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Η επιτυχημένη πορεία της LATTAS S.A. έχει 
βασιστεί διαχρονικά σε μια σειρά 
αδιαπραγμάτευτων αξιών, που αποτελούν τον 
πυρήνα της φιλοσοφίας της, διαμορφώνουν την 
ταυτότητά της και εγγυώνται την επιτυχία των 
προϊόντων της. Ξεκινώντας από το ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
υψηλής αισθητικής, η ΠΑΡΑΔΟΣΗ με τη μακρά 
ιστορία και την τεχνογνωσία, η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, η 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ και η ΑΝΤΟΧΗ των προϊόντων, με τη 
χρήση άριστων πρώτων υλών και βερνικιών, 
αποτελούν την εγγύηση για την φυσικό-χημική 
απόδοση των προϊόντων και υπόσχονται τη 
διαχρονικότητα των επίπλων. Επιπρόσθετα η 
Εταιρεία LATTAS S.A. διατηρεί το προβάδισμά 
της στην αγορά, επενδύοντας συστηματικά 
στην ΕΡΕΥΝΑ και την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, δίνοντας 
βάση στο να παράγονται προϊόντα φιλικά προς 
το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, έχοντας τη δυνατότητα να 
προσφέρει στους πελάτες της πάντα το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα και τις πιο λειτουργικές 
λύσεις για τον κάθε επαγγελματικό, ξενοδοχειακό 
και οικιακό χώρο.

Οκτώ αξίες που συνθέτουν 
την επιτυχία των προϊόντων μας

Αξίες

Σχεδιασμός Παράδοση Αξιοπιστία Ποιότητα Αντοχή Έρευνα Καινοτομία Περιβάλλον
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Η εταιρεία LATTAS S.A. δραστηριοποιείται στο 
χώρο του επίπλου, όπου από το 1983 που 
ιδρύθηκε έως και σήμερα αποτελεί μία από τις πιο 
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του κλάδου. 
Η αγάπη για το ξύλο, οι αξίες και το μεράκι για 
την τέχνη του επίπλου του ιδρυτή της Διονύσιου 
Λάττα ήταν η εναρκτήριος δύναμη για την εξέλιξη, 
τη διαχρονική πορεία της καθώς και τη συνεχή 
βελτίωση τόσο των προϊόντων όσο και των 
υπηρεσιών που προσφέρει. 
Κύριος άξονας εργασιών είναι ο σχεδιασμός και 
η κατασκευή, επαγγελματικού-ξενοδοχειακού και 
οικιακού εξοπλισμού. Στόχος και προτεραιότητα 
της εταιρείας, είναι η εξυπηρέτηση αλλά 
και η ικανοποίηση των πελατών της, καθώς 
αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε την κατασκευή 
κάθε σχεδιαστικής πρότασης σε μικρές ή μεγάλες 
ποσότητες. 
Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται σε ιδιόκτητο 
χώρο 6.000 τ.μ. στο Σχηματάρι Βοιωτίας, 
με υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό 
και εξειδικευμένο προσωπικό που συνεχώς 
εκπαιδεύεται σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες. 

Ως Βιομηχανία Επίπλων έχουμε θέσει τον πήχη 
του ποιοτικού επίπλου σε πολύ υψηλά επίπεδα. 
Ο σχεδιασμός υψηλής αισθητικής, αντοχής και 
λειτουργικότητας, η αξιοπιστία, η ποιότητα και η 
αντοχή στο χρόνο, προσφέρουν στους πελάτες 
μας πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και 
τις πιο λειτουργικές λύσεις.
Διατηρώντας πάντα τα υψηλά επίπεδα στην 
παραγωγή του Επίπλου η ώθηση για τη συμμετοχή 
μας σε Εκθέσεις του Εξωτερικού ήταν πλέον 
δεδομένη. Η Εταιρεία μας συμμετέχει με μεγάλη 
επιτυχία στις πιο μεγάλες διεθνείς εκθέσεις 
επίπλων, την IMMCologne στην Κολωνία της 
Γερμανίας και τη SalonedenMobile στο Μιλάνο 
της Ιταλίας όπου και δημιουργήθηκαν ισχυρές 
συνεργασίες με μεγάλες πολυεθνικές Εταιρείες 
τόσο της Ευρώπης όσο και της Ασίας.

Έτος Ίδρυσης: 1983 / Εγκαταστάσεις Παραγωγής: 6.000 τ.μ. 

Προφίλ
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Σχεδιαστές

Ιδρύθηκε το 2010, και αποτελείται από μια ομάδα 
σχεδιαστών οι οποίοι διαθέτουν μεμονωμένα 
μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αρχιτεκτονικής, 
του σχεδιασμού, της οικιακής και βιομηχανικής 
επίπλωσης, αναπτύσσοντας συνεργασίες με 
επαγγελματικά στούντιο και διάφορες εταιρείες 
επίπλων.

Ο Γιάννης ήταν μέλος της Γραμματείας 
Βιομηχανικού Σχεδιασμού Αθηνών και έχει 
συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις βιομηχανικού 
σχεδιασμού. Επιπλέον, εργάζεται ως καθηγητής. 
Πολλές από τις δημιουργίες του έχουν γνωρίσει 
τη διεθνή αναγνώριση. Έχει λάβει δυο φορές το 
βραβείο σχεδιασμού Red Dot (το 2008 και το 
2012).

Καθηγητής δημιουργικού σχεδιασμού και 
ανάπτυξης προϊόντων στο Art & Design 
College στην Αθήνας. Επικεφαλής Δημιουργικής 
Σχεδίασης της NEOSET ΑΕ. Δημιουργικός & 
Τεχνικός διευθυντής της ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕ. 
Δημιουργικός Σχεδιαστής Εσωτερικών Χώρων & 
Προϊόντων στην A & M Architects στην Αθήνα. 
Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης του Ομίλου 
NEOSET. Σχεδιαστής & Σύμβουλος.

Cemento Yiannis Georgaras Kiriakakis Alexandros
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Η βιομηχανία μας

Το τμήμα παραγωγής μας διαθέτει αυτοματοποιη-
μένα μηχανήματα, και εξειδικευμένους  τεχνίτες 
που απασχολούνται σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
υλοποιώντας τον τελικό σχεδιασμό του κάθε 
έργου που αναλαμβάνουμε. Μετά την ολοκλήρωση 
της κατασκευής διεξάγεται ποιοτικός έλεγχος, 
μεμονωμένα σε κάθε έπιπλο, σύμφωνα με τις 
υψηλές προδιαγραφές που θέτει η εταιρεία. 
Η φάση του ποιοτικού ελέγχου αποτελεί 
απαραίτητη διεργασία για να παραδοθεί ένα έργο, 
προκειμένου να εξασφαλίσουμε άριστο αποτέλεσμα 
και την αρτιότητα των προϊόντων μας. 
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Οι γραμμές παραγωγής μας 

Γραμμή παραγωγής για επενδυμένα προϊόντα 
mdf, c/b, plywood με καπλαμά

Γραμμή παραγωγής επεξεργασίας μασίφ ξυλείας
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Γραμμή παραγωγής επεξεργασίας μελαμίνης

Γραμμή παραγωγής βαφής
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Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001, 
σε συμμόρφωση με τις διεθνείς προδιαγραφές και 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας, την επεξεργασία 
υλικών και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. 
Μέσω των διεθνών πιστοποιήσεων εξασφαλίζεται 
η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα των 
προϊόντων και των υπηρεσιών μας. 
Η εταιρεία μας είναι  πιστοποιημένη με το
ΙSO 14001, που καταδεικνύει τη δέσμευσή μας για 
την εφαρμογή «πράσινων» τακτικών και μεθόδων 
σε όλη τη γραμμή παραγωγής μας, σε πλήρη 
αρμονία με την περιβαλλοντική μας συνείδηση η 
οποία αξιώνει τη διαρκή μείωση του οικολογικού 
μας αποτυπώματος.

Πιστοποιήσεις 

18



20 21

Ο σεβασμός για το περιβάλλον και για τους 
ανθρώπους είναι μέρος του έργου μας.
Διαχειριζόμαστε ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής 
μας, πάντα πιστοί στις προσωπικές μας πεποιθήσεις.
Αποκλειστική χρήση μη τοξικών επικαλύψεων με 
βάση το νερό.
Η επιλογή του ξύλου γίνεται με σεβασμό στο 
περιβάλλον και είναι η βασική μας δέσμευση.
Τα προϊόντα μας παράγονται από ξύλο, το οποίο 
θεωρείται το πλέον οικολογικό υλικό και έχει 
αρνητική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.
Η υλοτόμηση των δένδρων για την εξασφάλιση 
της πρώτης ύλης γίνεται μέσα στο πλαίσιο 
διεθνών προγραμμάτων ορθής διαχείρισης, που 
προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και συνοδεύοντα 
με πιστοποιητικά από το F.S.C. (Συμβούλιο 
Διαχείρισης Δασών) και το P.E.F.C. (Πρόγραμμα για 
την Προώθηση της Δασικής Πιστοποίησης).

• 

•

•

•

•

•

Φροντίδα για το 
περιβάλλον 

Προϊόντα με υψηλή αισθητική 
και τεχνολογική αρτιότητα, που 
προορίζονται να διαρκέσουν 
στο χρόνο ώστε να επιφέρουν το 
μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στην 
παραγωγή αποβλήτων

Η διαχείριση της παραγωγής μας γίνεται με 
συνειδητό τρόπο και είναι ένας από τους 
ακρογωνιαίους λίθους πάνω στους οποίους 
στηρίζουμε την επιχείρησή μας. Ακολουθούμε 
απαράβατα ορισμένους κανόνες ως βασικές αρχές 
της επιχείρησής μας. 
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Εξαγωγή του 50% της παραγωγής 

Κρεβατοκάμαρες

Τραπέζια

Μπουφέδες

Παιδικό έπιπλο

Συνθέσεις επίπλων

Έπιπλα ξενοδοχείου 

Έπιπλα καταστημάτων 

Κύρια προϊόντα μας
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Bedroom
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Bedroom
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Living
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Living
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Living
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Kids & Young
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Δεκαπέντε χρόνια εμπειρίας του τμήματος 
κατασκευής έργων 
Μια ομάδα αφιερωμένη στους αρχιτέκτονες και 
στους τεχνικούς 
Παράγουμε σε μαζική παραγωγή ή και σε 
εξατομικευμένα προϊόντα, σχεδιασμένα έτσι ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη και 
του έργου 
Συνεργαζόμαστε με αρχιτέκτονες και σχεδιαστές 
Ολοκληρωμένος σχεδιασμός υπηρεσιών έργων, 
συμβουλευτικός και οικονομικός προϋπολογισμός, 
επεξεργασία παραγγελιών, μεταφορά, τοποθέτηση 
και υπηρεσίες μετά την πώληση

• 

•

•

•
•

Τμήμα έργων και 
ειδικών κατασκευών

Η επιμονή μας για την ποιότητα της εργασίας 
μας εξασφαλίζει ότι όποια προβλήματα 
ενδέχεται να προκύψουν από το σχεδιασμό 
μέχρι και την παραγωγή θα αντιμετωπιστούν 
και θα επιλυθούν, τόσο σε επίπεδο μαζικής 
παραγωγής όσο και σε εξατομικευμένες 
λύσεις.
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Hotels
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Hotels
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Stores
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Ειδικές Κατασκευές 
Επίπλων Κομμωτηρίου

Stores
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Τηλ.: +30 22620 31844
Fax: +30 22620 56532
e-mail info@lattas.gr
57ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας
Σχηματάρι, Ελλάδα, 32009

www.lattas.gr

facebook: Lattas Furniture
instagram: @ lattas_furniture_gr


