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VIOFIL, ΈΝΑΣ ΗΓΈΤΗΣ στην κατασκευή συστημάτων αλουμινίου επιγραφών που είναι σε
θέση να εκπληρώσει τις ανάγκες προβολής
μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η εταιρία μας
αναπτύσσει συστήματα αλουμινίου οπτικής επικοινωνίας για πάνω από 25 χρόνια με στόχο την
καλύτερη αισθητική, την εύκολη συναρμολόγηση και την ανταγωνιστική τιμή.



VIOFIL, THE LEADER in manufacturing aluminum sign systems for sign boards, which completely fulfill the needs of modern business. Viofil is developing sign systems for visual communication for over 25 years aiming for better aesthetics, easy assembly and competitive price.



The range of expertise extends from large
banner tension systems, indoor Textile systems,
LED lighting, plastics thermoforming and manufacture of custom machines according to the
needs of the customer. Our company constantly develops new products to meet the needs of
the domestic and European markets.

Το εύρος εξειδίκευσής μας εκτείνεται από
συστήματα τέντωσης μεγάλων επιφανειών
υπαίθριας χρήσης, συστήματα Textile εσωτερικής χρήσης, φωτισμό LED, θερμοδιαμόρφωση
πλαστικών ακόμα και κατασκευή custom μηχανημάτων σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Η
εταιρία μας συνεχώς αναπτύσσει νέα προϊόντα
για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της εγχώριας
και Ευρωπαϊκής αγοράς όπου και δραστηριοποιείται.

The course of Viofil in the market through
the services provided, has high-lighted new
partnerships, created several stimuli and has
thereby been established in the industry as a
unique, reliable and innovative company to promote products and services, without neglecting the fact that has contributed to the greater
openness in the industry. 

Η πορεία της Viofil στην αγορά, μέσω των
παρερχομένων υπηρεσιών της, έχει αναδείξει νέες συνεργασίες και δημιούργησε αρκετά
ερεθίσματα, με αποτέλεσμα να καθιερωθεί στη
συνείδηση του κλάδου ως η μοναδική, αξιόπιστη και καινοτόμα επιχείρηση για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να παραγνωρίζεται και το γεγονός ότι έχει συμβάλει
καθοριστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας
του κλάδου. 
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