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Επιγραφές led 

Μετάβαση στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού μας τόπου με πολλές 
πληροφορίες και εικόνες. 

http://www.cross-led-sign.com/epigrafes-led/ 

 

Νέα γενιά επιγραφές led για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, από την 

βιοτεχνία μας στην Θεσσαλονίκη. 

     Η κατασκευή μιας ποιοτικής φωτεινής επιγραφής led, απαιτεί η επιλογή των 

λυχνιών led να μην γίνεται με κριτήριο στην χαμηλή τιμή τους, αλλά στα ποιοτικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Δεν αρκεί μόνο το led να είναι πολύ φωτεινό, αλλά να 

έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και φωτεινότητα που δεν αλλοιώνεται στο πέρασμα του 

χρόνου. Η βαθιά γνώση της τεχνολογίας led είναι απαραίτητη και δεν περιορίζεται 

στην ικανότητα μας να ανάψουμε ένα λαμπάκι, αλλά στην επιλογή άριστων πρώτων 

υλών, ανθεκτικών στην συχνή χρήση, την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Η 

κατασκευή και των ηλεκτρονικών επιγραφών led γίνεται στο δικό μας εργαστήριο και 

δεν εισάγονται από άλλη χώρα. Η απόκτηση τους τώρα πια, δεν κοστίζει μια 

περιουσία. Αξίζει να δοκιμάσετε αυτόν τον τρόπο προβολής στην επιχείρηση σας, 

γιατί θα δημιουργήσετε νέο πελατολόγιο και η απόδοση κερδών θα είναι άμεση. Η 

πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα αποτελέσει πρόσθετο 

έξοδο. Οι επιγραφές led μπορεί να κατασκευασθούν με δικό σας θέμα και λογότυπο, 

σε οποιαδήποτε διάσταση και χρώματα. Δική μας μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή. 

Αποστολές από την βιοτεχνία μας στην Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, 

Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, και την Κύπρο. 

Κυλιόμενες ηλεκτρονικές επιγραφές led. 

Κατασκευή ποικιλίας διαστάσεων και 
χρωμάτων σε πολύ χαμηλές τιμές. 

     Η απόκτηση μιας επιγραφής led, δεν είναι πια άπιαστο όνειρο. Ακόμα και οι 

μεγάλες επιγραφές led παράγονται και πωλούνται από την βιοτεχνία μας σε πολύ 

χαμηλές τιμές. Η χρήση τους σε επαγγελματικούς χώρους αυξάνεται καθημερινά γιατί 

αποτελούν τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο προβολής μιας επιχείρησης, 

των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της. Αυξήστε τον τζίρο σας ακόμα και με το 

υπάρχον πελατολόγιο, προβάλλοντας εντυπωσιακά τις προσφορές σας. Το 

πρόγραμμα διαχείρισης είναι Ελληνικό και  προγραμματισμός είναι πολύ εύκολος. Ο 

αρχικός προγραμματισμός γίνεται από εμάς. Η εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας 

του προγράμματος διαχείρισης γίνεται από εμάς, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας 

ή Κύπρου βρίσκεσθε. Όλα αυτά εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία άλλη πρόσθετη 

επιβάρυνση. 

Δική μας κατασκευή από την βιοτεχνία μας στην Θεσσαλονίκη.  

http://www.cross-led-sign.com/epigrafes-led/
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     Ελληνικής, δικής μας κατασκευής ηλεκτρονικές επιγραφές led. Τα παράγουμε με 

μεράκι και με άριστης ποιότητας αξιόπιστες πρώτες ύλες, δικής μας εισαγωγής. 

Παρέχουμε 2 χρόνια γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Για κάθε 

πληροφορία τηλεφωνήστε μας τώρα στα 2311242667-8 6948789011 για άμεση 

εξυπηρέτηση. Μεγάλη ποικιλία μικρών και μεγάλων διαστάσεων, σε πολύ χαμηλές 

τιμές, με ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Αποστολή επιγραφών led όλη την 

Ελλάδα Αθήνα Πειραιά Πάτρα Λάρισα και Κύπρο. 

Προσφορές επιγραφών led. 

     Άριστη ποιότητα κατασκευής και χαμηλές τιμές χονδρικής από την βιοτεχνία μας 

στην Θεσσαλονίκη. Μεγάλη ποικιλία μεγάλων και μικρών διαστάσεων. Μη διστάσετε 

να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία. Θα χαρούμε πολύ να σας 

ακούσουμε. 

     Η χρήση επιγραφών led, στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, κρίνεται 

περισσότερο απαραίτητη από κάθε άλλη εποχή. Βοηθά τον επαγγελματία να 

αναδείξει τα δυνατά σημεία της επιχείρησής του στους περαστικούς και να αυξήσει 

κατά πολύ τον τζίρο του. Οι πελάτες μας χρειάζονται επί πλέον κίνητρα, για να 

οδηγηθούν σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Λιτά, σαφή και σύντομα μηνύματα, 

κάνουν την επιγραφή led πιο αποτελεσματική και την σύντομη απόσβεσή της 

δεδομένη. 

Δείγματα κατασκευών επιγραφών led, με τα led εξωτερικά τοποθετημένα. 

     Στις παρακάτω επιγραφές βλέπετε χαρακτηριστικά παραδείγματα κατασκευών 

μας. Μονή ή διπλή σειρά led στα γράμματα, αναλόγως του μεγέθους τους. 

Απεικόνιση σχεδίων με πολύ πυκνή διάταξη led, για βέλτιστη εμφάνιση και 

κατανόηση του θέματος. Υψηλής φωτεινότητας led, ορατών μέρα-νύχτα από πολύ 

μακριά. Η προσεκτική κατασκευή με σημασία στις λεπτομέρειες, κάνει τις επιγραφές 

μας πολύ ποιοτικές και άξιες προσοχής από τους πελάτες σας. 

Δυο τύποι εμφάνισης επιγραφών. 

     Παρακάτω θα δείτε επιγραφές με ψηφιακή εκτύπωση σε πλακάτ χρώματα και 

τοποθέτηση των led στα περιγράμματα του θέματος. Φυσικά, με πολύ πυκνή την 

διάταξη των led. Όταν σβήνετε τα led, το θέμα της επιγραφής παραμένει ορατό κατά 

την διάρκεια της ημέρας. Επίσης θα δείτε επιγραφές με απουσία ψηφιακής 

εκτύπωσης. Όταν σβήσετε τα led, η επιγραφή δεν μπορεί να διαβαστεί πια. Δεν 

αποτελεί βέβαια μειονέκτημα, αφού έχουν κατά πολύ χαμηλότερη τιμή και ο λόγος 

που τις θέλετε, είναι να λειτουργούν μέρα-νύχτα. Έχουν πολύ μικρή κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος. Πολλές φορές μικρότερη και από μια μόνο λάμπα φθορίου. 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για πληροφορίες. 

Συσκευασία επιγραφών led. 

     Η ξύλινη συσκευασία των επιγραφών led είναι απαραίτητη, λόγω της φύσης και 

ευαισθησίας του προϊόντος. Πρέπει για να είναι ανθεκτική στους κραδασμούς, στις 

πτώσεις και σε πιέσεις από βάρος κατά την μεταφορά του. 
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Επιγραφές φαρμακείων led. 

     Φωτεινά σόκορα ανοξείδωτα γράμματα για επιγραφές φαρμακείων led με πολύ 

φωτεινά λαμπάκια led. Πυκνή τοποθέτηση στα περιγράμματα του γράμματος. Άριστη 

ποιότητα κατασκευής με χαμηλές τιμές. 

Ηλεκτρονικές επιγραφές φαρμακείων. 

      Κατασκευάζονται ηλεκτρονικές επιγραφές κυλιόμενου κειμένου για φαρμακεία, σε 

κάθε επιθυμητή διάσταση και χρώμα. Μονής ή διπλής όψεως, άριστης ποιότητας 

πρώτες ύλες με άψογη εφαρμογή. Σκελετός από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με σατινέ 

φινίρισμα. Προστασία οθόνης led από σκόνη βροχή και υπεριώδη ακτινοβολία με 

διάφανο πολυκαρβονικό κάλυμμα. Σύστημα ψύξης επιγραφής με εσωτερικό 

ανεμιστήρα και αεραγωγούς. Τύπος ανάρτησης επιγραφής, κρεμαστή ή σταθερή με 

πέλματα. Χρήση για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Ελληνικό εύκολο πρόγραμμα 

δημιουργίας μηνυμάτων. Δωρεάν εγκατάσταση στα πρώτα σας μηνύματα. Πολύ 

εύκολη τοποθέτηση. 

Επιγραφές ΟΠΑΠ led. 

     Κατασκευάζονται επιγραφές led για πρακτορεία ΟΠΑΠ, σε πολλές διαστάσεις και 

χρωματισμό led. Άριστη ποιότητα κατασκευής, με χαμηλές τιμές χονδρικής. Η 

πρόσθετη σήμανση με το ανθρωπάκι led, βοηθά στην από μακριά  αντίληψη του 

 πρακτορείου σας πεζών και τροχοφόρων. Η επιγραφή είναι ορατή ημέρα και νύχτα. 

Διαθέτει υψηλής φωτεινότητας led, που δεν επηρεάζονται από την ηλιακή 

ακτινοβολία. 

Επιγραφές ιατρείων led. 

     Η εταιρεία μας κατασκευάζει επιγραφές ιατρείων led, και κόκκινους σταυρούς για 

κλινικές, ιατρεία, ιατρικά κέντρα και εργαστήρια. Με άριστης ποιότητας εξαρτήματα 

παράγουμε ένα σύγχρονο και αξιόπιστο προϊόν, με μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι 

επιγραφές για ιατρεία με τεχνολογία led, είναι διακριτές από πολύ μεγάλη απόσταση 

και κατά την διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των 

νέων επισκεπτών. 

Κόκκινοι σταυροί ιατρείων led. 

     Η βιοτεχνία μας κατασκευάζει άριστης ποιότητας κόκκινους σταυρούς για ιατρεία 

και κλινικές, σε πολύ χαμηλές τιμές χονδρικής. Αποστέλλονται από την Θεσσαλονίκη 

σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, με πολύ χαμηλό κόστος μεταφορικών. Παρέχεται δυο 

χρόνια γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Δείτε τα προϊόντα μας παρακάτω και για 

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Επιγραφές γραφείων led. 

     Ξέρουν πού βρίσκεται το γραφείο σας; Με επιγραφές γραφείων led, είναι 

αδύνατον να μην το δουν. Επιγραφές ασφαλιστικών λογιστικών δικηγορικών 
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τεχνικών γραφείων στην Θεσσαλονίκη. Ο εντυπωσιακός φωτισμός και η διάκρισή 

τους από πολύ μακριά ακόμη και την ημέρα, τις κάνουν απαραίτητες. 

Επιγραφές καταστημάτων led. 

     Νέες φωτεινές επιγραφές καταστημάτων με led από την Θεσσαλονίκη για όλη την 

Ελλάδα και Κύπρο. Κατασκευή σε οποιαδήποτε διάσταση, κάθε είδους επιγραφής με 

την νέα τεχνολογία led. Παραγωγή με εντυπωσιακές πολύχρωμες εικόνες, γράμματα 

και λογότυπα κάθε επιχείρησης. Με αυστηρή αξιολόγηση προμηθευτών πρώτων 

υλών, εξασφαλίζουμε υψηλής τεχνολογίας μακροβιότερα προϊόντα, χωρίς 

προβληματική λειτουργία και χαμηλές τιμές. 

Επιγραφές εστιατορίων led. 

Η εταιρεία μας κατασκευάζει επιγραφές εστιατορίων με τεχνολογία led. Αυξήστε τους 

πελάτες στο fast food εστιατόριο σας, με μία πολύ απλή κίνηση. Τοποθετήστε μία 

επιγραφή led με το κατάλληλο περιεχόμενο και τα αποτελέσματα στις πωλήσεις θα 

είναι αμέσως ορατά. Οι επιγραφές led στην εστίαση δεν είναι πολυτέλεια, είναι 

ανάγκη. 

Επιγραφές καφετεριών led. 

     Επιγραφές καφετεριών led, για όλους τους τύπους cafe bar, καταστήματα καφέ, 

ταμπέλες φωτεινές επιγραφές για καφετέριες led με χαμηλές τιμές. Αποστολές από 

την Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Μία, ακόμη και μικρή επιγραφή 

καφετέριας led μπορεί να κάνει την διαφορά στο δικό σας cafe bar. Κατασκευή κάθε 

είδους δικού σας λογότυπου και σχεδίου με led και για όλα τα καταστήματα cafe bar. 

Επιγραφές pet shop led. 

     Επιγραφές pet shop led, φωτεινές επιγραφές κτηνιατρείων led με χαμηλές τιμές, 

αποστολές από την Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Μία επιγραφή led, 

ξεχωρίζει, είναι ορατή και διακριτή από πολύ μακριά ημέρα και νύκτα. Με 

εντυπωσιακά σχέδια και χρώματα. Δυνατότητα κατασκευής και δικού σας σχεδίου. 

Επιγραφές κομμωτηρίων led. 

     Φωτεινές επιγραφές κομμωτηρίων led, πινακίδες, ταμπέλες led για κομμωτήρια. 

Γίνεται κατασκευή επιγραφής και με δικά σας λογότυπα, χρώματα και 

σχέδια. Αποστέλλονται από την Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. 

Επιγραφές κλειδαράς led. 

     Φωτεινές επιγραφές κλειδαράς led. Επιγραφές με τεχνολογία led, για το 

επάγγελμα του κλειδαρά. Κατασκευάζονται επιγραφές για κάθε επαγγελματία. 

Αποστολή από Θεσσαλονίκη σε Ελλάδα και Κύπρο. Άριστη ποιότητα κατασκευής με 

led υψηλής φωτεινότητας. Τέλεια εφαρμογή σε δικό σας μέγεθος, σχέδιο, λογότυπο 
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και γραμματοσειρά. Αν είσαι κλειδαράς, με μία επιγραφή led όλοι θα σε μάθουν. 

Χαμηλές τιμές χονδρικής.  

Επιγραφές ρολόγια led. 

      Η εταιρεία μας κατασκευάζει επιγραφές ρολόγια led για εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους. Άριστη ποιότητα κατασκευής και άψογο φινίρισμα. Τα πολύ 

φωτεινά λαμπάκια led και το μεγάλο μέγεθος κάνουν το ρολόι ορατό από πολύ 

μεγάλη απόσταση. Η ακρίβεια στις ενδείξεις είναι το ζητούμενο, σε αυτόν τον τύπο 

επιγραφής. Αξιοπιστία στην απεικόνιση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Ακρυλική 

οθόνη άριστης ποιότητας, ανθεκτική στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Σκελετός από 

προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου, Ελληνικής προέλευσης με σατινέ επιφάνεια. 

Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάρτηση με ισχυρούς ναυτικούς κρίκους 

ή με πέλματα σταθεροποίησης. 

 

Μετάβαση στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού μας τόπου. 

http://www.cross-led-sign.com/epigrafes-led/ 

Πολλές πληροφορίες και εικόνες. 
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