to its numerous holes.



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ
Ζακάρ

JACQUARD DURABLE FABRIC

ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ - ALOE VERA
Πλεκτό, ελαστικό ύφασμα, 
εμπλουτισμένο με Aloe Vera. 
Ακολουθεί τα ελαστικά υλικά 
του στρώματος. Η επεξεργασία 
με Aloe Vera, εξασφαλίζει έναν 
υγιεινό περιβάλλον ύπνου.

KNITTED FABRIC,
ELASTIC - ALOE VERA
A knitted, elastic material infused 
with Aloe Vera, which works with 
the mattress’s elasticity. The Aloe 
Vera treatment ensures
a healthy sleep.

ΥΦΑΣΜΑ ΠΛΕΚΤΟ, 
ΕΛΑΣΤΙΚΟ - ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ - 
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ
Πλεκτό ελαστικό ύφασμα με 
βαμβακερές ίνες. Ακολουθεί τα 
ελαστικά υλικά του στρώματος, 
μεγιστοποιώντας την άνεση 
των υλικών. Η αντιβακτηριακή 
προστασία, σε συνδυασμό με το 
βαμβακερό ύφασμα, προσφέρει 
έναν υγιεινό ύπνο.

KNITTED FABRIC, ELASTIC -
COTTON - ANTIBACTERIAL
This is a knitted, elastic material
with cotton fibre. It accompanies 
the elastic mattress materials,
encancing comfort. The antibacterial 
protection, in combination with
the cotton fabric, provides
a healthy sleep.

ΥΦΑΣΜΑ Ζακάρ, 100% ΒΙΣΚΟΖΗ - OLIVE OIL TREATMENT
Η CANDIA STROM είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που κάνει 
επεξεργασία υφάσματος με λάδι ελιάς. Mε την επεξεργασία αυτή,
το ύφασμα παρέχει αντιβακτηριακή προστασία και όλες
τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιόλαδου στην επιδερμίδα.

JACQUARD, 100% VISCOSE -
OLIVE OIL TREATMENT
CANDIA STROM is the only company in the world to treat fabric with olive 
oil.  This process transforms the material, making it antibacterial, and pro-
vides our skin with all the healing qualities of olive oil.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ FABRICS



Νοσταλγικός πίνακας, λάδι σε καμβά Nostalgic oil painting - Liliya Kulianionak / shutterstock



The NATUREZZA Collection
Στρώματα χωρίς ελατήρια / Mattresses without springs

Τα στρώματα χωρίς ελατήρια αποτελούν μια ξεχωριστή πρόταση της εταιρείας μας. Χρησιμοποιώντας υλικά που 
προσφέρουν ταυτόχρονα και στήριξη αλλά και άνεση, καλύπτουμε τις ανάγκες ανθρώπων που δεν επιθυμούν 
μεταλλικά στοιχεία μέσα στο στρώμα τους. Η πρωτοποριακή αυτή κατηγορία στρωμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και σε ανακλινόμενα κρεβάτια, αλλά και σε ποικίλες ιατρικές εφαρμογές.

Our mattresses without springs are a unique proposition. By using materials that combine support and comfort, we cater for the 
needs of those who would rather not have metal components in their mattresses. This innovative mattress category can be used 
in reclining beds and has many medical uses.



Latex

Latex

Coconut fibre Κοκοφοίνικας

ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ MINOAN CALMNESS ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ που προέρχεται από το latex
ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ από φυσικά υλικά 

ΔΙΠΛΗ ΘΗΚΗ για μεγλύτερη προστασία
ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με ουδέτερο Ph χάρη στη χρήση

του υφάσματος Olive Oil Treatment

MINOAN CALMNESS OFFERS

NATURAL ELASTICITY AND IDEAL VENTILATION
OPTIMAL SUPPORT due to natural materials

DOUBLE COVER for greater protection
NATURAL ELASTICITY AND IDEAL VENTILATION

NATURAL ANTIBACTERIAL PROTECTION with neutral Ph due to the use
of Olive Oil Treatment Fabric

CANDIA STROM FAVORITE

Διπλή θήκη
Double protection cover

Εσωτερική θήκη
από βαμβακερό ύφασμα
Internal cotton cover

Εξωτερική θήκη
Olive Oil Treatment Viscose Fabric
Olive Oil Treatment
Viscose Fabric external cover



Latex

Κοκοφοίνικας Coconut fibre

Latex
Φύκια Seagrass

Latex

ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ CYCLADIC SERENITY ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ από ελαστικοποιημενο κοκοφοίνικα
ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ που προέρχεται από το latex
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από το φυσικό ιώδιο που προστατεύει το αναπνευστικό μας σύστημα
ΔΙΠΛΗ ΘΗΚΗ για μεγαλύτερη προστασία
ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με ουδέτερο Ph χάρη στη χρήση του υφάσματος Olive Oil Treatment

CYCLADIC SERENITY OFFERS

OPTIMAL SUPPORT due to natural coconut
NATURAL ELASTICITY AND IDEAL VENTILATION
NATURAL PROTECTION of our respiratory system from the iodine emitted from the seagrass
DOUBLE COVER for greater protection
NATURAL ANTIBACTERIAL PROTECTION with neutral Ph due to the use of Olive Oil Treatment Fabric

CANDIA STROM FAVORITE

Διπλή θήκη
Double protection cover

Εσωτερική θήκη
από βαμβακερό ύφασμα

Internal cotton cover

Εξωτερική θήκη
Olive Oil Treatment Viscose Fabric

Olive Oil Treatment
Viscose Fabric external cover



 Latex

 Coconut fibre Κοκοφοίνικας

 Horse hair Τρίχα αλόγου

Cashmere

Latex

Latex

Latex

ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ MEDITERRANEAN TOUCH ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ από ελαστικοποιημενο κοκοφοίνικα
ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ που προέρχεται από το latex

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ από φυσικά υλικά
ΔΙΠΛΗ ΘΗΚΗ για μεγαλύτερη προστασία

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ από το φυσικό ιώδιο που προστατεύει το αναπνευστικό μας σύστημα
ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΑIΣΘΗΣΗ από το cashmere

ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ με ουδέτερο Ph χάρη στη χρήση του υφάσματος Olive Oil Treatment

MEDITERRANEAN TOUCH OFFERS

OPTIMAL SUPPORT due to natural coconut
NATURAL ELASTICITY AND IDEAL VENTILATION

NATURAL PROTECTION of our respiratory system from the iodine emitted from the seagrass
DOUBLE COVER for greater protection

LUXURIOUS FEELING because of the use of cashmere
NATURAL ANTIBACTERIAL PROTECTION with neutral Ph because of the use of Olive Oil Treatment Fabric

 Seagrass Φύκια

CANDIA STROM FAVORITE

Διπλή θήκη
Double protection cover

Εσωτερική θήκη
από βαμβακερό ύφασμα
Internal cotton cover

Εξωτερική θήκη
Olive Oil Treatment Viscose Fabric
Olive Oil Treatment
Viscose Fabric external cover



Ανωστρώματα Toppers

Τα ανωστρώματα της CANDIA STROM έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μια επιπλέον αίσθηση άνεσης σε ένα 
στρώμα. Τοποθετώντας τα πάνω από το στρώμα, αναβαθμίζεται η συνολική ποιότητα ύπνου, καθώς τα ανάλαφρα 
υλικά που χρησιμοποιούμε, βοηθούν στο να μην πιέζει το στρώμα το σώμα σας κατά την διάρκεια της νύχτας. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα, να μην γυρνάτε κατά την διάρκεια του ύπνου, εξασφαλίζοντας έτσι έναν πιο ξεκούραστο ύπνο. 
Επιπλέον, η διαδικασία κατασκευής, εξασφαλίζει πως τα υλικά θα παραμείνουν στη θέση τους, χωρίς το δυσάρεστο 
φαινόμενο της αναδίπλωσης υλικών άρα και χωρίς την δημιουργία εξογκωμάτων ή ανώμαλων επιφανειών.

CANDIA STROM’s toppers have been designed to provide an extra level of comfort. Placing one on top of your mattress im-
proves your overall sleep quality. The light materials used, ensure that your body does not experience additional pressure while 
you sleep. The result is that you will maintain a steadier position during the night, allowing for an overall relaxing sleep experi-
ence. The production process ensures that the materials stay in place, without any folding or creation of uneven surfaces. 



ΥΦΑΣΜΑ FABRIC 

Olive Oil Treatment Viscose Fabric

ΑΝΕΣΗ COMFORT 
Bamboo
Τρίχα καμήλας Camel hair

Latex
Cotton wool
HD springs

Εξωτερική όψη Side view

CANDIA STROM FAVORITE



FABRIC ΥΦΑΣΜΑ
Olive Oil Treatment Viscose Fabric

COMFORT ΑΝΕΣΗ
Camel hair Τρίχα καμήλας

Cotton wool
Latex

CANDIA STROM FAVORITE

Εξωτερική όψη Side view



ΥΦΑΣΜΑ FABRIC

Olive Oil Treatment Viscose Fabric

ΑΝΕΣΗ COMFORT 

Bamboo 
Τρίχα καμήλας Camel hair

Cotton wool

CANDIA STROM FAVORITE

Εξωτερική όψη Side view



FABRIC ΥΦΑΣΜΑ
Knitted, elastic Πλεκτό, ελαστικό

COMFORT ΑΝΕΣΗ
Dacron 

Latex

CANDIA STROM FAVORITE

Εξωτερική όψη Side view



ΥΦΑΣΜΑ FABRIC

Πλεκτό, ελαστικό Knitted, elastic

ΑΝΕΣΗ COMFORT 
Dacron
Comfort foam

CANDIA STROM FAVORITE

Εξωτερική όψη Side view



FABRIC ΥΦΑΣΜΑ
Knitted, elastic Πλεκτό, ελαστικό

COMFORT ΑΝΕΣΗ
Dacron

Support foam

CANDIA STROM FAVORITE

Εξωτερική όψη Side view
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Προστατευτικά Protectors

Ένα προστατευτικό στρώματος είναι ίσως το πιο απαραίτητο συμπλήρωμα για 

ένα στρώμα, καθώς το προστατεύει από την καθημερινή χρήση και βοηθά στο 

να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγιεινής. Τα πιο εξελιγμένα προστατευτικά 

στρώματος, περά από την προστασία του στρώματος, προσφέρουν επιπλέον άνεση 

αλλά και προστασία απo βακτηρίδια και μικροοργανισμούς. Η CANDIA STROM 

έχει εξελίξει διαφορετικούς πρωτοποριακούς τύπους προστατευτικών στρωμάτων 

(επιστρωμάτων), συνεισφέροντας έτσι σε έναν πιο υγιεινό και άνετο ύπνο.

COOLΜAX
Υψηλής ποιότητας κάλυμμα, το οποίο ρυθμίζει γρήγορα και αποτελεσματικά τα επίπεδα 
θερμοκρασίας και υγρασίας, κρατώντας σταθερή θερμοκρασία ύπνου. 

Organic Cotton
Το οργανικό βαμβάκι είναι μια καθαρή, ανθεκτική εναλλακτική λύση για το συμβατικό 
βαμβάκι. Στις διαδικασίες μεταποίησης και παρασκευής προϊόντων από οργανικό 
βαμβάκι δε χρησιμοποιούνται τοξικά χημικά. Παράγεται σε χωράφια στα οποία δεν 
έχει γίνει χρήση χημικών παρασιτοκτόνων και λιπασμάτων, τουλάχιστον τα τελευταία 
τρία χρόνια. Τη θέση των αγροτικών λιπασμάτων παίρνουν ωφέλιμοι οργανισμοί όπως 
παράσιτα και φυσικοί εχθροί (για παράδειγμα οι πασχαλίτσες ενάντια στη μελίγκρα) για 
την καταπολέμηση των εντόμων. Στο στρώμα προσφέρει ένα υγιεινό και δροσερό ύπνο.

Anti Bed Bug
Οι κοριοί δεν είναι απειλή μόνο για τα έπιπλα ή τα ξύλινα υλικά. Είναι μια απειλή για την 
υγεία σας επίσης. Υγρά και ζεστά μέρη, όπως τα στρώματα, είναι ο αγαπημένος τόπος 
αναπαραγωγής για τους κοριούς και για τα ακάρεα, και αποτελούν απειλή για την υγεία 
μας. Η CANDIA STROM, καινοτόμος εταιρεία στην τεχνολογία του ύπνου, έχει αναπτύξει
το Anti Bed Bug, που κρατά τους μικροοργανισμούς μακριά από το στρώμα. Παράλληλα, 
συμβάλλει στην καταπολέμηση των ακάρεων σκόνης, ενώ ταυτόχρονα λειτούργει
και σαν απωθητικό κουνουπιών. Τέλος η επεξεργασία του με FR (επιβραδυντικό φλόγας), 
το καθίστα ως ένα από τα ασφαλή και υγιεινά προστατευτικά στρωμάτων.

Anti Ageing
Για πάντα νέοι! Η CANDIA STROM σας προσκαλεί σε έναν ύπνο που πραγματικά 
θα σας αναζωογονήσει. Με την χρήση της τεχνολογίας microcapsules, στις οποίες 
περιέχονται βιταμίνη Ε, εκχύλισμα αλόης και εκχύλισμα από jojoba, όταν κοιμάστε στο 
στρώμα σας, απελευθερώνονται όλες οι ευεργετικές ιδιότητες που χρειάζεστε για ένα 
αναζωογονητικό ύπνο: 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε: Προστατεύει το δέρμα από την γήρανση, ενυδατώνοντάς το και κάνοντάς 
το πιο απαλό.
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΛΟΗΣ: Με την χρήση αυτού του θαυματουργού φυτού, προστατεύουμε
την ελαστικότητα και την φρεσκάδα του δέρματος, καθώς ενυδατώνει το δέρμα. 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΑΠΟ JOJOBA: Βοηθάει στην ισορροπία της ενυδάτωσης του δέρματος,
και ταυτόχρονα συμβάλλει στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και των ρυτίδων
και στην επούλωση των πληγών του δέρματος. Όλα λοιπόν τα παραπάνω χαρακτηρίζουν 
το συγκεκριμένο προστατευτικό στρώματος, ως αντιγηραντικό.

Χρωματιστά πατσουόρκ Colorful patchwork fabrics



Triple Fresh
Το προστατευτικό Triple Fresh της CANDIA STROM έχει την ιδιότητα να απορροφά τις 
δυσάρεστες οσμές από τον περιβάλλοντα χώρο του δωματίου και να τις εξουδετερώνει.

Protect
Αδιάβροχο προστατευτικό στρώματος, το οποίο έχει εξελιχθεί για την απόλυτη 
προστασία του στρώματος από υγρά.

Smooth
Βαμβακερό προστατευτικό στρώματος, που προστατεύει το στρώμα από την καθημερινή 
χρήση.

A protector is possibly the most valuable addition to your mattress, as it protects from daily use 
and helps retain basic hygiene standards. The more advanced mattress protectors, apart from 
protecting the body, also offer additional comfort and protection from bacteria and mirco-
organisms. CANDIA STROM has developed various innovative types of mattress protectors.

COOLΜAX
A top quality protector which can effectively regulate heat and humidity levels and maintain a steady 
sleep temperature. 

Organic Cotton
A clean, durable alternative to conventional cotton. No toxic chemicals are used at any stage
of the production process. It is grown on fields free from chemical pesticides and fertilisers,
for a minimum of 3 years. Our organic cotton is also grown using beneficial organisms and natural 
insect repellents (e.g. ladybirds against aphids). Organic cotton also assists in maintaining a healthy 
body temperature. 

Anti Bed Bug
Bugs are not just a threat for furniture or wood, but also for our health. Warm and damp places, 
like mattresses, are a favourite breeding ground for bed bugs and dust mites. CANDIA STROM has 
developed Αnti Bed Bug, a technology which keeps micro-organisms away from the human body.  
At the same time, it helps fight dust mites and acts as a mosquito repellent. A further FR process 
(fire retardant) makes it one of the safest and healthiest mattress protectors.  

Anti Ageing
CANDIA STROM invites you to take part in a truly rejuvenating sleep experience. With the use
of microcapsule technology, capsules filled with vitamin E, aloe and jojoba extract, release their
healing qualities when you lie on your mattress. 
VITAMIN E protects the skin from ageing, deeply moisturises and softens.
ALOE EXTRACT helps skin elasticity with its moisturising qualities.
JOJOBA EXTRACT helps balance the skin while fighting cellulite, wrinkles and scars.
All these elements combined, make this specific mattress protector an anti-ageing product.

Triple Fresh
CANDIA STROM’s triple fresh mattress protector has the ability to absorb and neutralise
unpleasant smells. 

Protect
A waterproof mattress protector, developed for ultimate protection against dampness and fluids. 

Smooth
A cotton mattress protector, shielding the mattress from daily wear and tear. 

Εξωτερική όψη Top view
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Μαξιλάρια Pillows
Αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα συμπληρωματικά προϊόντα για άνετο ύπνο.
Τα μαξιλάρια είναι από τα πιο σημαντικά προϊόντα, γιατί επάνω σε αυτά ξεκουράζουμε
το κεφάλι μας, αλλά και ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία του σώματός μας, τον αυχένα.

Pillows are the most important supplementary products needed for a good night’s sleep. We rest, 
not only our head on them, but also one of the most crucial part of our body, our neck. 
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Το εσωτερικό του μαξιλαριού είναι 100% γνήσιο πούπουλο και φτερό πάπιας σε 
αναλογία 60% πούπουλο και 40% φτερό για μια υπέροχα απαλή αίσθηση. Χωρίζεται 
σε δύο τμήματα για να εξασφαλίζεται η θέση του πιο μαλακού φτερού πάπιας 
στο εξωτερικό τμήμα του μαξιλαριού. Αυτό το μαξιλάρι της CANDIA STROM είναι 
πλενόμενο στους 40ºC.

Made with completely natural materials, 60% duck feather and 40% down, for a beautifully 
soft feel. It is divided into two parts to secure the softer down filling on the outside part of 
the pillow. It is also machine washable at 40oC.
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Υποστρώματα
Bed bases

Storage bed base 
Η ανάγκη σας για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από 
την έλλειψη ενός ξεκούραστου ύπνου. Ο συνδυασμός ανατομικού τελάρου, κατάλληλου
για όλους τους τύπους στρωμάτων, και ενιαίου αποθηκευτικού χώρου με μεγάλη 
χωρητικότητα αποθήκευσης, καλύπτει όλες σας τις ανάγκες. Με μηχανισμό εξαιρετικής 
ποιότητας, μπορείτε να ανοιγοκλείνετε τον αποθηκευτικό σας χώρο χωρίς να μετακινείτε
το στρώμα σας.

Your storage needs can be met, but not at the expense of a good night’s sleep. The combination
of an anatomic bed frame, suitable for all mattress types, with a single large capacity storage
space, is the answer to your wishes. With this high quality mechanism, you can access

the storage space without moving your mattress.

Νύχτα Night Painting   Mr. Lightman / shutterstock

Το κατάλληλο υπόστρωμα, όχι μόνο προσφέρει
την ιδανική στήριξη του σώματός σας εξασφαλίζοντας 
έναν άνετο ύπνο, αλλά βελτιώνει αισθητά τα επίπεδα 
άνεσης, εξασφαλίζοντας έναν πραγματικά απολαυστικό 
ύπνο. Αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα για ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα ύπνου και μπορεί να συνδυαστεί 
με ποικίλα σχέδια από κεφαλάρια, για να σας χαρίσει
την κρεβατοκάμαρα των ονείρων σας.

to ttotototoo guaguaguaguagug rraranranannteteeeeeeeetee aaaaa goooooogoogood d nnd nd nd n ighgghhghiggg t’st’ss llsleepeep, bb, ut reeemememremee arkarkarkaa kabablablblblaaa y iiy iy iy mprmprpprmpmproveoveoveo sss 

comcomcommmmmmforforforfororfffofofoo t ltt lt lt leveeveveeveeveveeveveeev lls ls as asas as wewelwewelw lll. l. It It iis an anan iimpmportortant papa trt rt of foo youyyouyouyouyourr ssssleleeeeeelel epp

setsetset uupupupuppp annnnanand cdd cccd ccddd canan bebebebe comcomcommcombinbinbinbinb deddd witwitwith ah ah a nununumbembember of hf hhhheadeadd boboboobbb aardarda s

inininiini ordordrordordordderer e too ccrereeateateateate thththththhhhe bee be be eedredredrd oomoomoomoommoom ofoffffof yoyoyoouur uur dreredreamsamsams..



Ο προηγμένος αυτός τύπος υποστρώματος, βοηθά 
στη σωστή κατανομή του βάρους του σώματος
με τη χρήση ανεξάρτητων ελατηρίων. Παράλληλα 
προσφέρει σταθερότητα και αντοχή, υποστηρίζοντας 
ιδανικά κάθε σωματότυπο. Ιδανικό για όλους τους 
τύπους ανατομικών στρωμάτων.

This advanced bed base helps distribute the body weight 
with the use of independent springs. It also offers stability 
and durability, ideally supporting any body type. Recom-
mended for all types of Pocket Spring mattresses.

Ο εξελιγμένος αυτός τύπος υποστρώματος βελτιώνει 
την ποιότητα του ύπνου σας καθώς υποστηρίζει 
το σώμα σας, ανεξαρτήτως βάρους, με τον καλύτερο 
τρόπο, προσφέροντας στήριξη και αντοχή. Τονίζει
τις ιδιότητες του κάθε στρώματος και αναδεικνύει
τα προτερήματά τους. Ιδανικό για όλους τους τύπους
ορθοπεδικών στρωμάτων. 

This advanced and durable bed base improves the quality 
of your sleep, by supporting your body, regardless of body 
weight. It accentuates the qualities of each mattress, show-
casing their advantages. Ideal for all types of Bonnel Spring 
mattresses. 

Ο βασικός αυτός τύπος υποστρώματος βοηθά να 
αναδειχθούν στο μέγιστο βαθμό τα χαρακτηριστικά 
του κάθε στρώματος και διασφαλίζει το χρόνο 
εγγύησής του, καθώς το στρώμα αποδίδει στο 
μέγιστο βαθμό τις ιδιότητές του όταν ακουμπάει
σε μια ενιαία επιφάνεια. Προτείνεται για όλους
τους τύπους στρωμάτων.

This basic bed base accentuates each mattress’s
characteristics and guarantees its longevity.
Recommended for any mattress type. 

Pocket bed base Bonnel bed base Eos bed base



The Mediterranean
Collection
Σε έναν κόσμο μαζικής παραγωγής στρωμάτων,
η CANDIA STROM κάνει την εξαίρεση με την πεποίθησή
της ότι μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να παραχθεί το τέλειο 
αποτέλεσμα, ένα αληθινό αριστούργημα: με το χέρι!
Πιστεύουμε πως καμία μηχανή δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
έναν εξειδικευμένο κατασκευαστή στρωμάτων,
τη δεξιοτεχνία, το πάθος και την αφοσίωσή του.
Ανακαλύψτε την ολοκληρωμένη σειρά χειροποίητων 
στρωμάτων “Τhe Mediterranean Collection” στον ειδικό 
κατάλογο ή στο www.candiastrom-handmade.com.

Ιn a world of mass produced mattresses, CANDIA STROM stands apart 
with its belief that there is only one way to create the perfect result 
and present a true masterpiece: by hand!  We believe that there
is no machine in the world that can replace the expertise, craftsman-
ship, passion and dedication of a specialised mattress maker.
Discover “The Mediterranean Collection”, our fully integrated line
of handmade mattresses, through our specialized product
catalogue, or visit www.candiastrom-handmade.com





Βρεφικά Στρώματα
Baby mattresses
H CANDIA STROM παράγει στρώματα ειδικά μελετημένα
για βρέφη και παιδιά. Η νέα σειρά στρωμάτων “ΒABY” 
χωρίζεται σε δυο κατηγορίες:
- Την σειρά στρωμάτων “Inspired by nature, made by hand”
- Την σειρά “κλασικών” στρωμάτων
Aνακαλύψτε την ολοκληρωμένη σειρά βρεφικών στρωμάτων
στον ειδικό κατάλογο ή στο www.candia-strom.gr

CANDIA STROM produces specially crafted mattresses for babies and 
children. This new line of “BABY” mattresses comes in two categories:
- “Inspired by nature, made by hand”
- “Classic” mattresses
Discover the full range in our special brochure
or at www.candia-strom.gr

Κρεβατοκάμαρες
Bedrooms
Aνακαλύψτε την ολοκληρωμένη συλλογή επίπλων κρεβατο-
κάμαρας στον ειδικό κατάλογο ή στο www.candia-strom.gr

Discover our collection of bedroom furniture
in our special brochure or at www.candia-strom.gr



Εσείς πως επιλέγετε στρώμα;
How do you choose a mattress?
Περνάτε το 1/3 της ζωής σας στο κρεβάτι. Εκεί κάνετε τα όνειρα για τη ζωή σας και
για όσους αγαπάτε, εκεί χαλαρώνετε και ξεκουράζεστε. Αυτό σημαίνει, πως το στρώμα 
που επιλέγετε πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του σώματός σας: 
Η κατασκευή ενός στρώματος πρέπει να παρέχει την καλύτερη κατανομή βάρους
και τη λιγότερη πίεση σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματός σας. Πρέπει να εξαλείφει
την ανάγκη να σηκωθείτε και να γυρίσετε ώστε να βρείτε μια πιο άνετη θέση. Στρώματα 
με σκληρή επιφάνεια και κακή στήριξη προκαλούν συσσώρευση πίεσης στο σώμα σας. 
Το αποτέλεσμα είναι να ξυπνάτε με πόνους και να γυρνάτε στον ύπνο σας, εν τέλει 
αποτρέποντάς σας από το να ξεκουραστείτε επαρκώς. Η σωστή θέση της σπονδυλικής 
στήλης σημαίνει ότι το κεφάλι, οι ώμοι, τα ισχία και τα πόδια, πρέπει να βρίσκονται
σε ευθεία θέση, επιτρέποντας στη σπονδυλική στήλη να προσλαμβάνει ζωτικά θρεπτικά 
συστατικά για μια υγιή πλάτη.

You spend a third of your life in bed. You make plans about your life and those you love;
you relax and recharge. Therefore, the mattress you choose has to cater for your body’s specific 
needs. It should provide the best weight distribution and the least amount of pressure
on any part of your body. A good mattress eliminates the need to move around in order to find
a better position. Hard mattresses with bad support, lead to pressure accumulation and result
in waking up in pain. The right spinal position requires that your head, shoulders, hips and legs
are aligned. That way, your spinal column can receive the right kind of nourishment, for a healthy back.

CANDIA XSENSOR
Το CANDIA XSENSOR είναι ένα σύστημα επιλογής στρώματος μέσα στο κατάστημα
το οποίο με τεχνολογία αιχμής ανιχνεύει ακριβώς τα σημεία και το μέγεθος της πίεσης 
που ασκείται από το στρώμα στο σώμα. Η πίεση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη 
και ισομερώς κατανεμημένη. Απεικονίζει τις περιοχές του σώματος που στηρίζονται 
σωστά από το στρώμα, με αποτέλεσμα τη σωστή υποστήριξη κάθε σημείου του σώματος 
και τη σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης. Μόνο το CANDIA XSENSOR σας 
εξασφαλίζει το στρώμα με τη μεγαλύτερη άνεση και την καλύτερη στήριξη για έναν 
τέλειο ύπνο. Είναι μύθος πως το καλύτερο στρώμα είναι το ακριβότερο!
Το CANDIA XSENSOR σας εξασφαλίζει με επιστημονικό τρόπο, το καταλληλότερο 

στρώμα για εσάς και το σωματότυπό σας, ανεξάρτητα από την τιμή.

CANDIA XSENSOR is an in-store Mattress Selection System. Using the latest technology,
it can detect the exact pressure points and pressure levels the mattress puts on your body.
The pressure needs to be limited and equally distributed. It depicts the properly supported body 
parts, so as to align the spine. Only CANDIA XSENSOR can guarantee the selection of the most 
comfortable and supportive mattress for a great sleep. It’s a myth that the best mattress
is necessarily the most expensive. CANDIA XSENSOR scientifically guarantees the best mattress 

for your body type, irrespective of price.



ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΚΘΕΣΗ: 18ο χλμ. Αθηνών-Σπάτων, Σπάτα, ΤΚ 19004

Tηλ.: 210 6633700, fax: 210 6634728, info@candia-strom.gr

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Λεωφ. Μεσογείων 384, τηλ.: 210 6002966, agiaparaskevi@candia-strom.gr

ΚΗΦΙΣΙΑ: Λεωφ. Κηφισίας 253, τηλ.: 210 6141710, kifisia@candia-strom.gr

ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Ελ. Βενιζέλου 109 (πρώην Θησέως), τηλ.: 210 9577750, kalithea@candia-strom.gr

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Εθν. Μακαρίου 31, τηλ.: 213 0360536, peristeri@candia-strom.gr

ΔΑΦΝΗ: Ηλιουπόλεως 21 & Φιλολάου, τηλ.: 210 7014855, dafni@candia-strom.gr

ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φορμίωνος 20, τηλ.: 210 7291010, pagkrati@candia-strom.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Γ. Παπανδρέου 54, τηλ.: 2310 486587, thesaloniki@candia-strom.gr

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ CANDIA STROM - ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΓΡΙΝΙΟ: Χαριλάου Τρικούπη 56, τηλ.:26410 24234 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Λ. Δημοκρατίας 264 τηλ.: 25510 26755 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ: 74ο χλμ. Εθν. Οδού Πατρών-Πύργου, τηλ.: 26220 22847

ΔΡΑΜΑ: 10ο χλμ. Δράμας-Καβάλας, τηλ. 25210 68943 

ΕΔΕΣΣΑ: Εγνατίας 77, τηλ.: 23810 27017 

ΕΥΒΟΙΑ: 1ο χλμ. Ιστιαίας - Πευκί, τηλ.: 22260 53850 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: 62 Μαρτύρων 23, τηλ.: 2810 257758

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μαιάνδρου 88, Εύοσμος, τηλ.: 2310 765550 

ΘΗΒΑ: 1ο χλμ. Θηβών-Μουρικίου, τηλ.: 22620 26533

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 4ο χλμ. Εθν. Οδού Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, τηλ.: 26510 26064

ΚΑΒΑΛΑ: Χρυσοστόμου Σμύρνης 6, Χρυσούπολη, τηλ.: 25910 25493

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Νέδοντος 86, τηλ.: 27210 84645

ΚΑΣΤΟΡΙΑ: Γράμμου 92, τηλ.: 24670 84857

ΚΟΖΑΝΗ: Σμύρνης 25, τηλ.: 24610 31353

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 8ο χλμ. Κομοτηνής-Ιάσμου, τηλ.: 25310 95211, 25310 95252

ΚΩΣ: Πυλί - Λίμνη, τηλ.: 22420 41014 

ΛΑΣΙΘΙ: Περιφερειακή οδός Νεάπολης, Περιοχή Γραμπελλές, τηλ.: 28410 31225

ΛΙΒΑΔΕΙΑ: Σοφοκλέους 16 & Υψηλάντου, τηλ.: 22610 26087

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Καβέτσου 32, τηλ.: 22510 26058 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: Πατριάρχου Γρηγορίου 138, τηλ.: 25520 22481

ΠΑΡΟΣ: Περιφερειακή Παροικιάς, τηλ.: 22840 22615

ΠΑΤΡΑ: Ανθείας 38, τηλ.: 2610 330071

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 25ης Μαρτίου 82, τηλ.: 24630 80500  

ΠΥΡΓΟΣ: Κρεστενίτου 7, τηλ.: 26210 34123

ΡΟΔΟΣ: Μιχαήλ Πετρίδη 69, τηλ.: 22410 64333

ΣΑΜΟΣ: 1ο χλμ. Εθν. Οδού Καρλόβασι-Σάμου, Καρλόβασι, τηλ.: 22730 33112

ΣΚΙΑΘΟΣ: Περιφερειακή οδός Σκιάθου, τηλ.: 24270 21724

ΣΥΡΟΣ: Σταμ. Πρωϊου 64-66, τηλ.: 22810 83639

ΤΗΝΟΣ: Πλατεία 25ης Μαρτίου, τηλ.: 22830 22487 

ΧΑΛΚΙΔΑ: Ληλαντίων 44, τηλ: 22210 81531

ΧΑΝΙΑ: Αποκρώνου 62-64, τηλ.: 28210 92042 

ΧΙΟΣ: Αρίστωνος 6, τηλ.: 22710 41429 

ΦΛΩΡΙΝΑ: 7ης Νοεμβρίου 53 & Δ. Λαμπράκη, τηλ.: 23850 44777

Αναζητήστε στην πόλη σας ένα Shop in Shop CΑΝDIA STROM

στο Δίκτυο Αργυρών Συνεργατών CANDIA STROM

στην ιστοσελίδα μας: www.candia-strom.gr

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΑΥΣΤΡΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΙΝΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΠΟΛΩΝΙΑ

www.candia-strom.gr


