


Στη Rigas Furniture, κάθε 
ανάγκη βρίσκει την custom 
λύση της.

Μαζί, διαµορφώνουµε τον δικό σας 
επαγγελµατικό χώρο µε αισθητική 
που διακρίνεται από την ποιότητα!

Tailormade Quality Products



Πάθος για εξέλιξη

στις εξειδικευµένες λύσεις

για επαγγελµατικούς χώρους.

Η Rigas Furniture ξεκίνησε το ταξίδι της στο 
χώρο του επαγγελµατικού εξοπλισµού στα 
µέσα της δεκαετίας του ‘70. Χάρη στο πάθος 
του ιδρυτή της, µε το πέρασµα των χρόνων 
εξελίχθηκε, επεκτάθηκε και έγινε ένας από 
τους σηµαντικότερους προµηθευτές της 
εγχώριας αγοράς σε επαγγελµατικά έπιπλα 
και εξοπλισµό.

Με γνώµονα την άµεση εξυπηρέτηση και το 
πάθος για ειδικές λύσεις, η επιχείρηση µετρά 
ήδη περισσότερα από 40 χρόνια στο χώρο.

Από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Γερµανία, 
έως την Αίγυπτο και τη Νέα Υόρκη εξυπη- 
ρετούµε καθηµερινά τις ανάγκες χώρων 
µαζικής εστίασης και ξενοδοχείων µε το ίδιο 
πάθος για το design και τη λειτουργικότητα.

Συνεργαζόµαστε στενά µε αρχιτέκτονες, σχε- 
διαστές εσωτερικών χώρων και designers, 
προκειµένου να καταλάβουµε ακριβώς τα 
ζητούµενα και να προσφέρουµε τα προϊόντα 
που θα απογειώσουν το αισθητικό και 
λειτουργικό αποτέλεσµα της επιχείρησης.

Σχετικά µε την RF



Το όραµά µας είναι να αποτελούµε την πρώτη 
επιλογή στις κατασκευές βιοµηχανικού 
σχεδιασµού και custom λύσεων στην Ελλάδα 
για τον εξοπλισµό επαγγελµατικών χώρων 
µαζικής εστίασης και ξενοδοχείων.

Αποστολή µας είναι να παρέχουµε υψηλή 
εξυπηρέτηση και εξειδικευµένες λύσεις που 
καλύπτουν κάθε ανάγκη, χτίζοντας παράλλη- 
λα σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους συνεργάτες, 
τους πελάτες και τους ανθρώπους µας.

Αποστολή και
Όραµα

Υψηλή εξυπηρέτηση
και εξειδικευµένες λύσεις.



Εγκαταστάσεις

H Rigas Furniture διαθέτει ιδιόκτητες εγκατα- 
στάσεις τόσο σε εκθεσιακό χώρο µε αµέτρητες 

επιλογές σε σχέδια όσο και µεγάλους 
σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους που 

επιτρέπουν την µεγάλη ροή προϊόντων µε 
στόχο την άµεση ανταπόκριση σε κάθε σας 

παραγγελία.

Στόχος µας είναι

η άµεση ανταπόκριση

σε κάθε σας παραγγελία.



Η επένδυσή µας σε σταθερές συνεργασίες, µας δίνει το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της άµεσης ανταπόκρισης 
στα πιο δύσκολα και απαιτητικά project σε Ελλάδα και 
εξωτερικό, σε συνεργασία µε επιλεγµένους οίκους του 
εξωτερικού από τις σηµαντικότερες αγορές του design.

Εµπνεόµαστε από 

έµπιστους και έµπειρους 

συνεργάτες.

Συνεργασίες
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∆ιαθέτουµε
την µεγαλύτερη ποικιλία,

στις πιο ανταγωνιστικές τιµές 
της αγοράς.

Χάρη στην πολυετή
εµπειρία 40 ετών

έχουµε σαφή αντίληψη
των απαιτήσεων ενός 

επαγγελµατικού χώρου
σε επίπεδο design

και λειτουργικότητας.

Κατανοούµε
τις ανάγκες  εξοπλισµού 

επαγγελµατικών χώρων
και µπορούµε

να ανταπεξέλθουµε
µε την ταχύτητα

και την ευελιξία
που απαιτείται.

Υποστηρίζουµε
τις ανάγκες σας

και  µετά το τέλος
της πώλησης µε

after sales service.
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Άννα Ρήγα
Key Account Manager

Κική Ρήγα
Operations Manager

Μαίρη Κόκκαλη
Sales Manager

Γιάννης Στούκος
Sales

Νεκταρία Κουνελάκη
Digital Marketing



SHOWROOM:
Λεωφ. Κηφισού 81, 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης

Τ. 210 4830284
F. 210 4829570 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ:
Θέση Παπακυριακού Σπηλιά, Μέγαρα

www.rigas-furniture.gr
Ε. info@rigas-furniture.gr

RIGAS FURNITURE

Επικοινωνία




