ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΕΛ.ΜΕ.ΚΑ. Μ.ΕΠΕ) είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες
κατασκευής ιστών φωτισμού στην Ελλάδα, και με υπερηφάνεια μετράμε συνολικό μέγεθος
παραγωγής πάνω από 100000 κολώνες. Ο Άκτωρ, η Τέρνα, η J&P ΑΒΑΞ και η ΔΕΗ είναι
κάποιοι από τους συνεργάτες μας σε έργα όπως το αεροδρόμιο των Σπάτων, η Εγνατία και
το στάδιο της Καλλιθέας. Οι συνεργασίες μας όμως δεν σταματάνε στα όρια τις Ελλάδας
αλλά επεκτείνονται σε όλη της Ευρώπη με εταιρείες όπως η Polis Construction στη
Βουλγαρία, η SICE στην Ισπανία κ.ά.

Η γκάμα των προϊόντων μας αποτελείται, κυρίως, από ιστούς φωτισμού σε όλα τα σχήματα
και μεγέθη, ενώ επεκτεινόμαστε και στην αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με
βάσεις tracker για φωτοβολταϊκά, ιστούς φωτισμού συνδυασμένους με φωτοβολταϊκά και
ιστούς στήριξης ανεμογεννητριών για μικρο-αιολικά πάρκα. Ακόμη, παρέχουμε και άλλες
μεταλλικές κατασκευές κατόπιν παραγγελίας.

Όραμα μας είναι "ένας πιο φωτεινός και ασφαλής κόσμος" και αποστολή μας να
"φωτίσουμε τους δρόμους της Ελλάδας και των Βαλκανίων με προϊόντα πλήρως
συμμορφωμένα με τα τελευταία πρότυπα ποιότητας". Στην υλοποίηση του οράματος μας
συμβάλλουν οι άριστες, φιλικές σχέσεις με τους πελάτες μας, η άμεση εξυπηρέτηση τους
καθώς και η εστίαση μας στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ακολουθώντας
όλα τα σύγχρονα πρότυπα παραγωγής (ΕΝ40, ISO 9001:2015, CE).

Για την αποστολή αυτή, οι εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται στο 4ο χιλ.
Λαρίσης-Θεσσαλονίκης στον κόμβο για Συκούριο σε μια ιδιόκτητη περιοχή συνολικής
έκτασης 6.000 τ.μ., είναι εξοπλισμένες με τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις μηχανημάτων
στον τομέα της ελασματουργείας και έχουμε στην υπηρεσία μας
καλά εξειδικευμένους τεχνίτες, κορυφαίους μηχανικούς, έμπειρο διοικητικό προσωπικό και
συμβούλους που είναι πρωτεργάτες της ελληνικής σιδηρουργίας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό της εταιρείας και τους συνεργάτες και φίλους
μας για την εμπιστοσύνη και την συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και υποσχόμαστε πως θα
συνεχίσουμε τον φωτισμό των σημαντικότερων κατασκευών της χώρας, από αεροδρόμια
και αθλητικά κέντρα έως τις μεγαλύτερες οδικές αρτηρίες και την εξυπηρέτηση της κάθε
επιχείρησης που έχει ανάγκη τα προϊόντα μας.
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