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  Η ELEKTROFON - Χ.ΠΟΪΡΑΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
αποτελεί συνέχεια της Elektrofon που ιδρύθηκε 
το 1955, και από τότε δραστηριοποιείται στον 
τομέα της φωτεινής επιγραφής. Παρουσίασε 
πρώτη στην ελληνική αγορά αξιόπιστα και επώ-
νυμα υλικά Neon και συνέχισε με άλλες πρω-
τιές όπως τους χρονοδιακόπτες Paragon, τη 
μάσκα και τα χρώματα διαφάνειας της Lacryl, 
τους μετασχηματιστές SIET και, ήδη από το 
1999, τη σειρά προϊόντων LED για επιγραφές 
της Hansen.

 
Σήμερα, με διευθυντή τον Στέφανο Ποϊρά-

ζογλου, συνεχίζει να προμηθεύει την ελληνική 
αγορά με υλικά neon και αρχιτεκτονικού φωτι-
σμού ψυχράς καθόδου, ενώ παράλληλα διαθέ-
τει μια πλήρη γκάμα προϊόντων LED ειδικά σχε-
διασμένων για τις ανάγκες της φωτεινής επι-
γραφής, όπως υψηλής ποιότητας LED modules, 
LED strips, εξειδικευμένα προφίλ αλουμινίου 
και τροφοδοτικά, και πολλές ακόμα αξιόπιστες 
λύσεις για κάθε πιθανή εφαρμογή. 

Παράλληλα, συμπληρώνει την εμπορική της 
δραστηριότητα με την έκδοση τεχνικών οδηγι-
ών και πληροφοριακών φυλλαδίων για τη σω-
στή και ασφαλή εγκατάσταση των συστημάτων 
LED και neon που διαθέτει. 

Στη διάρκεια της λειτουργίας της η 
Elektrofon έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να 
διατηρεί σταθερές συνεργασίες με μερικές από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου, όπως η 
SloanLED (ΗΠΑ), η Hansen (Γερμανία) και από 
το 2015 η BaltLED (Λιθουανία), των οποίων τα 
νέα προϊόντα θα παρουσιάσει κατά κύριο λόγο 
στην Graphica 2019. 

Ευρωστίνης 4,  104 44 Αθήνα
Τηλ: 210 51 42 400, Fax: 210 51 55 116
Email: elfon@otenet.gr 
Website: www.elektrofon.gr  
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  ELEKTROFON HAS BEEN SUPPLYING ITS 
CUSTOMERS with materials for illuminated signs 
since 1955. It was the first company to introduce 
standardized and reliable neon materials to the 
Greek market, and continued with other inno-
vative products such as the Paragon timers, the 
Lacryl masking strip, the neon transformers by 
Brollo-SIET, and the Hansen range of LED prod-
ucts for signage.

Today, with Stefanos Poirazoglou as man-
ager, it continues to supply the Greek market 
with materials for neon signs and cold-cathode 
architectural lighting, as well as a full range of 
LED products tailor-made to fit the needs of il-
luminated signage, such as reliable LED mod-
ules, strips, power supplies, aluminum profiles 
and specialized integrated solutions covering a 
wide variety of lighting applications.

Elektrofon also publishes various technical 
instructions leaflets and safety manuals, thus 
supplementing the commercial part of its busi-
ness in the illuminated signage and lighting 
market.

Throughout the years it has established 
strong and stable partnerships with some of the 
biggest manufacturers in the world market, like 
SloanLED (USA), Hansen (Germany) and Balt-
LED (Lithuania), whose latest products will be 
presented in the 2019 Graphica trade fair. 
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