
Η Imperial Strom® είναι μια 100% ελληνική οικογενειακή εταιρία. 
Ιδρύθηκε το 1972, ως μια οικοτεχνία στην Κέρκυρα, από τον 
Φίλιππο Αυλωνίτη. Κατασκευαστής κι ο ίδιος με αληθινό μεράκι 
για το στρώμα, ξεκίνησε μόλις με 2 άτομα προσωπικό να 
πραγματοποιεί το όνειρό του. 

Μέσα σε 2 μόνο χρόνια, το πρώτο παράρτημα άνοιξε, το 
προσωπικό αυξήθηκε και η εταιρία μεταφέρθηκε σε διπλάσιες 
εγκαταστάσεις. Από το 1980 η Κερκυραϊκή Στρωματοποιία,  
όπως είναι επίσης γνωστή, μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητους  
χώρους, που σταδιακά μεγάλωναν και συνιστούν πλέον μια 
υπερσύγχρονη κάθετη μονάδα.

45 ολόκληρα χρόνια μετά, χιλιάδες στρώματα έχουν μπει στις 
ημέρες και κυρίως στις νύχτες των Ελλήνων και στο εξωτερικό, 
χαρίζοντάς τους έναν ξεκούραστο ύπνο.

Παρά τις δυσκολίες της εποχής, η Imperial Strom® 
ανταποκρινόμενη στην εμπιστοσύνη των πελατών, εξακολουθεί 
να επενδύει σε νέες τεχνολογίες, σε συνεργασία με εξω-
τερικούς επιστημονικούς συνεργάτες και ερευνητικούς φορείς. 
Παράλληλα, επεκτείνει δυναμικά το δίκτυό της με νέα σημεία 
πώλησης σε όλη την Ελλάδα για να βρίσκεται πάντα δίπλα σας.

Η Imperial Strom βρίσκεται κοντά στην τοπική κοινωνία ενισχύοντας 
τη δράση φιλανθρωπικών φορέων και πολιτιστικών και αθλητικών 
ομάδων. Παράλληλα, χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα και φιλικά 
προς το περιβάλλον υλικά, δεσμεύεται για ανάπτυξη με οικολογική 
συνείδηση.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Παρά την κρίση, η εταιρία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό  
με νέες προσλήψεις και συνεχή εκπαίδευση.
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Στην Imperial Strom® είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση, ώστε 
να δημιουργούμε εξελιγμένα προϊόντα ύπνου με γνώμονα τις 
σύγχρονες ανάγκες, που θα αποτελούν την πρώτη επιλογή των 
καταναλωτών.

Επενδύουμε στις πιο καινοτόμους τεχνολογίες, επιλέγουμε 
πρωτοποριακά υλικά, ενημερωνόμαστε συνεχώς για 
τις παγκόσμιες τάσεις και εφαρμόζουμε στην πράξη τα 
αποτελέσματα έγκυρων διεθνών ιατρικών ερευνών.

Το γεγονός αυτό, μαζί με την απόλυτα ισορροπημένη σχέση 
ποιότητας - τιμής που χαρακτηρίζει τα προϊόντα μας, έχουν 
καθιερώσει την Imperial Strom® ως μία από τις κορυφαίες 
εταιρίες στον κλάδο της Στρωματοποιίας.

Ίδρυση της εταιρίας 
Φίλιππος Αυλωνίτης 
στην Κέρκυρα.

Μεταφορά σε 
σύγχρονες ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις που 
σταδιακά έγιναν 
έκτασης 5000 τμ.

Τα προϊόντα Imperial 
Strom βγαίνουν 
μαζικά από τα σύνορα 
της Κέρκυρας και 
ταξιδεύουν σε όλον 
τον κόσμο. 

Δυναμική επέκταση 
του δικτύου της 
εταιρίας μέσω 
franchise &  
shop-in-shop.

Η καινοτομία που 
αλλάζει τα δεδομένα 
του ύπνου στην 
Ελλάδα. Infinity®  
by Imperial Strom.  
Μια νέα εποχή ξεκινά.

Η έξυπνη τεχνολογία 
ZIPit® by Imperial 
Strom πλαισιώνει το 
χαρτοφυλάκιο της 
εταιρίας και κερδίζει 
την προτίμηση του 
κοινού.
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Ευχαριστώ όλους όσους κάνουν αυτή την εταιρία 

τόσο ξεχωριστή με ποιότητα και σεβασμό στον  

πελάτη. Αυτές τις αξίες παραλάβαμε και με αυτές 

θα πορευόμαστε. Θα συνεχίσουμε να σας  

προσφέρουμε Imperial ξεκούραστες νύχτες.

Ιωάννα Αυλωνίτη 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σήμερα, με το όραμα του ιδρυτή και το πάθος της 

νέας γενιάς, η εταιρία συνεχίζει να παρουσιάζει 

διαρκώς τεχνολογίες αιχμής και να προσφέρει 

πρωτοποριακά προϊόντα, εγκαινιάζοντας μια νέα 

εποχή στη Στρωματοποιία.

Άντζυ Αυλωνίτη 
CEO

Ακόμα και σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει  

45 χρόνια, είμαστε υπερήφανοι γιατί η εταιρία   

διατηρεί το σύγχρονο πνεύμα της και τον προσανα-

τολισμό της στο μέλλον. Προσπαθούμε να είμαστε 

πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή μας.

Φίλιππος Αυλωνίτης 
ΙΔΡΥΤΗΣ

Η τεχνολογία των στρωμάτων Infinity  
βασίζεται στη σύγχρονη ρομποτική.  
Το στρώμα παράγεται πλέον με απόλυτη 
ακρίβεια και στην επιθυμητή σκληρότητα.

Νέο έξυπνο περιμετρικό φερμουάρ για  
καλύτερη υγιεινή, πρωτοποριακό  
σχεδιασμό και ιδανικό περιβάλλον ύπνου.

Νέα γενιά στρωμάτων με φυσικά υλικά 
για αίσθηση αναζωογόνησης κάθε μέρα!

Τα προϊόντα Imperial Strom παράγονται 
στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της  
εταιρίας στην Κέρκυρα με πιστοποίηση 
ISO.
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