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 25 ΧΡΌΝΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΎΜΕ ΣΤΑ ΠΡΟΦΊΛ ΑΛΟΥΜΙΝΊΟΥ για επιγραφές και συνεχίζουμε…
Η εταιρεία μας POLYPROFIL-ΤΣΑΚΑΛΑΚΙΔΗΣ δραστηριοποιείται στο χώρο των επιγράφων και των ειδικών συστημάτων εδώ και 25 χρόνια.
Βασικοί μας στόχοι, είναι η συμβολή στην ολοκληρωμένη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σε ότι
αφορά την επιγραφή αλλά και την διαρκή ενημέρωση
των επαγγελματιών επιγραφοποιιών.
Συνδυάζοντας την εμπειρία και τον επαγγελματισμό με την ευρωπαϊκή αντίληψη καθιερώσαμε εξειδικευμένα εμπορικά προφίλ αλουμινίου με μεγάλη
αποδοχή στον κατασκευαστικό κόσμο. Έχοντας κατακτήσει τους στόχους μας επιτύχαμε την αποτελεσματικότητα των προφίλ μας και προχωρήσαμε στην
δημιουργία νέας σειράς προφίλ αλουμινίου εξέλιξη
της τεχνολογίας που επηρεάζει τον τομέα της επιγραφής απαιτεί πλέον μια αναβαθμισμένοι σειρά προφίλ
αλουμίνιων, αντάξια των μεγάλων απαιτήσεων που
έχουν δημιουργηθεί στο κλάδο μας. Παράλληλα διευρύναμε την γκάμα του καταλόγου μας, με την διάθεση εξελιγμένων προϊόντων LED όπως LED full color
screens, LED displays single color, LED modules, LED
μετασχηματιστές άλλα και πλήρη σειρά προϊόντων
φωτισμού LED για κατασκευή επιγραφών.
Στον χώρο μας λειτουργεί σύγχρονη έκθεση που
παρουσιάζει κατασκευές με όλη την γκάμα των προφίλ και των συνεργασιών τους, θα βρείτε εξειδικευμένες και απόλυτα επαγγελματικές κατασκευές που
επιτρέπουν στους επαγγελματίες επιγραφοποιούς
να εξημερωθούν πληρέστερα για τις τελευταίες εξελίξεις. Θεωρούμε βέβαιη την επικράτηση των αλουμινίων μας στην αγορά γι αυτό σας καλούμε να μας
επισκεφτείτε για να γνωρίσετε την επιχείρηση και τα
προϊόντα μας από κοντά.
Mε εκτίμηση, ΤΣΑΚΑΛΑΚΙΔΗΣ Ι & ΣΙΑ Ο.Ε 

 25 YEARS AT THE FOREFRONT OF ALUMINIUM
PROFILE AND WE KEEP GOING.
Our company POLYPROFIL I. TSAKALAKIDIS
& CO GP is active in the field of signs and special
aluminium systems for 25 years.
Our main goals are the contribution to integrated product production and services in regards to
signs as well as the constant information of the
professionals.
We have established specialized aluminium
profiles, widely used by the construction professionals and we have created a new series of aluminium profiles.
The evolution of the technology related to the
field of signs requires an upgraded aluminium profile series in line with the great demands that have
been created in our industry.
Our company specializes in the thermoforming
of moulded plastic for the production of stamped
plastics as well as in the production of integrated
3d letters.
At the same time we have expanded our catalogue with advanced led products, such as led displays, led screens, led modules, led transformers.
An exhibition with all the available POLYPROFIL products can be found in our premises.
You can visit our website and see all the products our company produces in detail.
We welcome you to contact us and we will help
you with any questions you may have.
Yours faithfully
I. TSAKALAKIDIS AND CO GP 
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