Αγαπητοί συνεργάτες,

Η CENTRAL A.E.B.E., με χρόνια παρουσίας και αξιοπιστίας στην Ελληνική αγορά στον χώρο τον
τηλεπικοινωνιών, με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της και στον χώρο του φωτισμού,
αντιπροσωπεύει αποκλειστικά για την Ελλάδα και την Κύπρο τον Ισπανικό όμιλο Grupo|novolux,
προσφέροντας μία ολοκληρωμένη λύση προϊόντων φωτισμού (εξωτερικού και εσωτερικού χώρου)

Εταιρική Ταυτότητα
Η
, με έδρα τη Βαρκελώνη της Ισπανίας, είναι ένας δυναμικά
αναπτυσσόμενος πολυεθνικός όμιλος εταιρειών που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού
(προϊόντων εξωτερικού και εσωτερικού χώρου - ΗΟ|RE|CA) σε κάθε είδους έργο σε όλο τον κόσμο.
Με μακρόχρονη παρουσία και με χιλιάδες ικανοποιημένους πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες, έχει
την τεχνογνωσία και την εμπειρία να προσφέρει ποιοτικές και λειτουργικές λύσεις φωτισμού σε
ανταγωνιστικές τιμές.
Διαθέτει μία ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών (αρχιτεκτόνων, γραφείων μελετών φωτισμού,
σχεδιαστών και διακοσμητών εσωτερικού χώρου), οι οποίοι ενημερώνουν και συμβουλεύουν για τις νέες
τάσεις της αγοράς. Στη συνέχεια, το τεχνικό της τμήμα επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες και τις
προσαρμόζει ανάλογα με το έργο που θα της ζητηθεί από τον πελάτη, συνδυάζοντας αποτελεσματικά τις
πλέον σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις με την ποιότητα των προϊόντων της.
Κάθε μοντέλο είναι σχεδιασμένο με ιδιαίτερη προσοχή τηρώντας όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς
και προδιαγραφές. Κάθε τμήμα της διαδικασίας παραγωγής ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα
ποιοτικού ελέγχου και όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001, και έχουν πιστοποιητικά CE,
EN, DIN κλπ.
Στον πλήρη και αναλυτικό δικτυακό τόπο
εικόνα της εταιρείας και των προϊόντων της.

www.gruponovolux.com ,

μπορείτε να έχετε μια ολοκληρωμένη

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε τις πλέον αξιόπιστες, ποιοτικές και τεχνικοοικονομικές λύσεις που συνάδουν τόσο με τις αρχιτεκτονικές/τεχνικές προδιαγραφές των έργων σας όσο
και με τις προτάσεις διακόσμησης που τυχόν έχετε. Η CENTRAL A.E.B.E., προωθεί την συνεργασία της
αυτή στην Ελληνική αγορά, με σημαντικότερο στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και να
προωθήσει τα προϊόντα της μέσω ενός δικτύου επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Με εκτίμηση,
για την CENTRAL AEBE.
Κω 8 Μεταμόρφωση 14452 Αττικής
Τηλ. Κέντρο 2102855470-2 FAX: 2102855476
E-mail: info@central-telecom.gr
Internet: www.central-telecom.gr

