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Σταυροί φαρμακείων led 

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

http://www.cross-led-sign.com/stavroi-farmakeion-led/ 

 

     Κατασκευάζονται σταυροί φαρμακείου led από οργανωμένο εργαστήριο 

παραγωγής. Με βαθιά γνώση της τεχνολογίας led, οι σταυροί φαρμακείου που 

παράγουμε, είναι άριστης ποιότητας, με τα φωτεινότερα λαμπάκια της αγοράς. Οι 

προδιαγραφές των σταυρών φαρμακείου καθορίζονται με μεγάλη αυστηρότητα στην 

επιλογή των πρώτων υλών, χωρίς συμβιβασμούς στις "απαιτήσεις" των καιρών. Η 

εταιρεία μας γνωρίζει καλά τον κλάδο των φαρμακοποιών και ανταποκρίνεται επάξια, 

με υψηλής ποιότητα προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές χονδρικής. Οι σταυροί 

φαρμακείων led, έρχονται στον χώρο σας κατευθείαν από την παραγωγή, με τιμές 

χονδρικής. Με κάθε αγορά ενός σταυρού led από την εταιρεία μας παρέχουμε 2 

χρόνια γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Σταυρός φαρμακείου Matrix M-103 G 103 
εκατοστά. 

Τιμή: € 2.300,00 

 

     Η εταιρεία μας κατασκευάζει νέο υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό σταυρό φαρμακείου 

led Matrix με 3d Animation. Η αυστηρή επιλογή πρώτων υλών, η στιβαρή κατασκευή, 

η άψογη λειτουργία σε ακραίες καιρικές συνθήκες, το εύκολο πρόγραμμα διαχείρισης 

και η πολύ χαμηλή τιμή του, τον κάνουν ασυναγώνιστο με άλλα προϊόντα της 

κατηγορίας του. 

Σταυρός φαρμακείου led 70 εκ. SET 

Τιμή: € 750,00 

 

      Κατασκευάζουμε σταυρούς φαρμακείων led, με ενσωματωμένη ηλεκτρονική 

επιγραφή κυλιόμενου κειμένου που περιλαμβάνει θερμόμετρο, ρολόι και ένδειξη 

ημερομηνίας. Η συσκευή είναι ενιαία σε set, που κάνει πολύ εύκολη την τοποθέτησή 

της. Στιβαρή κατασκευή και ταυτόχρονα όμορφη εμφάνιση με άψογο φινίρισμα. 

Σταυρός φαρμακείου led 80 εκ. SET 

Τιμή: € 850,00 

 

http://www.cross-led-sign.com/stavroi-farmakeion-led/
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      Κατασκευάζουμε σταυρούς φαρμακείων led, με ενσωματωμένη ηλεκτρονική 

επιγραφή κυλιόμενου κειμένου που περιλαμβάνει ακόμη ένδειξη θερμοκρασίας, 

ένδειξη ώρας και ένδειξη ημερομηνίας. Η συσκευή είναι ενιαία σε σετ ( δύο συσκευές 

σε μια), που κάνει πολύ εύκολη την τοποθέτησή της. 

Σταυρός φαρμακείου led 68 εκατοστά. 

SUPER τιμή: € 395,00 

Συμβατός με την Ελληνική νομοθεσία. 

 

     SUPER τιμή, σταυρός φαρμακείου led 68-70 εκατοστών, με βάση την Ελληνική 

νομοθεσία. Πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Υψηλής φωτεινότητας 

λαμπάκια led. Άριστη ποιότητα κατασκευής με δυο χρόνια γραπτή εγγύηση. 

Ελληνικής, δικής μας κατασκευής, με την χαμηλότερη τιμή χονδρικής της αγοράς. 

Σταυρός φαρμακείου led 100 εκατοστά. 

Τιμή: € 600,00 

 

     Απλός και εύκολος στον χειρισμό. Ρυθμίσεις με το τηλεχειριστήριο. 24 

τροποποιήσιμα προγράμματα. Αλλαγές στην φωτεινότητα και την ταχύτητα τρικ του 

σταυρού. 

Σταυρός φαρμακείου led 90 εκατοστά. 

Τιμή: € 500,00 

 

     Κλασικός σταυρός φαρμακείου led μεσαίου μεγέθους, και υψηλής φωτεινότητας 

led, 8.000mc. Άψογο φινίρισμα και άριστη ποιότητα κατασκευής, σε πολύ χαμηλή 

τιμή. 

Σταυρός φαρμακείου led 70 εκατοστά. 

Τιμή: € 450,00 

 

     Σταυρός φαρμακείου led 70 εκατοστών, με όλες τις αρετές των μεγαλύτερων 

αδελφών του. Πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σταυρός φαρμακείου 45 εκατοστά, με led. 
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Τιμή: € 400,00 

 

     Πολύ μικρός αλλά πολύ φωτεινός σταυρός led σε χαμηλή τιμή. Τοποθετείται σε 

πλευρές του φαρμακείου, όπου ο κύριος σταυρός δεν είναι ορατός. Περιλαμβάνεται 

τηλεχειριστήριο με όλες τις ρυθμίσεις, φωτεινότητα, επιλογή τρικ, ταχύτητα τρικ κλπ. 

Ο μικρότερος και φθηνότερος σταυρός φαρμακείου led, αλλά με όλες τις αρετές των 

μεγαλύτερων αδελφών του. Με την χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

στον κόσμο. 

Σταυρός φαρμακείου led 50 εκατοστών με led. 

Τιμή: € 400,00 

 

     Μικρός αλλά πολύ φωτεινός σταυρός led 50 Χ 50 εκατοστών σε χαμηλή τιμή. 

Τοποθετείται σε δευτερεύουσες πλευρές του φαρμακείου, όπου ο κύριος σταυρός 

δεν είναι ορατός. Περιλαμβάνεται ασύρματο τηλεχειριστήριο με πολλές δυνατότητες 

ρυθμίσεων, όπως φωτεινότητα, επιλογή τρικ, ταχύτητα τρικ κλπ. Ο μικρότερος και 

φθηνότερος σταυρός φαρμακείου led, αλλά με όλες τις αρετές των μεγαλύτερων 

αδελφών του. Με πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σταυρός φαρμακείου με logo 90 εκατοστά. 

Τιμή: € 700,00 

 

     Οι σταυροί φαρμακείων logo περιλαμβάνουν στο εσωτερικό τμήμα της οθόνης, 

σχηματισμένη με led  την λέξη "ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ". Το χρώμα των led του logo, διαφέρει 

από το πράσινο του υπόλοιπου σταυρού. Μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ κόκκινου, 

κίτρινου, μπλε και λευκού. Για διαφημιστικούς λόγους μπορείτε να αφήσετε το logo με 

τα led αναμμένα, ακόμη και όταν το φαρμακείο σας είναι κλειστό. Το logo δεν είναι 

πίνακας κυλιόμενων μηνυμάτων. 

Σταυρός φαρμακείου με ώρα - θερμοκρασία - 
ημερομηνία 105 εκατοστά. 

Τιμή: € 850,00 

 

     Μεγάλος, πολύ φωτεινός σταυρός φαρμακείου, με ενδείξεις ημερομηνίας, ώρας 

και θερμοκρασίας. Πρωτοτυπία με τέσσερις μικρούς σταυρούς. Άριστη ποιότητα 

κατασκευής, με πρωτότυπη εμφάνιση οθόνης και πολύ φωτεινά λαμπάκια led. Ρολόι 

και θερμόμετρο υψηλής ακρίβειας με επεκτάσιμο αισθητήρα θερμοκρασίας. 
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Σταυρός φαρμακείου με ώρα-θερμοκρασία-
ημερομηνία 80 εκατοστά. 

Τιμή: € 800,00 

 

     Μεσαίου μεγέθους, πολύ φωτεινός σταυρός φαρμακείου, με ενδείξεις 

ημερομηνίας, ώρας και θερμοκρασίας. Άριστη ποιότητα κατασκευής σε χαμηλή τιμή. 

Σταυρός φαρμακείου 80 Χ 80 εκατοστά, με ένδειξη ώρας, ημερομηνίας, 

θερμοκρασίας στο κέντρο της οθόνης. Δυνατότητα αλλαγής χρωμάτων led, μεταξύ 

μπλε, πράσινου, κόκκινου, λευκού και πορτοκαλί. 

Σταυροί φαρμακείων - ιατρείων led κατά 
παραγγελία. 

Τιμή: € 350,00-950,00 

 

     Πέραν των σταθερών μοντέλων σταυρών για φαρμακεία, η εταιρεία μας 

κατασκευάζει και σταυρούς led κατόπιν παραγγελίας για ιατρεία, κλινικές και 

νοσοκομεία. Σταυροί φαρμακείων μεγάλων ή μικρών διαστάσεων, με συνδυασμούς 

δύο ή τριών χρωμάτων led. Μπορεί να γίνουν κάθε είδους αλλαγές, αναλόγως με τις 

απαιτήσεις του αμέσως ενδιαφερόμενου ή του επαγγελματία επιγραφοποιού. 

Σταυροί φαρμακείων led σταντ (stand) 

Τιμή: € 450,00-980,00 

 

     Σταυρός φαρμακείου σταντ αυτόνομος, φορτιζόμενος, με τηλεχειρισμό. Εδώ και 

λίγα χρόνια ο σταυρός φαρμακείου σε μορφή σταντ, γίνεται απαραίτητος. Η 

διευκόλυνση πρόσβασης των πελατών σε φαρμακεία μειωμένης προβολής, γίνεται 

με σταυρούς αναρτημένους σε γειτονικές οικοδομές και έγκειται στην καλή θέληση 

των ενοίκων τους. Ο αυτόνομος σταυρός σταντ, λύνει κατά μεγάλο μέρος αυτό το 

πρόβλημα. Η τοποθέτησή του σε κεντρικό σημείο πάνω στο πεζοδρόμιο, ενημερώνει 

τους διερχόμενους (με αυτοκίνητο ή πεζούς), για την ύπαρξη φαρμακείου στην 

κατεύθυνση του βέλους. Φαρμακεία που βρίσκονται σε κεντρικό δρόμο τοποθετούν 

τον σταυρό σταντ έξω από το κατάστημα (εμπορική τεχνική παρακίνησης), με 

αποτέλεσμα την αύξηση πελατολογίου, επισκεψιμότητας και του τζίρου τους. 

Επιγραφές φαρμακείων. 
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     Φωτεινές επιγραφές led, επιγραφές φαρμακείων led, ταμπέλες, πινακίδες led για 

κάθε φαρμακείο. Από την Θεσσαλονίκη αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα και 

Κύπρο. Οι επιγραφές φαρμακείων, κατασκευάζονται με άριστης ποιότητας υλικά. Η 

αξιολόγηση προμηθευτών των πρώτων υλών γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια και 

εξασφαλίζουμε μακροβιότερα προϊόντα, χωρίς προβληματική λειτουργία. 

Κατασκευάζονται φωτεινά μεταλλικά γράμματα led όλων των τύπων, για επιγραφές 

φαρμακείων σε ανοξείδωτα, γυαλιστερά ή ματ, βάθους 2,5-10 εκατοστών. Αδιάβροχα 

led modules, τοποθετημένα σε πυκνή διάταξη στο εσωτερικό του 3d γράμματος. 

Τοποθέτηση εξωτερικά trought hole led στα περιγράμματα. Μεμονωμένα, μπορεί να 

γίνει τοποθέτηση led στις προσόψεις των γραμμάτων και να αποσταλούν μόνο αυτές, 

για συνέχεια της παραγωγής από τον επιγραφοποιό. Το ίδιο ισχύει για κάθε τύπο 

φωτεινής επιγραφής φαρμακείου led. Κοπή και διάτρηση ακρυλικών και μεταλλικών 

προσόψεων με laser υψηλής ακρίβειας. Ηλεκτροστατική βαφή στα γράμματα 

αλουμινίου. Δωρεάν πατρόν, για την τοποθέτηση μεμονωμένων γραμμάτων χωρίς 

μετρήσεις. 

• Άριστη ποιότητα κατασκευής επιγραφών φαρμακείου. 

• Χαμηλή τιμή χονδρικής. 

• Δυνατότητα προσθήκης κάθε λογότυπου στην επιγραφή. 

• Γραμματοσειρές φαρμακείων όλων των τύπων. 

• Προσθήκη ονοματεπώνυμου στην επιγραφή. 

• Χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

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. 

 

Μετάβαση στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού μας τόπου. 

http://www.cross-led-sign.com/stavroi-farmakeion-led/ 

Πολλές πληροφορίες και εικόνες. 
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