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Το 1988 γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας
μιας εταιρείας αυτοματισμών από την τότε
κατασκευαστική εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ, η οποία
είχε αναλάβει εκείνη τη χρονιά την κατασκευή
του καινούργιου Κ.Τ.Ε.Ο. στις Σέρρες. Το πολύ
μεγάλο κόστος των αυτόματων θυρών που
περιλαμβανόταν στο σχεδιασμό του έργου,
οδήγησε την ομάδα των μηχανικών στη σύλληψη μιας τρελής ιδέας. Την κατασκευή τους
από τους ίδιους ξεκινώντας από το μηδέν και
με τη πεποίθηση ότι «ναι μπορούμε». Το έργο
ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι συνθήκες της
αγοράς όμως έστρεψαν την ομάδα προς τη δημιουργία αυτόματων θυρών για ανελκυστήρες.
Για τον λόγο αυτό, δημιουργήθηκε το 1995 η
ΜΕΤΡΟΝ ΕΠΕ από τον Ιωάννη Σάνδρο, η οποία
είχε ως έδρα τη Νιγρίτα Σερρών σε μια παραγωγική μονάδα μικρότερη των 500 τ.μ.
Το 2000 η Metron εγκαταστάθηκε στην Βιομηχανική Περιοχή των Σερρών, στο οικόπεδο
όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα
ανανέωσε εκ βάθρων τον μηχανολογικό της
εξοπλισμό. Προϊοντικά η Metron στρέφεται
προς την κατασκευή αυτόματων θυρών τύπου
BUS, ένα προϊόν που κατακτά γρήγορα την Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ παράλληλα κάνει προσεκτικά βήματα επέκτασης της γκάμας
της με αυτόματες πόρτες παντός τύπου, θαλάμους και ημιαυτόματες πόρτες ανελκυστήρων.

Εισαγωγικά - Ιστορία

Το 2008, κλείνοντας έναν κύκλο συνεχών
επενδύσεων η Metron μπήκε πλέον στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων λύσεων ανελκυστήρων. Το 2009 κυκλοφορεί στην αγορά το πρώτο υδραυλικό πακέτο ανελκυστήρα Metron
ενώ γρήγορα αναπτύσσονται και οι ολοκληρωμένες λύσεις για μηχανικούς ανελκυστήρες με ή χωρίς μηχανοστάσιο.
Κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, η
εταιρεία επεκτάθηκε δυναμικά στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, στην Αφρική, στην
Λατινική Αμερική, στον Αραβικό Κόλπο κ.α
και αυτή τη στιγμή έχει σαν αποτέλεσμα να
εξάγει το 90% του ετήσιου τζίρου της.
Σήμερα, με την εμπειρία στο σχεδιασμό, την
παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων
ανελκυστήρα και την παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, η Metron
είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες
εταιρείες ανελκυστήρα σε παγκόσμιο επίπεδο, με παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες
οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες
των πελατών της. Αυτό που διαφοροποιεί τη
Metron, είναι ο μοναδικός σχεδιασμός και η
αισθητική των προϊόντων της , τα οποία αναβαθμίζουν την εμπειρία του χρήστη προσφέροντάς του πάντα ποιότητα στη σωστή τιμή.
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Εγκαταστάσεις

Η Metron μαζί με τους συνεργάτες της χτίζει την εταιρική της ταυτότητα σε 3
άξονες:
1. Άνθρωπος
Ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο βασίζεται
η εταιρία είναι οι άνθρωποί της, τόσο αυτοί
που στελεχώνουν τα τμήματα παραγωγής, όσο
και αυτοί που αποτελούν τον καθρέφτη της
προς τα έξω. Για την Metron, οι άνθρωποί της
αποτελούν το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό της
πλεονέκτημα και συνεχή πηγή έμπνευσης για
το παρόν και το μέλλον. Ο σεβασμός, το ήθος, η
ομαδικότητα και η ικανότητα εναρμονισμένης
λειτουργίας αποτελούν διαχρονικές αξίες της
εταιρίας και εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό
επίπεδο εξυπηρέτησης και υποστήριξης των
συνεργατών και των πελατών μας.
2. Εντιμότητα
Η Metron επιδιώκει μακροχρόνιες αξιόπιστες
συνεργασίες, οι οποίες διασφαλίζονται μέσα από
αμοιβαία εξασφάλιση επωφελών αποφάσεων
για τους συνεργάτες της, τους τελικούς καταναλωτές, τους εργαζομένους και την ίδια την
εταιρία.

3. Δημιουργικότητα
Για την εξασφάλιση της ικανοποίησης των
πελατών μας στη Metron βρισκόμαστε σε
φάση διαρκούς βελτίωσης και καινοτομίας.
Δημιουργικότητα για εμάς σημαίνει ευελιξία,
αναζήτηση και εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης προκειμένου να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις των πελατών μας. Είμαστε εδώ,
όχι γιατί είμαστε οι καλύτεροι, αλλά γιατί
είμαστε αυτοί που ακούν τους πελάτες, υπολογίζουν τη γνώμη τους και είναι έτοιμοι να
βελτιώσουν τον εαυτό τους και να κάνουν ένα
βήμα μπροστά κάθε φορά. Στόχος μας είναι να
παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών
μας. Είμαστε ανταγωνιστικοί γιατί νοιαζόμαστε τόσο για το δικό μας μέλλον, όσο και για
το μέλλον των συνεργατών μας.

Η έδρα της Metron στη Βιομηχανική Περιοχή
Σερρών περιλαμβάνει παραγωγικές εγκαταστάσεις 15.000τ.μ. και επιπλέον κτιριακές
εγκαταστάσεις διοίκησης, μελετών και εκπαίδευσης 1.000τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικού εμβαδού 36.000τ.μ. Για την παραγωγή
προϊόντων με αυξημένες τεχνικές και αισθητικές προδιαγραφές η εταιρεία επενδύει συνεχώς όχι μόνο σε υπερσύγχρονα μηχανήματα
αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνικής κατάρτισης.
Νέα προϊόντα και υπηρεσίες αναπτύσσονται
και ανανεώνονται κάθε μέρα με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε όλο το φάσμα του ανελκυστήρα, πάντα με τα ίδια ταυτοτικά χαρακτηριστικά της Metron:

•Α
 ξιοπιστία ως προϊόν, ως άνθρωπος και ως
εταιρεία.
• Ξεχωριστό design και αισθητική.
• « Χρήσιμη υψηλή τεχνολογία» ως πελατοκεντρική αντίληψη στη χρήση της υψηλής
τεχνολογίας.
•Α
 νταγωνιστικότητα, ως βέλτιστη σχέση αξίας
προς τιμή.
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Πιστοποιήσεις

Από το 2000 η Metron εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΝ ISO 9001:2015.
Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται πάντα από το
ειδικό σήμα πιστοποίησης CE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ όλη η παραγωγή προγραμματίζεται και ελέγχεται από τα λογισμικά συστήματα
MRP και ERP.

Όλοι οι ανελκυστήρες της Metron σχεδιάζονται
με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/33/EU
και συμμορφώνονται με το βασικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN81-20. Επιπλέον, σχεδιάζονται
ανελκυστήρες που συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα:
• EN81-70 Προσβασιμότητα σε Α.Μ.Ε.Α
• ΕΝ81-28 Συσκευές Επικοινωνίας
•Ε
 Ν81-21 Νέοι Ανελκυστήρες σε Υφιστάμενα
Κτίρια

Πιστοποιήσεις
Η Metron επίσης διαθέτει το πιστοποιητικό
Module H1 που αποτελεί την πλήρη διασφάλιση
ποιότητας για Σχεδιασμό, Παραγωγή, Εγκατάσταση και Πιστοποίηση ανελκυστήρων.
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Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ:
Ιδανική επιλογή για μικρά κτίρια ή κατοικίες
έως 8 ορόφων, με χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Κινείται με πίεση λαδιού και αποτελεί
την καλύτερη λύση για οικιακή χρήση.

Ανελκυστήρες Προσώπων
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Υδραυλικοί Ανελκυστήρες
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Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

4 - 21 Άτομα | 300 - 1600 kg | 8 Στάσεις | Διαδρομή: 21 m | Πυθμένας: 350 mm | Υ.Τ.Ο.: 2.600 mm

Λαδωτήρες
ΕΤΝ - Γερμανία

Έμβολο
Omar/Wittur - Ιταλία

Αντλία
Settima - Ιταλία

Οδηγοί
Marazzi - Ιταλία

Κινητήρας
ELMO - Ιταλία

Ολισθητήρες
Υδραυλικές
Βαλβίδες

ETN - Γερμανία

Blain - Γερμανία
Bucher - Ελβετία

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο
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Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο

Η καλύτερη επιλογή για πολυώροφα κτίρια ή εμπορικά κέντρα με
μεγάλη κίνηση. Τεχνολογικά προηγμένοι, παρά το σχετικά υψηλό κόστος
εγκατάστασης, αποτελούν την καταλληλότερη λύση λόγω της ταχύτητάς
τους, της υψηλής τεχνολογίας και της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Περιοριστής Ταχύτητας
Dynatech-Ισπανία
(+) κορυφαίο επίπεδο ασφαλείας
(+) ά μεση διαθεσιμότητα
ανταλλακτικών

Metron Gearless
Μηχανή
Σε συνεργασία με

Lafert - Ιταλία
(+) έμπειρος κατασκευαστής
(+) alzola φρένο μηχανής
(+) χρήση encoder

Συρματόσχοινα 6.5mm
Gustav Wolf Γερμανία
(+) μείωση διαμέτρου τροχαλίας
κινητήρα
(+) περιορισμένη επιμήκυνση
συρματοσχοίνων

Αρπάγη
Dynatech ‐ Ισπανία
(+) εύκολη εγκατάσταση
(+) μετά από ενεργοποίηση δεν
απαιτείται επαναρύθμιση

Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο:
• Δεν απαιτεί αυξημένες διαστάσεις φρεατίου.
•Ε
 νσωματώνει τεχνολογίες μειωμένης κατανάλωσης.
• Έχει μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης.
• Ενσωματώνει υψηλή ηλεκτρονική τεχνολογία.
• Διαθέτει σχεδιασμό υψηλής αισθητικής.
•Ε
 ναρμονίζεται πλήρως με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 81-20,
EN 81-21, EN 81-70 και EN 81-28.
...και έχει σχεδιαστεί εξ’ ολοκλήρου από τους ανθρώπους της Metron.

Ολισθητήρες
ETN - Γερμανία
(+) μείωση θορύβου μέσα στην
καμπίνα
(+) άνεση και ποιότητα κίνησης
για τους επιβάτες

Προσκρουστήρας
ETN - Γερμανία
(+) υψηλή ασφάλεια
(+) κορυφαίος κατασκευαστής
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Μηχανικοί Ανελκυστήρες με Μηχανοστάσιο

4 - 13 Άτομα | 300 - 1000 kg | 16 Στάσεις | Διαδρομή: 45 m | Πυθμένας: 1.150 mm | Υ.Τ.Ο.: 3.350 mm

•Α
 κρίβεια στάσης σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ81-20
• Μειωμένο κόστος κτήσης και εγκατάστασης
• Εξαιρετική ποιότητα κίνησης
• Χαμηλή

κατανάλωση και εγκατεστημένη ισχύς μέσω της
χρήσης inverter VVVF
• Μελετημένο ολοκληρωμένο σύστημα ανελκυστήρα
• Ολοκληρωμένα

σχέδια φρεατίου και πλήρεις οδηγίες
εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης
• Προσαρμοστικότητα στις διαστάσεις του φρεατίου
• Εναρμόνιση με τα πρότυπα EN81-20 & EN81-21

Ολισθητήρες

Λαδωτήρες

ETN - Γερμανία

ETN - Γερμανία

Αρπάγη

Μηχανή με
Μειωτήρα

Dynatech- Ισπανία

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Alberto Sassi - Ιταλία
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Μηχανικοί Ανελκυστήρες με Μηχανοστάσιο
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Οικιακοί Ανελκυστήρες - Habitat

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Οικιακοί Ανελκυστήρες

Οικιακοί Ανελκυστήρες
www.metronsa.eu

Habitat

*Δυνατότητα για μονοφασική λύση

Corporate

Υδραυλικό Habitat

Πλεονεκτήματα

Προϊοντικά Χαρακτηριστικά

• Μέγιστες διαστάσεις θαλάμου
• Χαμηλό κόστος αγοράς και
εγκατάστασης
• Μονοφασική παροχή ισχύος

• Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα
με την Οδηγία Μηχανών
• Υδραυλική βαλβίδα: Blain
• Συνδυάζεται με όλους τους θαλάμους Metron

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Ντουλάπες Υδραυλικού Ανελκυστήρα (Μηχανοστάσιο)
www.metronsa.eu

Μεταλλικό Φρεάτιο

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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Μεταλλικό Φρεάτιο

• Υψηλού επιπέδου αισθητικό αποτέλεσμα
•Χ
 ρώματα ηλεκτροστατικής βαφής από τη
συλλογή Metron Colours
•Π
 οικιλία εξωτερικών επενδύσεων:
μεταλλικά φύλλα σε Metron Colours ή
γυαλί
• Πλήρης τεχνικός έλεγχος
•Κ
 ατάλληλο για εσωτερικά και εξωτερικά
φρεάτια

www.metronsa.eu

•Σ
 υμβατότητα με όλα τα ολοκληρωμένα
συστήματα υδραυλικών και MRL ανελκυστήρων
Metron
•Κ
 ατάλληλο για ανελκυστήρες μέχρι 4 στάσεις
και 8 ατόμων
•Δ
 υνατότητα παραγωγής σε κάθε συνδυασμό
πλάτους - βάθους

Ανελκυστήρες Φορτίων και Αυτοκινήτων
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Ανελκυστήρες Φορτίων και Αυτοκινήτων

www.metronsa.eu
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Ανελκυστήρες Φορτίων και Αυτοκινήτων
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Πλατφόρμα - Ανελκυστήρες Φορτίων

*Αναφέρεται σε φορτίο έως 1000kg

www.metronsa.eu

Corporate

Dumbwaiters

Συμβατό με Machine Directive 2016/42/CE & EN 81-3
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Κυλιόμενες σκάλες και διάδρομοι

www.metronsa.eu

Η Metron ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της σε όλον τον κόσμο,
διαθέτει μια πλήρη γκάμα κυλιόμενων κλιμάκων και διαδρομών η οποία μπορεί να καλύψει τις
ανάγκες του πιο απαιτητικού project στον κόσμο, σε τεχνικό και αισθητικό επίπεδο.

Θάλαμοι Ανελκυστήρων

City Life | Life Desire | Pure Life | Life Shine | Life Light

30

City Life
Θάλαμοι Ανελκυστήρων

www.metronsa.eu
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1. EMBRACE PC | 2. EMBRACE WF | 3. JOIN PC | 4. JOIN WF

City Life
Οι θάλαμοι της σειράς City Life αποτελούν την ιδανική λύση για όσους θέλουν να
συνδυάσουν υλικά και χρώματα στην καλύτερη δυνατή τιμή. Κάθε θάλαμος City
Life αποτελεί στιβαρή κατασκευή που διασφαλίζει την αντοχή στον χρόνο ενώ
είναι διαθέσιμες όλες οι χρωματικές επιλογές από τη συλλογή Metron Colours.

Life Desire
Οι θάλαμοι Life Desire αποτελούν τα “διαμάντια’’ των θαλάμων της Metron. Θάλαμοι
απολύτως ξεχωριστοί και απολύτως ταυτοτικοί, φέρνουν στην πράξη αυτό που η
Metron έκανε από την πρώτη στιγμή που μπήκε στην αγορά το 1995. Οι θάλαμοι
αυτοί ομορφαίνουν το περιβάλλον στο οποίο τοποθετούνται ενώ παράλληλα
αποτελούν λύσεις απολύτως προσιτές.

Pure Life
Οι πανοραμικοί θάλαμοι της σειράς Pure Life κερδίζουν τα βλέμματα όπου κι αν
τοποθετούνται. Θάλαμοι υψηλής αισθητικής και αντοχής που ταξιδεύουν τους
επιβάτες τους μέσα στο χώρο.

Life Shine
Οι θάλαμοι Life Shine της Metron έρχονται να ανατρέψουν όσα γνωρίζατε για τους
θαλάμους με INOX επένδυση. Τέλος πια στους «κρύους» θαλάμους που δεν είναι
τίποτα παραπάνω από κουτιά που ανεβοκατεβαίνουν. Ένας θάλαμος Metron Life
Shine χαρακτηρίζεται από ξεχωριστή αισθητική και απαράμιλλη ποιότητα.

Life Light
Η σειρά θαλάμων Life Light είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού δύο βασικών
υλικών, το φως και το χρώμα. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δύο στοιχεία
με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με τη μέχρι τώρα χρήση στον
κλάδο του ανελκυστήρα.
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Life Desire

Life Desire

1. CHARM | 2. NEXUS | 3. LUMINOUS | 4. MOON

www.metronsa.eu
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1. COLOUR UP DELUXE | 2. MASTER | 3. AL HAMBRA | 4. INTERNO
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Pure Life
PANORAMIC

Life Shine
www.metronsa.eu

Corporate

ILLUSION
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Life Light
LEAF

www.metronsa.eu

Μοντέλα θυρών Ανελκυστήρων
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Μοντέλα Θυρών Ανελκυστήρων

www.metronsa.eu
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Μοντέλα Θυρών Ανελκυστήρων

41
Corporate

Toulon, Mayol Stadium

Γαλλία

Πανοραμικός Μηχανικός Ανελκυστήρας χωρίς Μηχανοστάσιο με Πανοραμικό Φρεάτιο

Έργα
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Marseille, La Major-Jardin Vaudoyer

Γαλλία

Πανοραμικός Μηχανικός Ανελκυστήρας χωρίς Μηχανοστάσιο

www.metronsa.eu

Corporate

London, The Bridge Hotel

Αγγλία

2 Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο

44

45
Jevnaker, Hadeland Glassverk Factory

Νορβηγία

Μηχανικός Ανελκυστήρας χωρίς Μηχανοστάσιο

www.metronsa.eu

Corporate

Tyumen, Double Tree hotel by Hilton

Ρωσία

4 Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο

46

47
Dubai, Civil Defense – Jebel Ali Center

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Υδραυλικός Πανοραμικός Ανελκυστήρας

www.metronsa.eu

Corporate

Abu Dhabi, Al Nahda School

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Υδραυλικός Ανελκυστήρας Διπλής Εισόδου

48

49
Jeddah, Ministry of Labor

Σαουδική Αραβία

2 Μηχανικοί Ανελκυστήρες

www.metronsa.eu

Corporate

Beirut, USJ Saint Joseph University

Λίβανος

3 Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο

50

51
Almaty, Essentai City

Καζακστάν

240 Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

www.metronsa.eu

Corporate

Caracas, INEA Institute

Βενεζουέλα

Υδραυλικός Ανελκυστήρας

52

53
Yenagoa, Hotel Aridolf

Νιγηρία

Μηχανικός Ανελκυστήρας χωρίς Μηχανοστάσιο

www.metronsa.eu

Corporate

Budapest, Residence in Budapest

Ουγγαρία

Υδραυλικός Πανοραμικός Ανελκυστήρας

54

55
Szczecinek, City Hall

www.metronsa.eu

Πολωνία

Εξωτερικό Πανοραμικό Φρεάτιο με Μηχανικό Ανελκυστήρα χωρίς Μηχανοστάσιο

Corporate

Toplicki, Winecellar

Σερβία

Υδραυλικός Ανελκυστήρας Φορτίων

56

57
Alpha Patterns Factory

Μπαγκλαντές

Μηχανικός Ανελκυστήρας

www.metronsa.eu

Corporate

Valetta, Historical Building External Shaft

Μάλτα

Υδραυλικός Πανοραμικός Ανελκυστήρας

58

59
Larnaca, Residence Building

Κύπρος

Μηχανικός Ανελκυστήρας χωρίς Μηχανοστάσιο σε κατοικία

www.metronsa.eu

Corporate

Kefalonia, Bay Palace Hotel

Ελλάδα

Εξωτερικό Φρεάτιο με Υδραυλικό Ανελκυστήρα

60

61
Zakynthos, Kymothoe Elite Hotel

Ελλάδα

Υδραυλικός Πανοραμικός Ανελκυστήρας

www.metronsa.eu

Corporate

Tyumen, Residential Group of Buildings

Ρωσία

81 Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο

50 Χώρες

Παγκοσμίως

www.metronsa.eu

Από το ξεκίνημά της η Metron έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στο κομμάτι των εξαγωγών, αρχικά σε
χώρες των Βαλκανίων και της Ευρώπης και
σταδιακά προς τη Ρωσία, τις Αραβικές χώρες,
την Αφρική και την Λατινική Αμερική.
Το χαρακτηριστικό που ξεχώρισε τη Metron
στον κλάδο του ανελκυστήρα και συνεχίζει να

αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξής της είναι
η αξιοπιστία σε όλα τα επίπεδα, ως εταιρία, ως
άνθρωποι και ως προϊόν.
Σήμερα η Metron χάρη στην αφοσίωση και συνεχή
υποστήριξη των ανθρώπων της ανά τον κόσμο
εξάγει συνολικά σε 50 χώρες, σε 4 διαφορετικούς
ηπείρους.

Το πιο σημαντικό γεγονός όμως δεν είναι
οι πωλήσεις της σε αυτές τις χώρες, είναι
η οικοδόμηση μακροχρόνιων στρατηγικών
συνεργασιών που διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας αλλά και των
συνεργατών της.

Corporate

www.metronsa.eu
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EngineeringForLife

metron-sa

metronsalifts

info@metronsa.eu

