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Company Profile
Η εταιρία

Η CORPUS AE ιδρύθηκε το 1996 με έδρα την περιοχή της Θεσσαλίας, και ξεκίνησε 
την κατασκευαστική της δραστηριότητα έχοντας ως βασικό της αντικείμενο, την 
παραγωγή παιδικού επίπλου. Στην πορεία της και έπειτα από μία μεγάλη επένδυση 
σε μηχανολογικό εξοπλισμό άρχισε να δραστηριοποιείται στην κατασκευή επίπλου 
ντουλάπας. Στις μέρες μας και μετά από συνεχόμενες επενδύσεις φτάνουμε να 
αποτελούμε ίσως την πιο εξειδικευμένη μονάδα κατασκευής επίπλου ντουλάπας 
στην Ελλάδα διαθέτοντας πολύ μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και διαστάσεις.

To 2008 η CORPUS πιστοποιείται ως προς ISO 9001 καταρτίζοντας έτσι όλες τις 
απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες με στόχο την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας 
τόσο των προϊόντων μας όσο και της εξυπηρέτησης του δικτύου συνεργατών μας 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

CORPUS was established in 1996 in the region of Thessaly. We initially focused on 
the production of children’s furniture. However, after a time and after a large
investment in infrastructure, we began to specialize in the construction of wardrobe 
furniture. Today, and after continuous investment, we are now perhaps the most 
specialized construction unit for wardrobe furniture in Greece, producing a large 
variety of designs and dimensions.

In 2008 CORPUS was awarded ISO 9001 certification, with all the necessary internal 
processes in place in order to guarantee the excellent quality of our products and 
the services provided by our network of partners in Greece and abroad. 

www.crps.gr



High gloss surface in the color of Bordeaux.

Γυαλιστερή όψη σε μπορντό απόχρωση.

The Beauty 
of Simplicity
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Sliding
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Classic can be 
modern

Combination of bronze mirror and
wooden oak look.

Συνδυασμός μπρονζέ καθρέπτη
και ξύλινης δρύινης όψης.Sliding
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Extra clear white glass along with digital
printing décor.

Σύνθεση με κρύσταλλο  extra clear λευκό
σε συνδυασμό με ψηφιακή εκτύπωση.

Minimal
perfection
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Life is black & 
white

High gloss surfaces in a color tone of ‘carbon’
and ‘stone grey’.

Γυαλιστερές επιφάνειες σε χρώμα ‘ανθρακί’
και ‘γκρι πέτρας’.
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White embossed surface with a grid
sense of feeling.

Λευκή ανάγλυφη επιφάνεια με την
αίσθηση του πλέγματος.

Variety
of materials
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Cosmic
Wood Pattern

Wood grain look-like motive, designed by a famous 
décor designer (can be dark or light).

Απεικόνιση ξύλινου μοτίβου σχεδιασμένο
από διάσημο διακοσμητή  (σκούρα ή ανοιχτή 
απόχρωση).
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Passion



Passion
for Fashion

Digital printing in glass with white
or black background.

Ψηφιακή εκτύπωση σε κρύσταλλο
με λευκό ή μαύρο φόντο.
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A beautiful 
day begins

Wallpapers designs combined with embossed
surfaces with the sense of grid.

Σχέδια ταπετσαρίας σε ανάγλυφες επιφάνειες
με την αίσθηση του πλέγματος.
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Colors
& Patterns

Wallpapers designs can be printed in glass also.

Σχέδια ταπετσαρίας μπορούν να εκτυπωθούν
και σε κρύσταλλο.
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Upc   ming 
              Designs
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Gloss
or matte?
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Feel
at home
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ΣχXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Organise 
your space
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Creative
Combinations
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Glass 
or Wood?

WallXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ΣχέδXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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www.crps.gr

Παπαφλέσσα 1, Παλαμάς, 432 00.
Τηλ.: 24440 23100, 24440 24300
Fax.: 24440 23480

feel the difference.

1 Papaflessa str, Palamas, 432 00, GREECE
Tel: 0030 24440 23 100, 0030 24440 24300
Fax: 0030 24440 23480
e-mail: info@corpus-epiplo.gr


