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 Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ MARGARONIS (ΑΦΟΊ ΜΑΡΓΑΡΏΝΗ Ο.Ε.) είναι μια κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον
χώρο των διαφημιστικών κατασκευών, ψηφιακών εκτυπώσεων.
Ιδρύθηκε από τους Αδερφούς Μαργαρώνη στα τέλη της δεκαετίας του 90΄.
Παρακολουθώντας διαρκώς τις νέες εξελίξεις και τάσεις στις
Ευρωπαϊκές αγορές, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε μηχανολογικό εξοπλισμό μελετώντας νέες τεχνολογίες ιδέες και οικολογικές εφαρμογές.
Είμαστε η πρώτη εταιρεία στον Ελλαδικό χώρο που ένταξε
στην παραγωγής της το 2012 συγκολλητικές μηχανές (cnc laser
welders) & ( cnc benders) για την παραγωγή μεταλλικών γραμμάτων. Καινοτομώντας στις αρχές του 2018 μάλιστα εγκαταστήσαμε το πρώτο (CNC FIBER LASER) στην Ελλάδα για την συγκόλληση γραμμάτων με οπτική ίνα.
H εταιρεία μας είναι εξοπλισμένη με (μηχανήματα κοπής και
επεξεργασίας CNC ROUTER με oscilating knife & camera αναγνώρισης, 2 τραπέζια κοπής CNC LASER μεγάλων διαστάσεων,
CNC στράντζα – ψαλίδι, διαμορφωτικές plexi glass cnc benders
και ειδικό τμήμα ηλεκτροστατικής βαφής) διαθέτουμε επίσης
ολοκληρωμένο τμήμα ψηφιακών εκτυπώσεων μεγάλων διαστάσεων με PRINT & CUT αυτοματισμούς.
Μαζί με τους άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς μας έχουμε
δημιουργήσει μια σύγχρονη κατασκευαστική μονάδα η οποία
έχει σκοπό τη διευκόλυνση και σωστή κατεύθυνση των επαγγελματιών του κλάδου μας, παρέχοντας λύσεις για απαιτητικές αρχιτεκτονικές εφαρμογές.
Στην γκάμα μας θα βρείτε led modules – τροφοδοτικά led –
etalbonde – επεξεργασίες router – κοπές laser – plexi glass - pvc
– κοπές επεξεργασίες ξύλου – μεταλλικά γράμματα - εκτυπώσεις
σε αυτοκόλλητα – μουσαμάδες – συστήματα επιγραφών – προφίλ αλουμινίου.
Την τελευταία δεκαετία δραστηριοποιείται και στον τομέα
των εισαγωγών εξαγωγών, αναπτύσσοντας έτσι τον εμπορικό της
χαρακτήρα, το 2017 διασφάλισε την αποκλειστική διάθεση των
προϊόντων φωτισμού LED BERGMEN.
Θα βρίσκεται στην φετινή έκθεση για να παρουσιάσει για
πρώτη φορά προϊόντα φωτισμού LED του Ευρωπαϊκού οίκου
BERGMEN καθώς και εφαρμογές τους.
Καθώς βρισκόμαστε σε μια απαιτητική εποχή, υποσχόμαστε να
παραμείνουμε δίπλα σας ως ένας έμπιστος και ποιοτικός συνεργάτης με όραμα, συνέπεια και αφοσίωση στην δουλεία μας !!! 

 MARGARONIS BROS C.O. is a construction company
active in the field of advertising & digital printing. It was
founded by Brothers Margaroni in the late 90s.
Continuing to keep track of new developments and
trends in European markets, we continue to invest in engineering equipment by studying new technologies, ideas
and eco-friendly applications.
We are the first company in Greece to incorporate in
our production in 2012 (cnc laser welders) & cnc benders
for the production of metal letters. Innovating in the beginning of 2018, the first (CNC FIBER LASER) in Greece
whas installed in our production line.
Our company is equipped with (CNC ROUTER machine
with oscilating knife and camera registration system, 2
large CNC LASER cutting tables, CNC Bending machine scissors, plexiglass benders and powder coating painting
section) We also have a complete digital printing section
for large format application with PRINT & CUT automations.
Together with our well-trained technicians, we have
created a modern construction unit providing solutions
for demanding architectural applications to the professionals in our industry.
In our product range you will find led modules - acp
material - router processing - laser cutting - plexi glass pvc - woodworking - metallic letters - sticker prints - sign
systems - aluminum profiles.
The last decade has been active in the field of imports
& exports developing our commercial character. In 2017
we have ensured the exclusive availability of BERGMEN
led lighting products.
In this exhibition show will be featuring for the first
time the LED lighting products of the European House
BERGMEN and their applications.
As we are in a demanding season, we promise to remain next to you as a reliable and quality partner with vision, consistency and dedication to our work! 
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