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Papadatos S.A. is a design
and manufacturing group that
began in 1990 by Georgios
and Nasos Papadatos.
Originally the company
established iteself as a sofaproducing firm, however very
soon successfully expanded its
activities into more fields.
Η Papadatos S.A. είναι μία
σχεδιαστική και παραγωγική
ομάδα που ξεκίνησε το 1990 από
τον Γεώργιο & Νάσο Παπαδάτο.
Αρχικά η εταιρία εδραιώθηκε
ως μία πρότυπος μονάδα παραγωγής καναπέδων, πολύ σύντομα
όμως υπερπήδησε τα στενά αυτά
όρια διευρύνοντας τις δραστηριότητες της και σε άλλους τομείς.
3

A quality story
Μία ιστορία ποιότητας

Today Papadatos collection includes a wide
range of day and night products, particularly
designed for residential and contract use. Having continuous presence in some of the most important world events and consistently adapting
to the requirements of its clients, Papadatos has
developed a network of representatives in over
40 countries, on five continents.
Papadatos’ residential collections are displayed
to some of the most reputable furniture stores
globally and the company has also completed
some significant projects, such as hotels, public
areas, office buildings and restaurants. In addition to the various dealers who comprise the
global Papadatos’ network, the company also
retains three Flagship stores, situated in Athens,
St. Petersburg and Shanghai.
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Σήμερα η συλλογή της Papadatos περιλαμβάνει
μία ευρεία γκάμα επίπλων για την ημέρα και
τη νύχτα, ειδικά σχεδιασμένα για οικιακή και
contract χρήση. Έχοντας συνεχή παρουσία σε
μερικά από τα σημαντικότερα design events και
συνέπεια απέναντι στις απαιτήσεις των πελατών
της, η Papadatos διαθέτει δίκτυο αντιπροσώπων
σε περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των πέντε ηπείρων.
Οι οικιακές συλλογές της Papadatos’ εκτίθενται
σε μερικά από τα πιο διάσημα καταστήματα επίπλων παγκοσμίως, ενώ η εταιρία έχει επίσης ολοκληρώσει κάποια αξιοσημείωτα projects όπως ξενοδοχεία, δημόσιους χώρους, κτίρια γραφείων και
χώρους εστίασης. Πέραν των αρκετών αντιπροσώπων που αποτελούν το δίκτυο της Papadatos ανά
τον κόσμο, η εταιρία επίσης διαθέτει τρία δικά της
Flagship καταστήματα σε Αθήνα, Αγία Πετρούπολη και Σαγκάη.
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Ιnvestment in Design
Επενδύουμε στο σχεδιασμό

We strongly believe that every new project requires a fresh view and perspective. At Papadatos, our years of experience give us the confidence to dare to experiment with new ideas.
We go beyond the ordinary and develop partnerships that open the way to new extraordinary
opportunities.
With this philosophy in mind, we collaborate
with famous industrial designers such as Jacopo
Giagnoni. Believing in their creativity and fresh
style, we combine their unique perspective with
the Papadatos brand values. The result is unique
and our products showcase these successful collaborations.
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Πιστεύουμε ότι κάθε νέο έργο χρειάζεται μια φρέσκια άποψη και προοπτική. Χάρη στην πολύχρονη
εμπειρία μας έχουμε την εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση να τολμάμε και να πειραματιζόμαστε
με καινοτόμες ιδέες. Πάμε πέρα του συνηθισμένου και αναπτύσσουμε εταιρικές σχέσεις που ανοίγουν το δρόμο για νέες ευκαιρίες.
Με αυτή τη φιλοσοφία, συνεργαζόμαστε με γνωστούς industrial designers όπως τον J. Giagnoni.
Πιστεύοντας στις δημιουργικές και φρέσκες ιδέες
τους, συνθέτουμε τη μοναδική τους οπτική με τις
αξίες της Papadatos. Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό και απόδειξη μιας επιτυχημένης συνεργασίας.
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Atlantica Imperial Resort and Spa – Rhodes, Greece

Τhe Hotel & Contract division
Το τμήμα Hotel & Contract
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Our team has worked on several projects with
known designers and property developers, in assisting and identifying the perfect combination
between budget, quality and design. We know
that every hotel or commercial space has to be
developed according to its own separate identity. Therefore, the study of design and furnishings
must be initiated by the use and activities that
the new spaces will offer to the public. Furniture
should be functional and harmonious with its
surroundings.
Papadatos collaborates with leading companies
internationally, so to offer countless options.
Thanks to its factory is also able to manufacture
custom-made furniture at scale, according to
the requirements of each project. Our qualified
designers in the hotel and contract department
participate in the entire project lifecyrcle.

Η ομάδα μας έχει εργαστεί σε διάφορα έργα με
γνωστούς σχεδιαστές και κατασκευαστές βοηθώντας και προσδιορίζοντας μαζί με τον πελάτη
τον τέλειο συνδυασμό μεταξύ προϋπολογισμού,
ποιότητας και σχεδιασμού. Γνωρίζουμε καλά ότι
κάθε ξενοδοχείο ή επαγγελματικός χώρος πρέπει
να εξελιχθεί βάση της δικής του ιδιαίτερης ταυτότητας. Γι’αυτό η μελέτη για τον σχεδιασμό και την
επίπλωσή του οφείλει να ξεκινά από τις χρήσεις
και δραστηριότητες που θα προσφέρει στο κοινό
του. Τα έπιπλα θα πρέπει να είναι λειτουργικά και
ταυτόχρονα σε απόλυτη αρμονία με τον περιβάλλοντα χώρο.
H Papadatos συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες διεθνώς, ώστε να να προσφέρει αμέτρητες
επιλογές. Ταυτόχρονα, χάριν στο εργοστάσιο της
διαθέτει τη δυνατότητα να κατασκευάσει custommade έπιπλα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες του εκάστοτε project. Συμμετοχή στην όλη
οργάνωση ενός έργου έχουν και οι καταρτησμένοι
σχεδιαστές μας που ανήκουν στο εξειδικευμένο
τμήμα εξυπηρέτησης για Έργα.

11

12
13

Olympic Palace Resort Hotel – Rhodes, Greece

Tailor made services
Εξατομικευμένες υπηρεσίες
Papadatos Hotel & Contract services enhance
projects of any size. Our team will follow client’s
feedback at any of the following steps:

Οι υπηρεσίες της Papadatos Hotel & Contract
προσφέρονται για κάθε έργο ανεξαρτήτως του μεγέθους του. Η ομάδα μας ακολουθεί το feedback
του πελάτη σε όλα τα στάδια εξέλιξης του έργου:

1. 2. 3.
Project feasibility study,
taking into consideration the
proposed design and budget
aspects.
Μελέτη του έργου με ακριβή
εκτίμηση του συνολικού
προϋπολογισμού.

Technical drawings of items
to be produced according to
client’s instructions.
Δημιουργία προσχεδίων για
τα προϊόντα που θα παραχθούν
σύμφωνα με τις οδηγίες
του πελάτη.

In house manufacturing of
all wooden and upholstered
furniture.
Κατασκευή όλων των επίπλων
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

4. 5. 6.
Multiple quality controls
at all stages of production.
Πολλαπλοί έλεγχοι ποιότητας
καθ’ όλα τα στάδια παραγωγής.

Full project and
site management.
Ολοκληρωμένη διαχείριση
κάθε έργου.

7.

Site installation by our team.
Τοποθέτηση από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας.
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Time scheduling.
Προγραμματισμός,
συντονισμός και παράδοση
εντός χρονοδιαγραμμάτων.
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Le Meridien – Limassol, Cyprus

Intercontinental – Doha, Qatar
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Elounda Beach Hotel and Villas – Agios Nikolaos, Greece
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Kouloumentas & Tsioufi medical center, Athens Greece
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Panoramique Chalet – Montgenevre, France
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Youphoria Villas – Chania, Greece

References

HOTELS
Atlantica Imperial Residences – Rhodes, Greece
Atlantica Imperial Resort and Spa – Rhodes, Greece
Cypria Hotel – Athens, Greece
Divani Caravel Hotel – Athens, Greece
Elounda Beach Hotel and Villas – Agios Nikolaos, Greece
Hilton – St. Julian, Malta
Croatia Cavtat Hotel– Cavtat, Croatia
Intercontinental – Doha, Qatar
Jacob Samuel Hotel – Tel Aviv, Israel
Le Meridien – Limassol, Cyprus
Minoa Palace Resort – Chania, Greece
Olympic Palace Resort Hotel – Rhodes, Greece
Pilot Beach Resort – Chania, Greece
Porto Angeli Beach Resort – Rhodes, Greece
Skiathos Palace – Skiathos, Greece
TUI Magic Life Plimmiri – Rhodes, Greece
RESIDENTIAL COMPLEXES
Minthis Hills – Paphos, Cyprus
Youphoria Villas – Chania, Greece
Panoramique Chalet – Montgenevre, France
Ruidoso Luxury Villas – Ayia Napa, Cyprus
Sophienterrassen – Hamburg, Germany
Vivo Mare – Ayia Napa, Cyprus
Detoil Apartment Complex – Skopje
OFFICES
Cosmote, Paiania Headquarters – Athens, Greece
Kouloumentas & Tsioufi Medical Centre – Athens, Greece
Kyriakides, K., & Associates Lawyers – Athens, Greece
Olympiacos FC, Rentis Training Centre – Athens, Greece
CAFFES, RESTAURANDS & BARS
Acro Club – Athens, Greece
Byblos Restaurant – Porto Montenegro, Montenegro
Flocafé Golden Hall – Athens, Greece
Flocafé The Mall Athens – Athens, Greece
Phōs Nightclub – Athens, Greece
TGI Fridays Ambelokipi – Athens, Greece
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papadatos.gr

358 Kifissias Avenue
15233 Halandri, Athens / Greece
hotel@papadatos.com.gr

