Η εταιρία KARAVCO ΑΕΒΕ αξιοποιώντας την πορεία και την εμπειρία πενήντα και πλέον ετών,

KARAVCO SA can boast more than 50 years of combined experience and continues over time its rapid

συνεχίζει και επεκτείνει υπερήφανα τον εμπορικό, κατασκευαστικό και αναπτυξιακό της

commercial and manufacturing growth.

χαρακτήρα.
1968

1994

Ίδρυση της εταιρίας KARAVCO από τον κύριο Ηλία Καραβασίλογλου

1968

στη Θεσσαλονίκη στην οδό Δελφών 89 με αντικείμενο

Mr Ilias Karavasiloglou with the object of its activity the trade of furniture

δραστηριότητας τα υλικά επιπλοποιίας – ταπετσαρίας.

and upholstery fittings

Ανέγερση των κεντρικών ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της, συνολικού

1994

Δημιουργία των παραγωγικών μονάδων ΚARAVCO FOAM στο 15ο χλμ.

2011

Δημιουργία της επόμενης παραγωγικής μονάδος KARAVCO στο

2015

Διεύρυνση του αποθηκευτικού της χώρου με το κτίριο KARAVCO

2017

Δημιουργία ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της στην Αθήνα, στον Άγιο

2020

Επέκταση των εγκαταστάσεων της Αθήνας και σε δεύτερο κτίριο,
στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη στη διεύθυνση Αργυροκάστρου 6.

The year of its expansion into Athens. 4 Argyrokastrou street, Saint John
Rentis is the location of the new building.

Ιωάννη Ρέντη, στη διεύθυνση Αργυροκάστρου 4.

2021

The company expands its warehouses through the new KARAVCO STOCK II
building at 17th km Thessaloniki-Kavala Road.

STOCK II στο 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

2020

A new KARAVCO production unit at 18th km Thessaloniki-Kavala Road
has been added.

18ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

2017

The new production Unit ΚARAVCO FOAM at 15th km Thessaloniki-Kavala
Road has been introduced.

Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

2015

A privately owned building of 6,000 total square meters was erected at
16th km National Road Thessaloniki-Kavala.

εμβαδού 6.000 τ.μ. στo 16ο χλμ. ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

2011

KARAVCO company was founded in Thessaloniki on 89 Delfon street by

2021

A second building is added next to the previous one, that is on 6 Argyrokastrou street, Saint John Rentis.

Η σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρία μας στο πλαίσιο του καθαρά επιχειρηματικού της ρόλου,

Our constantly growing company hosts and represents some of the biggest companies abroad. On

φιλοξενεί και αντιπροσωπεύει μεγάλους «οίκους» του εξωτερικού.

the other hand, through exports to the Balkan region and other foreign countries, it acts as a promotional factor of the Greek economy extrovercy and as a window on tomorrow.

Λειτουργεί ως προωθητικός παράγοντας της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας κάνοντας
εξαγωγές στις Βαλκανικές και όχι μόνον χώρες, αλλά και ως παράθυρο στο αύριο με αξιόλογες
πρωτοβουλίες.
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Η εταιρία KARAVCO ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται ενεργά στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες
προϊόντων:

•
•
•
•
•

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΦΡΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΦΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

KARAVCO SA is active in following product domains:

•
•
•
•
•

FURNITURE ACCESSORIES & FITTINGS
UPHOLSTERY SUPPLIES & ACCESSORIES
MATERIAL INSPIRATION (DECORATIVE SURFACES AND DESIGN MATERIALS)
FOAM CENTER (SPECIALIZED TYPES OF FOAMS FOR FURNITURE & BOATS)
SLEEP PRODUCTS

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΝΟΥ
Its modern organizational structure combined with well trained staff and network of partners, con-

Η σύγχρονη οργανωτική της δομή σε συνδυασμό με το πλούσιο χαρτοφυλάκιό της, το άρτια

stitutes a sound basis against constantly evolving competition as well as a competitive advantage to

εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και δίκτυο συνεργατών της, αποτελούν σημαντικό όπλο

customer strengthening direction.

για την αντιμετώπιση του διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, αλλά και ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτημα της, που συμβάλλει στην διαρκή ενίσχυση της πελατειακής της βάσης.

KARAVCO SA range of products conforms to specific quality standards and combines innovation,
utmost technology, elegance, design, ergonomics with a view always to environment respect. In oth-

Τα προϊόντα που διαμορφώνουν το χαρτοφυλάκιο της KARAVCO AEBE τηρούν υψηλές

er words, KARAVCO SA products reflect the dominant trend in modern furniture industrial design in

προδιαγραφές και συνδυάζουν την καινοτομία, με την τελευταία τεχνολογία, την κομψότητα,

house and in business equipment, particularly in the constantly developing sector of the house and

τη λειτουργικότητα, το άψογο design, την εργονομία και το σεβασμό προς το περιβάλλον, δηλαδή

hotel equipment.

εκφράζουν τη νοοτροπία που καθορίζει τον σύγχρονο βιομηχανικό σχεδιασμό επίπλων, τον
εξοπλισμό επαγγελματικών και οικιακών χώρων, καθώς και τον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο

In this light, there is no doubt that KARAVCO SA can be a dynamic partner for every interested party,

του οικιακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

given, also, that it aims at constantly enriching its product range with top rank products that keep up
with latest industry trends and requirements.

Αναμφισβήτητα, η KARAVCO ΑΕΒΕ αποτελεί έναν δυναμικό συνεργάτη για κάθε ενδιαφερόμενο
όσον αφορά τις πολυάριθμες απαιτήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο του επίπλου, των ιδιαίτερων
διακοσμητικών και αρχιτεκτονικών εφαρμογών, καθώς και τις πολύπλευρες ανάγκες του οικιακού
και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
Η εταιρία στοχεύει στον συνεχή εμπλουτισμό της γκάμας της με καινοτόμα προϊόντα τα οποία
συμβαδίζουν με την πρόοδο και εξέλιξη της τεχνολογίας και της διεθνούς αγοράς, ώστε να
ανταποκρίνεται επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις του χώρου.
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KARAVCO FURNITURE - UPHOLSTERY ACCESSORIES

KARAVCO FURNITURE - UPHOLSTERY ACCESSORIES

Με βασικά κριτήρια την ποιοτική ταυτότητα και τις διεθνείς προδιαγραφές στην επιλογή των

With basic criteria the qualitative identity and international standards in the selection of materials with

υλικών με τα οποία εμπλουτίζει την γκάμα της, η εταιρία KARAVCO ΑΕΒΕ αποτελεί σήμερα μια

which enriches its range, KARAVCO SA is now one of the largest import, representation and marketing

από τις μεγαλύτερες εταιρίες εισαγωγής, αντιπροσώπευσης και εμπορίας υλικών επιπλοποιίας

furniture materials companies. This workpiece has a wide range of products consisting of 7,000 and

και ταπετσαρίας. Σε αυτό το αντικείμενο εργασίας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που

more codes.

αποτελείται από 7.000 και πλέον κωδικούς.
In order to achieve proper management of these codes, the company has incorporated the following
Για την ορθή διαχείριση των κωδικών αυτών, τα προϊόντα της εταιρίας απαρτίζουν τις ακόλουθες
πέντε μεγάλες υποκατηγορίες:

•
•
•
•
•

Υλικά & μηχανισμοί κουζίνας
Υλικά & μηχανισμοί επίπλων
Υλικά & μηχανισμοί ταπετσαρίας
Διακοσμητικά υλικά (κιγκαλερία)

five major subcategories:

•
•
•
•
•

Kitchen Accessories & Mechanisms
Furniture Accessories & Mechanisms
Upholstery Material & Mechanisms
Decorative Material (hardware)
Furniture processing tools

Εργαλεία επεξεργασίας επίπλων
The new generation wardrobe mechanisms, the new technology drawer systems with silent operation,

Οι μηχανισμοί ντουλάπας νέας γενιάς, τα συστήματα συρταριών νέας τεχνολογίας αθόρυβης

the innovative bedding systems and many more, with the steady quality signature of above mentioned

λειτουργίας, τα καινοτόμα συστήματα κρεβατιών, αλλά και πολλά ακόμη, με σταθερή υπογραφή

leading brands worldwide, are being top options in terms of ergonomics as well as aesthetics.

ποιότητας των κορυφαίων οίκων σε παγκόσμια κλίμακα, αποτελούν μοναδικές επιλογές σε
επίπεδο εργονομίας αλλά και υψηλής αισθητικής.

KARAVCO SA is focusing for years particularly on the selection of products that exceed by far any
attempt to counterfeit and has the potential of partnerships with large foreign companies that

Η εταιρία KARAVCO ΑΕΒΕ χρόνια τώρα, εστιάζει ιδιαίτερα στην επιλογή προϊόντων που ξεπερνούν

maintain a long tradition in manufacturing and their signatures are being a guarantee of quality.

με διαφορά κάθε προσπάθεια απομίμησής τους και έχει στο δυναμικό της συνεργασίες με μεγάλους
οίκους του εξωτερικού που διατηρούν μακρόχρονη παράδοση στην κατασκευή και η σφραγίδα τους
αποτελεί εγγύηση ποιότητας.
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KARAVCO FOAM

KARAVCO FOAM

H εταιρεία KARAVCO ΑΕΒΕ , ως οδηγός των εξελίξεων στο χώρο της δόμησης και της διακόσμησης

KARAVCO SA as a driver of development in the construction sector and furniture decoration, offering

επίπλου, διαθέτοντας εμπειρία και βαθιά γνώση του αντικειμένου της, και με δεδομένη την

experience and deep knowledge of the subject, and given the strong motive for development, expand-

έντονη διάθεσή της για εξέλιξη, επέκτεινε το 2011 την δραστηριότητα της με τις μονάδες

ed in 2011 its activity with the “KARAVCO FOAM” new production units.

«KARAVCO FOAM».
These units operates exclusively in the manufacturing and processing of polyurethane foam and mdi
H εν λόγω μονάδες, δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στον τομέα παραγωγής και

(foam) as well as furniture upholstery materials for furniture and boats/ships.

επεξεργασίας ελαστικού αφρού πολυουρεθάνης και mdi (αφρολέξ) καθώς και υλικών - προϊόντων
ταπετσαρίας επίπλων και σκαφών / πλοίων.

Special seating and back sofas cushions using high-quality raw materials and foam rubber into cuttings to special dimensions and diverse forms, using specialized CNC cutting machines and other

Ιδιαίτερα καθίσματα και μαξιλάρια πλάτης με τη χρήση υψηλής ποιότητας πρώτων υλών

machinery for special applications for the proper treatment and coating furniture upholstery products,

και ελαστικού αφρού σε κοπές ειδικών διαστάσεων και ποικίλων μορφών, με τη χρήση

accompanied by international quality certificates.

εξειδικευμένων μηχανημάτων κοπής CNC καθώς και άλλων μηχανημάτων ειδικών εφαρμογών για
την ορθή επεξεργασία και επένδυση προϊόντων ταπετσαρίας επίπλου, συνοδευόμενα από διεθνή

Undoubtedly, these production plants «KARAVCO FOAM» added a new dynamic to the ability to ser-

πιστοποιητικά ποιότητας.

vice its diverse clientele and the individual concerned, as the company aims to continuously enrich
the range of products and services available, which are in line with the progress and development of

Αναμφισβήτητα, η εν λόγω παραγωγικές μονάδες της KARAVCO προσέδωσαν μια νέα δυναμική

technology and the world market, to respond fully and successfully in diverse space requirements.

στη δυνατότητα εξυπηρέτησης του ποικιλόμορφου πελατολογίου της αλλά και τον εκάστοτε
ενδιαφερόμενο, καθώς η εταιρεία στοχεύει στον συνεχή εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων
αλλά και υπηρεσιών που διαθέτει, τα οποία συμβαδίζουν με την πρόοδο και εξέλιξη της τεχνολογίας
και της διεθνούς αγοράς, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως και επιτυχώς στις ποικιλόμορφες
απαιτήσεις του χώρου.

8

9

Για ακόμη μια φορά η εταιρία KARAVCO ΑΕΒΕ συμπεριλαμβάνει στη γκάμα

Once again KARAVCO SA includes in its range advanced products of high

προϊόντων της υλικά προηγμένης τεχνολογίας και υψηλού aesthetics,

aesthetics, confirming the rule governing that it disposes anything innova-

επιβεβαιώνοντας τον κανόνα που τη διέπει να διαθέτει κάθε τι

tive in the field of decoration, building and furniture, making it an important

καινοτόμο στο χώρο της διακόσμησης, δόμησης και επιπλοποιίας,

factor in the design scene in the decoration, architectural and furniture

αποτελώντας σημαντικό συντελεστή στο γίγνεσθαι του design στο χώρο

applications of today and tomorrow.

της διακόσμησης, των αρχιτεκτονικών εφαρμογών και της επιπλοποιίας
του σήμερα και του αύριο.
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MATERIAL - INSPIRATION

MATERIAL - INSPIRATION

Συμβάλλοντας στην περαιτέρω εξέλιξη του design στο χώρο της διακόσμησης και των

Contributing to the further development of design in the field of decoration and architectural applica-

αρχιτεκτονικών εφαρμογών,

tions, KARAVCO SA submits its new proposals, redefining the concept of decorative surfaces - envi-

η KARAVCO ΑΕΒΕ καταθέτει τις νέες της προτάσεις, επανα-

προσδιορίζοντας την έννοια των διακοσμητικών επιφανειών - environment friendly - και τις

ronment friendly - and the various uses thereof.

ποικιλόμορφες χρήσεις αυτών.
The new technology acrylic surfaces, available in a variety of colors, textures and special effects, and
Οι ακρυλικές επιφάνειες νέας τεχνολογίας, διαθέσιμες σε ποικιλία αποχρώσεων, υφών και ειδικών

practical ways to pay particular aesthetic and ergonomic identity to the information and applied areas:

εφέ, και εφαρμόσιμες ποικιλοτρόπως προσδίδουν ιδιαίτερη αισθητική αλλά και εργονομική

Masonry investment ceiling linings, public places decorations, pool decorations, lighting elements,

ταυτότητα στα στοιχεία αλλά και στους χώρους όπου εφαρμόζονται:

furniture and furnishing items such as chairs, tables, bed headboards, beside tables, shelves,

Επενδύσεις τοιχοποιίας, επενδύσεις οροφών, διακοσμήσεις δημοσίων χώρων, διακοσμήσεις

kitchen cabinet doors, closet doors and in premises such as hotels, cafe and restaurants where

πισίνας, στοιχεία φωτισμού, έπιπλα αλλά και στοιχεία επίπλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια,

the aesthetics is anyway a prerequisite.

κεφαλάρια κρεβατιών, κομοδίνα, ράφια, πορτάκια κουζίνας, πόρτες ντουλάπας αλλά και σε
επαγγελματικούς χώρους όπως ξενοδοχεία, café και εστιατόρια όπου το aesthetics είναι έτσι κι

These areas are addressed primarily in the area of the construction and decoration professionals.

αλλιώς προαπαιτούμενο.

KARAVCO SA is not limited to selling but also services such diverse applications and integrated projects in order to fully meet the diverse needs of the market.

Οι ανωτέρω επιφάνειες απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες του χώρου της
Η εταιρία KARAVCO ΑΕΒΕ δεν περιορίζεται στην εμπορία

KARAVCO panel is a technologically advanced product which undergoes various kinds of industrial

αυτών αλλά αναλαμβάνει επίσης και ποικίλες εφαρμογές αυτών αλλά και ολοκληρωμένα

processes, and results in a decorative panel with a glossy finish on one side while the other side is

projects προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στις ποικιλόμορφες ανάγκες της αγοράς.

coated with a decorative motif same sheet.

δόμησης και της διακόσμησης.

Τα πάνελ KARAVCO είναι τεχνολογικά προηγμένο προϊόν το οποίο υφίσταται διαφόρων ειδών

The product has excellent physical-mechanical response compared to other alternatives, emphasizing

βιομηχανικές διαδικασίες και καταλήγει σε ένα διακοσμητικό πάνελ με γυαλιστερό φινίρισμα στη

resilience to scratches, the quality of the surface, the excellent gloss and the constant brightness with

μία όψη, ενώ η άλλη όψη είναι επικαλυμμένη με διακοσμητικό φύλλο ίδιου μοτίβου.

respect to the colors. The above features make it suitable for vertical application in kitchen, bathroom,

Το προϊόν έχει άψογη φυσική-μηχανική ανταπόκριση συγκριτικά με άλλα εναλλακτικά προϊόντα,

office and in home furnishings.

δίνοντας έμφαση στην ανθεκτικότητα του σε γδαρσίματα, στην ποιότητα της επιφάνειας του, στην
εξαιρετική γυαλάδα του καθώς και στην σταθερή φωτεινότητα του αναφορικά με τα χρώματα.

KARAVCO panel is an extremely flexible, high-quality decorative product. The special identity of these

Τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά το καθιστούν κατάλληλο για κάθετη εφαρμογή στην κουζίνα,

panels and decorative surfaces - both aesthetic and ergonomic - makes them powerful tools in the

μπάνιο, γραφείο καθώς και στην οικιακή επίπλωση.

hands of the specialist in design, architects, decorators and furniture designers, bringing a new perspective to the data and the premises where they can be used.

Τα πάνελ KARAVCO αποτελούν ένα εξαιρετικά ευέλικτο, διακοσμητικό προϊόν υψηλής ποιότητας.
H ιδιαίτερη ταυτότητα των ανωτέρω πάνελ και διακοσμητικών επιφανειών - αισθητική και
ταυτόχρονα εργονομική - τις καθιστά δυναμικά εργαλεία στα χέρια των specialist του design,
αρχιτέκτονες, διακοσμητές αλλά και σχεδιαστές επίπλων, προσδίδοντας νέα προοπτική στα
στοιχεία αλλά και στους επαγγελματικούς χώρους όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
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KARAVCO STROM

KARAVCO STROM

Η KARAVCO STROM είναι μία πρότυπη παραγωγική μονάδα στο χώρο των προϊόντων ύπνου

KARAVCO STROM is a standard production unit in the field of bedding products (mattresses, pillows,

(στρώματα, μαξιλάρια, ανωστρώματα και άλλα συναφή). Ξεκίνησε ως μία ιδέα που έγινε όραμα

toppers- and other related). It started as an idea then became a vision and then actually derived from

και κατόπιν πραγματικότητα, προερχόμενη από εσωτερική ανάγκη για δημιουργία και βασιζόμενη

inner need to create and based on deep knowledge and long experience available regarding the needs

στην βαθιά γνώση και μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτει όσον αφορά τις ανάγκες του χώρου της

of the area of furniture, through KARAVCO S.A..

επιπλοποιίας, δια μέσου της KARAVCO ΑΕΒΕ.
KARAVCO STROM bedding products are hand-made and customized, according to the desired diΤα προϊόντα ύπνου της KARAVCO STROM κατασκευάζονται δια χειρός και κατά παραγγελία,

mensions concerned.

σύμφωνα με τις επιθυμητές διαστάσεις των ενδιαφερομένων.
KARAVCO STROM, relying on its well-trained human resources, with strict quality control in the proΗ KARAVCO STROM, στηριζόμενη στο άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, με αυστηρό

duction process, offering modern technology and applying the most advanced techniques and produc-

ποιοτικό έλεγχο στη διαδικασία παραγωγής, διαθέτοντας υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό,

tion methods, with strict selection of eco-friendly raw materials and respecting international quality

εφαρμόζοντας τις πλέον εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους παραγωγής, με αυστηρή επιλογή

standards, guarantees the high quality combined with ergonomics and reliability of its products.

πρώτων υλών φιλικών προς το περιβάλλον (eco-friendly) και σεβόμενη τα διεθνή πρότυπα
ποιότητας, εγγυάται την υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό με την εργονομία και αξιοπιστία των

Enjoy your visit to the renewed world of KARAVCO through our website www.karavco.com and we will

προϊόντων της.

be happy to respond to your questions or requirements.

Περιηγηθείτε και απολαύστε το ταξίδι σας στον ανανεωμένο κόσμο της KARAVCO μέσω της
ιστοσελίδας μας www.karavco.com και θα χαρούμε να ανταποκριθούμε στις ερωτήσεις ή και
απαιτήσεις σας.
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ATHENS (ATH)
Argirokastrou 4-6, Agios Ioannis Rentis – PC 182 33
T. +30 210 4905619 / F. +30 23940 52659
email: karavcoath@karavco.gr

THESSALONIKI (SKG)
16th km National Road Thessaloniki - Kavala - PO Box 93, PC 572 00
Τ. +30 23944 40940 / F. +30 23940 52659
email: karavco@karavco.gr

www.karavco.com

