
APHROSTROM LTD 
 
Η Aphrostrom ιδρύθηκε το 1963 και είναι η πρώτη βιοµηχανία στρωµάτων και 
ντιβανιών στην Κύπρο. Η υψηλή ποιότητα, η εγγύηση και η προσωπική εξυπηρέτηση 
συνέβαλαν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα στην υπερκάλυψη των στόχων της Εταιρείας. 
 
H Aphrostrom κυριαρχεί στην προτίµηση και στην αγοραστική επιλογή χιλιάδων 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην Κυπρο όπως επώνυµα ξενοδοχεία, τουριστικά 
συγκροτήµατα, κλινικές και ιδρύµατα. 
 
Από το 1991 η Aphrostrom, µε ένα εντελώς ανανεωµέµο πρόσωπο, βρίσκεται στις 
καινούργιες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην βιοµηχανική περιοχή Νήσου, Λευκωσία. 
Στη σύνθεση του νέου αυτού προσώπου συµβάλλουν δυναµικά απο κοινού το αξιόµαχο 
και προσοντούχο προσωπικό της, οι νέες εντυπωσιακές εκθέσεις ανα την Κύπρο, το 
ισχυρό δίκτυο διανοµής καθώς και οι εκλεκτοί µεταπωλητές  σε όλες τις πόλεις. 
 
Η Aphrostrom επικεντρώνει την επιχειρηµατική της φιλοσοφία στην εκτίµηση και στην 
εις βάθος γνώση των αναγκών του καταναλωτή και συνδυάζει αρµονικά την αγοραστική 
αξία µε την ποιοτική υπεροχή. Καθιερωµένη στον κλάδο των στρωµάτων και 
ντιβανιών επεκτίνει τις δραστηριότητες της και σε άλλους τοµείς όπως: 

 
- Κεφαλαριές                                                    - Σκεπάσµατα                                   
- Προστατευτικά στρωµάτων   - Σεντόνια 
- Παλώµατα (Quilts)    - Μαξιλάρια ύπνου 
- Παπλωµατοθήκες                               - ∆ιακοσµητικά µαξιλαράκια 

         - Κουρτίνες 
 

 
 
Aphrostrom, established in 1963, is the first spring interior mattress and divan 
manufacturer in Cyprus. The high quality, the guarantee and the personal service 
established by the Company, contributed within a short time to exceeding its goals. 
 
Aphrostrom dominates in both preference and purchasing choice of thousands of 
households and businesses throughout Cyprus including well-known hotels, tourist 
complexes, clinics and institutions. 
 
Since 1991, Aphrostrom has been located at its new, wholly-owned premises in Nisou 
Industrial Area, Nicosia. This modern look is a result of a joint contribution by its dynamic 
and talented staff, the new impressive showrooms throughout Cyprus, its powerful 
distribution network and the carefully selected resellers in all cities. 
 
Aphrostrom focuses its business philosophy on the appreciation and in-depth 
knowledge of the consumer needs and balances the purchasing value with superior 
quality. Being established in the mattress and divan sector, Aphrostrom extends its 
activities to other sectors like: 

 
- Headboards                                                        - Bed sheets 
- Mattress protectors    - Pillows 
- Quilts      - Decorative pillows 
- Quilt covers                                                         - Curtains 
- Bedspread                                                               


