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Κεντρικό:
Κίμωνος 26, 54453, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 926161 Fax. 2310 902731
Email: info@grammasys.gr
Website: www.grammasys.gr

Υποκ/μα:
9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου, Ν.Ευκαρπία
Τηλ.: 2310 681209



Η GRAMMA ιδρύθηκε το 1972 στη Θεσσαλονίκη, με αρχικούς τομείς δραστηριότητας την
κατασκευή φωτεινών επιγραφών και την παραγωγή τρισδιάστατων ακρυλικών γραμμάτων.

Συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού,μας
εξασφαλίζουν πολύ ποιοτικές και customizedπρώτες ύλες με αποτέλεσμα τη διεύρυνση των
δυνατοτήτων κατασκευής.

Με την πάροδο των χρόνων, η εξειδίκευσή
μας στην κατεργασία του ακρυλικού ως υλικό
κατασκευής τρισδιάστατων γραμμάτων επιγραφών, μας οδήγησε στο να καθετοποιήσουμε
την παραγωγή τους και να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε παραγωγές τόσο μικρής,
όσο και μεγάλης κλίμακας.

Επενδύουμε συνεχώς στην έρευνα ώστε να
μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας
πάντα την καλύτερη ποιότητα και να έχουμε λύσεις για οποιαδήποτε απαιτητική παραγωγή. 

Με την εισαγωγή στην επιχείρησή μας αυτοματοποιημένων μηχανολογικών συγκροτημάτων CNC, αυξήθηκαν οι δυνατότητες μας, τόσο
σε εύρος, όσο και σε όγκο, καθιστώντας μας
πλέον το μεγαλύτερο κατασκευαστή ακρυλικών
γραμμάτων στην Ελλάδα.
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Headoffice:
26th Kimonos str., P.O GR 54453, Thessaloniki
Tel.: +30 231 0 926161, Fax. +30 231 0 902731
Email: info@grammasys.gr
Website: www.grammasys.gr

Branch:
9th Km Thessaloniki-Oreokastro, N.Efkarpia
Tel. +30 231 0 681209

GRAMMA was established in Thessaloniki, in
1972.


Our main job was signmaking and 3D acrylic letters for signage. After so many years in
acrylic’s fabrication and integrating latest technology CNC working centers, we specialized in
3D acrylic letters construction and became the
biggest manufacturer in Greece, accomplishing
either small or big scale productions. 
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