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THE COMPANY

Our story

CENTRO kitchens and furniture are manufactured by NIKOLIDAKIS GROUP S.A., a Greek 
company founded in 1972, that continues its successful course driven by its commitment 
for quality, reliability and innovation. CENTRO strives daily to improve the quality of life 
through excellent products, high design content and a constant commitment to research and 
development.

Coprorate values

Sustainability
We know that our activities have an impact on the land and on the environment. Therefore, 
we are careful about reducing the environmental impact of the materials we use and employ 
renewable sources in our production lines.

Innovation
Innovation is the driving force behind CENTRO. Everything is geared up to offering our cus-
tomers creative, state-of-the-art products that keep pace with the latest trends and provide 
original, customizable solutions in which technology, looks and functionality are perfectly 
balanced.

Technology
We can produce 250 kitchens per day, thanks to technology and automation. At CENTRO we 
employ the latest technology in hardware and software, and we are not afraid to introduce 
innovative procedures in our production facilities.

Quality
Careful, thorough selection has resulted in partnerships with prestigious manufacturers of 
the goods and accessories that contribute to the unrivalled excellence of CENTRO products. 
All the materials are subject to stringent controls throughout the production chain to ensure 
strength and durability. 

Functionality
We design and create CENTRO kitchens and furniture based on the real, practical, everyday 
needs of the modern family. We believe and stand by timeless quality. For that reason, we 
cooperate with famous brands to obtain materials and accessories in order to guarantee the 
safety and ergonomic standards that you deserve.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ιστορία μας

Οι κουζίνες και τα έπιπλα CENTRO κατασκευάζονται από την NIKOLIDAKIS GROUP S.A., μια ελληνική εται-
ρεία που ιδρύθηκε το 1972, και συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της με οδηγό την δέσμευση για ποιότητα,
την αξιοπιστία και την καινοτομία. Η CENTRO προσπαθεί καθημερινά να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των
ανθρώπων που την επιλέγουν μέσα από εξαιρετικά προϊόντα, μοναδικού σχεδιασμού βασισμένα στην έρευνα 
και ανάπτυξη.

Εταιρικές Αξίες

Βιωσιμότητα
Γνωρίζουμε ότι οι δραστηριότητές μας έχουν αντίκτυπο στη γη και στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, λαμβα-
νουμε υπόψη τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υλικών που χρησιμοποιούμε, εφαρμόζο-
ντας πρακτικές από ανανεώσιμες πηγές στις γραμμές παραγωγής μας.

Καινοτομία
Η καινοτομία είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από τη CENTRO. Όλα είναι μελετημένα ώστε να προσφέρουμε
στους πελάτες μας δημιουργικά προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες τά-
σεις, παρέχοντας πρωτότυπες, προσαρμόσιμες λύσεις στις οποίες η τεχνολογία, η εμφάνιση και η λειτουργι-
κότητα είναι τέλεια ισορροπημένες.

Τεχνολογία
Μπορούμε να παράγουμε 250 κουζίνες την ημέρα, χάρη στην τεχνολογία και τον αυτοματισμό. Στη CENTRO 
χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε υλικό και λογισμικό, και δεν φοβόμαστε να εισάγου-
με καινοτόμες διαδικασίες στις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις.

Ποιότητα
Η προσεκτική και ενδελεχής επιλογή συνεργατών έχει ως αποτέλεσμα την συνεργασία με καταξιωμένους
κατασκευαστές υλικών και αξεσουάρ που συμβάλλουν στην άψογη ποιότητα των προϊόντων CENTRO.
Όλα τα υλικά υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους σε όλη την αλυσίδα παραγωγής για να εξασφαλίζονται η
αντοχή και η ανθεκτικότητα.

Λειτουργικότητα
Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε κουζίνες και έπιπλα CENTRO με βάση τις πραγματικές, καθημερινές ανά-
γκες της σύγχρονης οικογένειας. Πιστεύουμε και υποστηρίζουμε τη διαχρονική ποιότητα. Για το λόγο αυτό, 
συνεργαζόμαστε με διάσημα brands για να προμηθευτούμε υλικά και αξεσουάρ, εγγυώμενοι τα πρότυπα 
ασφάλειας και εργονομίας που σας αξίζουν.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής και γραμμές συναρμολόγησης 
που βοηθούν τους χειριστές στη συναρμολόγησης και την 
κατασκευή βοηθούν την παραγωγική διαδικασία να είναι 
ευέλικτη και αποτελεσματική.

PRODUCTION

Machines and smart assembly lines, assisting operators in 
assembling, make the production process agile and efficient.

Projects transformed into products every day.

Έργα που μετατρέπονται σε προϊόντα καθημερινά.
250

60.000 100%

30
Working days required to produce an order from the confirmation date.

Αριθμός εργάσιμων ημερών που απαιτούνται για την παραγωγή 
μιας παραγγελίας, από την ημερομηνία επιβεβαίωσης.

A

Kitchen production 
ability per year.

Δυνατότητα κατασκευής
κουζινών ανά έτος.

Tailor-made projects 
commissioned.

Προσαρμοσμένα έργα 
που ανατέθηκαν.

Α

Β

Β

D

E

F

G

C

A - Storage of raw materials

B - Production

C - Product stock

D - Assembly

E - Finished product warehouse

F - Management offices

G - Showroom
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ΠΡΟΪΟΝΤΑPRODUCTS

Έπιπλα κουζίνας
Η CENTRO προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον χώρο που αποτελεί την καρδιά του 
σπιτιού σας, την κουζίνα. Ανάμεσα στην μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, προσφέ-
ρουμε έπιπλα κουζίνας, τα οποία διακρίνονται για την ποιότητα κατασκευής τους, τον 
μοντέρνο σχεδιασμό και την ποιότητα των υλικών, διακοσμώντας τον χώρο της κουζίνας 
σας με όλες τις απαιτήσεις του σύγχρονου design.

Ντουλάπα & βεστιάριο
Υψηλό design, απαράμιλλη ποιότητα και διαχρονικότητα σε κάθε χώρο! Οι ντουλάπες 
CENTRO, επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εξασφαλίζοντας την καλύτερη ποιότητα και 
προδιαγραφές για εσάς. Ανάμεσα στην μεγάλη μας ποικιλία, μπορείτε να βρείτε ντουλά-
πες, ανοιγόμενες, συρόμενες, σε διάφορα χρώματα και υλικά με πολλούς αποθηκευτι-
κούς χώρους. Παράλληλά το βεστιάριο αποτελεί μια μοντέρνα λύση για την οργάνωση 
χώρων που είναι αφιερωμένοι αποκλειστικά σε ρούχα και παπούτσια, με τη χρήση 
ορθοστατών και αξεσουάρ ντουλάπας. Στη CENTRO σας δίνουμε τη δυνατότητα να σχεδι-
άσετε εξ’ ολοκλήρου μόνοι σας αυτό το χώρο, από την αρχή ή μετατρέποντας ένα ήδη 
υπάρχον δωμάτιο σε βεστιάριο.

Καθιστικό
Πλέον, το όνομα CENTRO που είχε ταυτιστεί και αποτελούσε εγγύηση ποιότητας για έπι-
πλα κουζίνας και ντουλάπας, συνδέεται με έπιπλα για το καθιστικό και την τραπεζαρία. 
Τα προϊόντα καθιστικού έρχονται ως αποτέλεσμα της αποδοχής που απολαμβάνουμε από 
του πελάτες μας, που καθημερινά μας τιμούν με την επιλογή τους. Παρακολουθώντας 
τις τελευταίες τάσεις, σχεδιάζουμε μοντέρνες λύσεις για το καθιστικό, όπως συνθέσεις 
τοίχου, διαχωριστικά και μεταλλικά συστήματα πολλαπλών εφαρμογών, προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες των πελατών μας. Παράλληλα, τα έπιπλα CENTRO, όπως καναπέδες, πολυ-
θρόνες, τραπεζαρίες κ.α διαφέρουν για την αισθητική και τον μίνιμαλ σχεδιασμό τους.

Εξειδικευμένα προϊόντα
Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες. Όχι μόνο όσον αφορά τα υλικά και τον συνδυασμό 
τους αλλά και το σχέδιο, τις διαστάσεις και τα χρώματα. Διαθέτουμε μια εξειδικευμένη 
ομάδα που εργάζεται με βάση τις προτιμήσεις σας, για να κάνει τα τεχνικά σχέδια που θα 
δώσουν ζωή σε κάθε custom προϊόν. Εκτός από την παραγωγή οποιασδήποτε ζήτησης 
κατά παραγγελία, υπάρχουν και οι συλλογές προϊόντων μας, με είδη που επιλέγονται 
προσεκτικά ώστε να καλύπτουν σχεδόν κάθε χώρο. Συζητάμε την σχεδιαστική μας ιδέα 
με τον πελάτη και οδηγούμαστε στην τελική επιλογή προϊόντων και ποσοτήτων.

Kitchen furniture
CENTRO offers solutions for the the heart of your home, the kitchen. 
Among the wide variety of our products, we design kitchen furniture, 
which are distinguished for their quality, design and colors, decorating 
your kitchen area with all the requirements of modern design.

Wardrobe & walk-in closet
High-end design, unparalleled quality and durability in every room! 
CENTRO wardrobes are selected based on the strictest criteria, ensuring 
the finest quality and highest standards for you. Among our wide range 
of of styles and finishes, you can find wardrobes (opening or sliding) 
in various colors and materials with many storage spaces and design 
innovations to suit modern and more classical options.

Living
Our brand name CENTRO, is identified as a leading manufacturer in 
kitchen and wardrobe furniture, is now associated with top quality 
furniture for the living room and dining area, based on the same quality, 
experience and innovative technology. CENTRO furniture, such as sofas, 
armchairs, table etc, stand out for their aesthetics and uniqueness! Our 
furniture combine modern with timeless and elegance with comfort! 
Discover our range of contemporary designer furniture with styles to suit 
every room.

Custom products
The available possibilities are endless. Not only concerning the materials 
and their combination but also the design – dimensions and colors. We 
have a specialized team working based on your preferences, to make the 
technical drawings which will give shape to any custom-made demand. 
Apart from producing any, custom-made demand, there are also our 
product collections, with items which are carefully selected so as to cover 
almost every kind of space. We discuss our design idea with the client and 
we are led to the final selection of products and quantities.
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ΕΡΓΑPROJECTS

Η αφοσιωμένη ομάδα μας, δημιουργεί συνθέσεις ή έπιπλα κατά παραγγελία, για
κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο. Συνεργαζόμαστε με αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, και
διακοσμητές εσωτερικών χώρων ώστε να βρουμε τον τέλειο συνδυασμό υλικών,
χρωμάτων και συνθέσεων για τις ανάγκες της δικής τους μελέτης.

Η CENTRO ξεχωρίζει για τις υπηρεσίες που παρέχει, ανεξάρτητα από το στάδιο του 
έργου. Το κύρος της είναι ακριβώς αυτό που οι επαγγελματίες του χώρου αναζητούν. 
Όταν απευθύνονται στη CENTRO για να υλοποιήσουν την ιδέα τους, ή τη μελέτη τους, 
συναντούν ένα εξειδικευμένο προσωπικό, έτοιμο να ικανοποιήσει κάθε ζήτηση.

Η CENTRO, μπορεί να δημιουργήσει έπιπλα για τον χώρο σας, από το πιο μικρό 
έπιπλο μέχρι την πλήρη επίπλωση του, είτε αφορά κατοικίες ή χώρους εργασίας, 
ενώ η παράδοση και η παρακολούθηση του έργου σε όλα τα στάδια υλοποίησης είναι 
προαπαιτούμενα για να διασφαλιστεί ότι όλα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Our dedicated team, creates compositions or custom made furniture solutions, 
for every project, small or big. We cooperate with architects, interior designers and 
house owners to find the perfect combination of materials, colors and 
compositions for their specific needs and preferences. 

CENTRO is marked out by the services, rendered by its dedicated teams 
regardless the stage of the project. This distinctive brand has no need of a label. 
Nevertheless, its prestige is exactly what hoteliers and interior architects are seeking. 
When they call on CENTRO to actualize their idea, study or design, they are met with 
highly specialized crew ready to fulfill any demand.

CENTRO, can create custom furniture that will exist only in your space, for your space, 
from the smallest furniture piece to the complete furnishing of your home or profes-
sional workspace. Delivery and follow up are prerequisites to ensure that everything has 
been successfully completed.
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Ξενοδοχεία, boutique hotels & ξενοδοχειακές μονάδες
Συνδυάζουμε μοντέρνες σχεδιαστικές προσεγγίσεις με γνώμονα την ποιότητα και 
την ανθεκτικότητα, προσφέροντας εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Διασφαλίζουμε 
ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας πληρούν ή ξεπερνούν τις προσδοκίες των πε-
λατών μας, γι’ αυτό η σχέση μας δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση του project. Όσο 
για τους καλεσμένους του ξενοδοχείου,στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα φι-
λόξενο περιβάλλον όπου μπορούν να απολαύσουν μία πραγματικά μοναδική εμπειρία.

Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Σεβόμαστε και αγαπάμε τη διαφορετικότητα, έτσι αναδεικνύουμε το στυλ και την 
μοναδικότητα του κάθε χώρου σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Ταυτόχρονα, η 
προσέγγισή μας σε έργα Airbnb είναι να δώσουσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να 
‘‘αισθάνονται σαν στο σπίτι τους’’ όπου κι αν πάνε στον κόσμο επιπλώνοντας το σπίτι, 
με μία φιλόξενη και γνώριμη προσέγγιση.

Κατοικίες και συγκροτήματα
Το σπίτι είναι μέρος αυτού που είμαστε. Σχεδιάζουμε και παράγουμε προϊόντα προ-
σαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε πελάτη. Προσπαθούμε να προσφέρουμε άψογα σχεδι-
ασμένα, μοναδικά και λειτουργικά προϊόντα επίπλωσης που ακολοθούν τις τελευταίες 
τάσεις,πάντα στοχευμένα στις ανάγκες του πελάτη.

Επαγγελματικοί χώροι
Ερευνούμε, δημιουργούμε και κατασκευάζουμε έπιπλα γα χώρους εργασίας συνδυά-
ζοντας το σχεδιασμό, την τεχνολογία και την καινοτομία. Η εμπειρία είναι το σημείο 
αναφοράς μας. Η εργονομία και η αντοχή χαρακτηρίζουν όλα τα έργα μας.

Hotels, boutique hotels, hotel units
We understand what it takes to combine aesthetics, with comfort and value 
in the hospitality industry. Thus, we combine modern design approaches 
with quality and durability, offering great quality-price ratio. We make sure 
that our products and services meet or surpass the expectations of our 
customers,that’s why our relationship does not end with a sale. As for the 
hotel’s guests, our aim is to create a hospitable environment where they 
can enjoy a truly unique experience.

Airbnb
We respect and love diversity so we bring out the style and culture in each 
and every project we undertake. At the same time, our approach in Airbnb 
projects is to enable travelers to ‘‘feel at home’’ anywhere they go in the 
world by furnishing the house exactly how we would furnish our own

Residencies
Home is part of who we are. With this thought in mind, we create products 
tailored to the needs of every customer, where personal style, modern de-
sign and comfort coexist harmoniously. We strive to offer well - designed, 
unique and functional furnishing products which follow the latest trends, 
always targeted at customer’s needs.

Work spaces
We research, create & build workplaces with the fusion of design, technol-
ogy and innovation. Experience is the central point of our team; our work is 
open to all types of audiences, with ergonomy and accessibility character-
istic to all our projects. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ACTIVITY FRAMEWORK
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣSERVICES

Σχεδιασμός
Δεκτικοί στις τελευταίες τάσεις, ερμηνεύουμε γρήγορα τα πιο σύγχρονα
στυλ. Η συνεχής έρευνα σε υλικά και μηχανισμούς αιχμής μας επιτρέπει να είμαστε 
προνοητικοί στις φάσεις σχεδιασμού και δοκιμών. Όλα τα έπιπλα CENTRO στα 
projects που αναλαμβάνουμε, αναπτύσσονται εσωτερικά από το τμήμα Έρευνας 
και Ανάπτυξης.

Installation
The installation team we work with consists of fully trained installation 
managers and furniture fitters who know the product perfectly and are 
able to manage the projects requirements with absolute precision 
and consistency.

Delivery
The delivery of our products is of high importance to us, which is why, 
in addition to our own trucks, we work with the largest and most reliable 
transport and container networks to ensure excellent delivery to you 
wherever you are.

Delivery time
We understand that delivery times are particularly important in the com-
pletion of a project and for this reason, we have managed to minimize 
delivery times. Having automated our processes, we are able to give 
standard delivery dates that do not deviate upon order confirmation.

Design
Receptive and open to the latest trends, we quickly interpret the most 
contemporary styles. Continuous research into cutting-edge materials 
and mechanisms allows us to be more proactive in the design and testing 
phases. All kitchen, furniture and furnishing accessory projects are devel-
oped in-house by our R&D department.

Τοποθέτηση
Η ομάδα τοποθέτησης που συνεργαζόμαστε, αποτελείται από πλήρως 
εκπαιδευμένους διαχειριστές εγκατάστασης και τεχνίτες επίπλων που γνωρίζουν 
άψογα το προϊόν και είναι σε θέση να διαχειριστούν με απόλυτη ακρίβεια και συνέ-
πεια τις απαιτήσεις των projects.

Μεταφορά
Η μεταφορά και παράδοση των προϊόντων μας είναι ιδιαίτερης σημασίας για εμάς, 
γι αυτό το λόγο πέραν των ιδιόκτητων φορτηγών που διαθέτουμε, συνεργαζόμαστε 
με τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα δίκτυα μεταφορικών και κοντέινερ ώστε να 
εξασφαλίζουμε την άριστη παράδοση σε εσάς όπου κι αν βρίσκεστε.

Χρόνος παράδοσης
Αντιλαμβανόμαστε ότι οι χρόνοι παράδοσης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στην ολο-
κλήρωση ενός project και γι’ αυτό το λόγο, έχουμε καταφέρει να 
ελαχιστοποιήσουμε τους χρόνους παράδοσης. Έχοντας αυτοματοποιήσει τις 
διαδικασίες μας, είμαστε σε θέση με την επιβεβαίωση της παραγγελίας να 
δώσουμε standard ημερομηνίες παράδοσης που δεν αποκλίνουν.
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Δίκτυο καταστημάτων

Η CENTRO διαθέτει ένα δίκτυο καταστημάτων που μετρά τα 30 σημεία πώλησης στην Ελλάδα 
και παρουσία σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων 
η CENTRO είναι κοντά σε οποιοδήποτε έργο! Με αυτό τον τρόπο, δίνει τη δυνατότητα στους 
πελάτες της να δουν και να επιλέξουν από κοντά τα χρώματα και τα υλικά.

Centro stores 

CENTRO has a network of stores, 30 showrooms in Greece and a presence in 20 countries around 
the world. Through the extensive network of stores, CENTRO is close to any project! In this way, it 
enables its customers to see and choose the colors and materials up close.

Υποστήριξη μετά την πώληση 

Φυσικά η σχέση δεν τελειώνει με την αγορά. Στη CENTRO δεσμευόμαστε ότι διαθέτουμε
πρώτες ύλες για 2 χρόνια, και κατ’ επέκταση έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε
οποιαδήποτε αντικατάσταση προϊόντος είναι αναγκαία, ακόμα και σε περίπτωση κατάργησης
κάποιου υλικού.

After Sales Services 

Of course, the relationship does not end with the purchase. At CENTRO we commit to having raw 
materials available for 2 years, and as a result we have the ability to support any product replace-
ment that is necessary, even in the event of product discontinuation.

Εγγύηση

Η CENTRO πιστοποιεί τα προϊόντα της και τα εγγυάται για μια ολόκληρη 5ετία. Τα έπιπλα 
CENTRO σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα, συνδυάζοντας προσοχή στη λεπτο-
μέρεια και έμπειρη δεξιοτεχνία με ποιοτική εικόνα του προϊόντος. 

Warranty 

When you make a purchase, peace of mind not only involves product quality but also the reassur-
ance of a prompt assistance service to protect it from any unforeseen inconvenience. CENTRO
certifies its products and guarantees them for 5 years. CENTRO furniture are designed and made 
in Greece, combining attention to detail and experienced craftsmanship with a longterm view of 
the product.
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INTERNATIONAL PARTICIPATIONS 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Awarded

CERTIFICATIONS 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

The Forest Stewardship Council® (FSC®) is an international, 
non-governmental organization dedicated to promoting responsible 
management of the world’s forests.
As Certificate holders we are able to use the FSC®  name, initials and 
logo on the certified products we offer as specified in the Standards.
NIKOLIDAKIS GROUP is committed in doing our part to minimize the 
impact of our business operations on the environment. 

Το Forest Stewardship Council® (FSC®) είναι ένας διεθνής, 
μη κυβερνητικός οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση της 
υπεύθυνης διαχείρισης των δασών του κόσμου. 
Ως κάτοχοι Πιστοποιητικού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 
όνομα, τα αρχικά και το λογότυπο της FSC®   στα πιστοποιημένα 
προϊόντα που προσφέρουμε όπως ορίζεται στα Πρότυπα.
Στην NIKOLIDAKIS GROUP δεσμευόμαστε να ελαχιστοποιήσουμε 
τις επιπτώσεις των επιχειρηματικών μας λειτουργιών 
στο περιβάλλον.

NIKOLIDAKIS GROUP is ISO 9001:2015 certified, thus confirming our 
commitment to keep pace with all active requirements and condi-
tions necessary for manufacturing products, processing materials 
and best-in-class procedures. Moreover, the company is certified for 
safety, reliability and quality of all offered products and services.

Η NIKOLIDAKIS GROUP  διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης 
Ποιότητας. ISO 9001:2015, για την παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων, την επεξεργασία υλικών, τη βελτιστοποίηση 
διαδικασιών, την αξιοπιστία και την ποιότητα των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών. 

ISO 9001:2015



Charaintini Area, Thiva Voiotia, P.C. 32200
t. +30 22620 81440, info@centrokitchen.com
www.nikolidakisgroup.gr
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