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>  Η ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε. «GRECO STROM» 

μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, ασχολείται εδώ και 57 χρόνια με 

την κατασκευή στρωμάτων, κρεβατιών και προϊόντων ύπνου, ενώ 

παράλληλα δραστηριοποιείται με επιτυχία στον ξενοδοχειακό, 

ιατροτεχνολογικό, ναυτιλιακό και νοσοκομειακό εξοπλισμό καθώς 

και με απόλυτο σεβασμό και ευαισθησία στα βρεφικά προϊόντα 

ύπνου. 

>  Το εργοστάσιο, οι αποθήκες, το κέντρο διανομής καθώς και τα 

κεντρικά γραφεία των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών της 

επιχείρησης στεγάζονται σε ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις 

16.000 m2 στη Μάνδρα Αττικής.

H εταιρεία
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Τομείς παραγωγής & δραστηριότητας:

Στρώματα

Μαξιλάρια

Toppers

Προστατευτικά καλύμματα

Κρεβάτια

Συστήματα ύπνου, βάσεις

Καναπέδες -  κρεβάτια
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Τομείς
δραστηριότητας



Iστορία
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1964 1980 1991 1998 2003 2005

1976 1986 1997 2000 2004

Η εταιρία ιδρύεται 
από τον κο. Φώτη Γκοτσόπουλο 

και δραστηριοποιείται στην 
κατασκευή χειροποίητων 
στρωμάτων από βαμβάκι 

Αγορά ιδιόκτητης έκτασης 
5.000 m2 και ανέγερση 
εργοστασιακού κτηρίου 

έκτασης 1.500m2 
στη Μάνδρα Αττικής

Ο κος Μάριος 
Γκοτσόπουλος γιός του 
ιδρυτή εισέρχεται στην 

εταιρία ως εταίρος

Ο κος Χρήστος  
Γκοτσόπουλος γιός του 
ιδρυτή εισέρχεται στην 

εταιρία ως εταίρος

Πιστοποίηση της εταιρίας με 
βάση το Διεθνές Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας 
ISO 9001

•Ανάθεση προμήθειας στρωμάτων 
Ολυμπιακών Αγώνων.

•Πιστοποίηση της εταιρίας 
με βάση το διεθνές Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

ISO 14001

Αγορά μηχανολογικού 
εξοπλισμού και έναρξη 

παραγωγής στρωμάτων
με ελατήρια

Η GRECO STROM μεγαλώνει 
αφού πραγματοποιεί 

επέκταση του εργοστασιακού 
της κτηρίου σε 3.000 m2 

Η εταιρία μας επεκτείνει τη 
δραστηριότητά της με μελέτη, 

σχεδιασμό και παραγωγή 
βρεφικών στρωμάτων, 

βασισμένων στα πιο αυστηρά 
διεθνή πρότυπα

Πραγματοποιείται επένδυση 
σε υπερσύγχρονο 

μηχανολογικό εξοπλισμό 
και η εταιρία προχωρά στον 

πρωτοποριακό σχεδιασμό και 
παραγωγή στρωμάτων box

•Έναρξη εξαγωγικής 
δραστηριότητας στην Κύπρο

• Ένταξη της εταιρίας 
ως μέλος της ISPA 

(International Sleep 
Products Association)
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2015 2018 20202006 2008

•Πιστοποίηση της εταιρίας με βάση 
το Διεθνές Σύστημα Ποιότητας 

Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ISO 13485

• Μελέτη σχεδιασμός και παραγωγή
 νοσοκομειακών στρωμάτων με 

πιστοποίηση των προϊόντων κατά CE και 
εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών 

Ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
κατηγορία Ι από τον ΕΟΦ

•  Nέα σειρά στρωμάτων τα οποία πληρούν τις  απαιτήσεις, όπως 
αυτές περιγράφονται στον κανονισμό ΕΕ 2017/ 306 για την ομάδα 

προϊόντων κλινοστρωμνής MED/3.21 
• SOLAS 74 Reg.II-2/3, Reg.II-2/9 & Reg. X/3 &

• IMO Res. MSC. 307(88)- (2010 FTP Code) Annex 1, Part 9

• Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας  
στην Τσεχία, Ιταλία & Ρουμανία.

• Eπένδυση σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.

• Η GRECO STROM διακρίθηκε στον καταξιωμένο θεσμό 
επιχειρηματικής αριστείας 

Diamonds of the Greek Economy 2019.

•Ανάθεση εξοπλισμού υποβρυχίων
 και πλοίων του πολεμικού Ναυτικού 

με στρώματα πιστοποιημένα 
σύμφωνα με προδιαγραφές IMO

 (International Maritime Organization)  

•Απονομή οικολογικού σήματος
 ECO LABEL με Αριθμό Μητρώου

 EL/014/06

Έναρξη εξαγωγικής 
δραστηριότητας 

στη Ρωσία.

•Η αντοχή των στρωμάτων 
πιστοποιείται  με βάση τη δοκιμή 

 ΕΝ 1957 στο εξειδικευμένο εργαστήριο 
AIDIMA στην Ισπανία 

• Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας 
σε Βαλκανικές χώρες

Η GRECO STROM καινοτομεί σχεδιάζοντας 
και παράγοντας στρώματα τα οποία υπερβαίνουν 

τα έως τότε δεδομένα. Τα πλεονεκτήματα μιας 
χειροποίητης κατασκευής στρώματος συντάσσονται 

με την υπερβατική τεχνολογική εξέλιξη, 
προσφέροντας τη νέα γενιά στρωμάτων LITHOS

Πραγματοποιείται
επένδυση σε υπερσύγχρονο 

μηχανολογικό εξοπλισμό.

Δημιουργία ηλεκτρονικού 
καταστήματος  

shop.grecostrom.gr,  
για απευθείας αγορές 
και διάθεση προϊόντων 
οικιακού εξοπλισμού 
καθώς και βρεφικών - 

παιδικών προϊόντων ύπνου.

• Τα βρεφικά στρώματα της GRECO STROM 
δοκιμάζονται και πιστοποιούνται από τον 

ελβετικό φορέα πιστοποίησης της ασφάλειας 
και της ποιότητας των προϊόντων 
Swiss Approval International 

και πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού 
προτύπου: EN 16890:2017

• Επέκταση των ιδιόκτητων κτηριακών 
εγκαταστάσεων σε 16.000 m2.

57 χρόνια 
δημιουργίας

• Nέα γενιά σειρά ανατομικών στρωμάτων 
με σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής, 

BODYTOPIA COLLECTION.

• Νέα σειρά στρωμάτων Ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού GRAND COLLECTION. 

• Ανέγερση ανεξάρτητης ιδιόκτητης 
μονάδας καθετοποιημένης παραγωγής 

κρεβατιών 1000 m2.

• Επέκταση ιδιόκτητης κτηριακής 
εγκατάστασης κατά 500 m2.



 >  Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εγκαταστάσεις στο σύνολό τους επεκτάθηκαν 

και ανακαινίστηκαν πρόσφατα με χρήση ειδικών υλικών που εξασφαλίζουν 

απόλυτη στεγανότητα και θερμομόνωση  διατηρώντας έτσι τις 

απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης, ενώ παράλληλα αποτελεί κοινή 

διαπίστωση ότι πλέον η GRECO STROM έχει ξεπεράσει σε διαβαλκανικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο τα πιο απαιτητικά επιχειρησιακά Standards.

Επιχειρησιακά
standards
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Κτηριακές
εγκαταστάσεις
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Όλα τα προϊόντα της GRECO STROM παράγονται σύμφωνα με τις πιο αυστηρές 
προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
πιστοποιηθεί από τους διεθνούς φορείς πιστοποίησης Bureau Veritas, LRQA Busi-
ness Assurance, Swiss Approval International & ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.  Συγκεκριμένα 
η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με βάση το Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας ISO 9001, το Διεθνές Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 
14001, το Διεθνές Σύστημα Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ISO 
13485 καθώς μελέτη, σχεδιασμός και παραγωγή νοσοκομειακών στρωμάτων 
με πιστοποίηση των προϊόντων μας κατά CE και εγγραφή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στην κατηγορία Ι από τον ΕΟΦ.

ΠιστοποιήσειςSwiss Approval 
International
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 >  Τα βρεφικά στρώματα της GRECO STROM έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί 
από τον ελβετικό φορέα πιστοποίησης της ασφάλειας και της ποιότητας των 
προϊόντων Swiss Approval International όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς και πληρούν τις απαιτήσεις 
του ευρωπαϊκού προτύπου: EN 16890:2017.

 >  Τα στρώματα της σειράς Marine   πληρούν τις  απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται 
στον κανονισμό ΕΕ 2017/ 306 για την ομάδα προϊόντων κλινοστρωμνής MED/3.21
• SOLAS 74 Reg.II-2/3, Reg.II-2/9 & Reg. X/3   & 
• IMO Res. MSC. 307(88) - (2010 FTP Code) Annex 1, Part 9

Πιστοποιήσεις
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>  Επίσης η αντοχή των στρωμάτων της εταιρείας έχει πιστοποιηθεί με 
βάση τη δοκιμή EN 1957 στο εξειδικευμένο εργαστήριο AIDIMA της 
Ισπανίας ενώ παράλληλα τα στρώματα έχουν πιστοποιηθεί με βάση την 
ανάλυση θαλάμου δοκιμής, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 13419-1 και 
ΕΝ 13419-2. Η ανάλυση των πτητικών ενώσεων συμμορφώνεται με το 
πρότυπο ISO 16000-6 και έχει πραγματοποιηθεί στο ίδιο εργαστήριο. 

>  Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον η εταιρεία GRECO STROM 
ανήκει στους πρωτοπόρους του συστήματος εναλλακτικής 
διαχείρισης των συσκευασιών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.
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Πρωτοπορία



 >  Καθημερινά επενδύουμε χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς 
στην αγορά του πλέον υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού 
τελευταίας τεχνολογίας. Σε συνδυασμό με το συνεχώς εκπαιδευμένο 
και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό μας κατoρθώνουμε να 
υλοποιούμε τον καινοτόμο σχεδιασμό μας σε παραγωγή ποιοτικών, 
εργονομικών και πρωτοποριακών προϊόντων ύπνου. Θέλοντας να 
εξασφαλίσουμε το ιδανικότερο αποτέλεσμα έχουμε επιλέξει για την 
προμήθεια των πρώτων υλών μας τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες 
ελληνικές εταιρείες αλλά και εταιρείες από το διεθνές forum του 
κλάδου. Όλοι οι προμηθευτές μας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά τα οποία διασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των υλικών 
μέσα από τους πιο απαιτητικούς ελέγχους παραγωγικής διαδικασίας.

Καινοτομία
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>  Η Διοίκηση της Επιχείρησης ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε. 

«GRECO STROM» έχει αναλάβει τη δέσμευση ώστε ο Τομέας 

Σχεδιασμού, ο Τομέας Παραγωγής και ο Τομέας Eξυπηρέτησης 

Πελατών, να είναι ελεγχόμενα οργανωμένοι έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν και πρωτίστως να προλαμβάνονται οι ποιοτικές 

αστοχίες με σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών και 

καταναλωτών, προσεγγίζοντας πάντα ανθρωποκεντρικά τις ανάγκες 

τους και φροντίζοντας να παραμένει άριστη η ποιότητα των πολλά 

υποσχόμενων προϊόντων μας.
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Απόλυτη 
ικανοποίηση 
πελατών
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