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Ο  OΜΙΛΟΣ ΕΛΑΣΤΡΟΝ

Η εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ συστάθηκε το 1958 ως Α. Καλπίνης - Ν. Σίμος. Με περισσότερα από 50 χρόνια 
παρουσίας στον κλάδο, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά μετάλλων. Αποτελεί τον κύριο 
επεξεργαστή και μεταπωλητή προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα, με ισχυρές διεθνείς και μακροχρόνιες 
εγχώριες συνεργασίες.

Η εμπειρία μισού αιώνα εισαγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας χάλυβος, λαμαρινών, ειδών σιδήρου και 
μετάλλων συναντά σύγχρονες διαδικασίες και την υψηλή τεχνολογία. Η ευρεία γκάμα των προϊόντων 
και η δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών του, αποτελούν 
το συγκριτικό πλεονέκτημα του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Παράλληλα η 
συνεργασία του με το διεθνή κολοσσό ΤΑΤΑ έχει προσδώσει στον Όμιλο ιδιαίτερη δυναμική αφού 
συνδυάζει την αξιοπιστία και την καινοτομία του ενός, με τη διεθνή εμπειρία του δεύτερου.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Για όλους εμάς στον Όμιλο ΕΛΑΣΤΡΟΝ αποτελεί θεμελιώδη αρχή το να είμαστε όλοι μέλη ενός συνόλου, 
με κοινούς στόχους την ποιότητα, την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη που πραγματώνονται μέσα 
από την ομαδική δουλειά.

Με τη φιλοσοφία αυτή:

• παραμένουμε πρωτοπόροι με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
• λειτουργούμε πάντα με γνώμονα τις ανάγκες του πελάτη
• ξεχωρίζουμε μέσα στον κλάδο
• επιδιώκουμε την αρμονία της δραστηριότητάς μας με το περιβάλλον



ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Ο  Όμιλος ΕΛΑΣΤΡΟΝ διαθέτει μια εξαιρετικά ευρεία γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει περισσό-
τερους από 300 κωδικούς. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση τόσο για την ποιότητα των 
προϊόντων μας όσο και για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Η μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων και η δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας τους, εξασφαλίζει απεριόριστες δυνα-
τότητες ικανοποίησης κάθε ζήτησης.

Επιμήκη προϊόντα Χάλυβα

Δοκοί Πλατύπελμοι «Η», Δοκοί Υψίκορμοι «Ι»
Διατομές «U»
Λάμες, Γωνίες, Στρογγυλά, Τετράγωνα, Τ, Βολβολάμες

Πλατέα και λοιπά προϊόντα Χάλυβα

Λαμαρίνες, Ρολά, Ταινίες
Χαλύβδινα Φύλλα Επικάλυψης
Διατομές Ψυχρής Έλασης
Χαλυβδόφυλλα SYMDECK
Μεταλλικά Κεραμίδια METALTILE
Μεταλλικό Μαδέρι Σκαλωσιάς - METALDECK
Μεταλλικό Κανάλι Υδροπονίας
Θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης οροφών, πλευρικών       
όψεων και ψυκτικών θαλάμων - ECOPANEL, EASYPANEL

Κοίλες Διατομές και Σωλήνες Κατασκευών

Στρογγυλές, Τετράγωνες και Ορθογωνικές Κοίλες Διατομές
Γαλβανισμένες Στρογγυλές, Γαλβανισμένες Τετράγωνες        
και Γαλβανισμένες Ορθογωνικές



Οδός Αγ. Ιωάννη, Αγ. Ιωάννης 19300 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 5515000, Φαξ: 210 5515015
elastron@elastron.gr, www.elastron.gr

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Η κεντρική μονάδα του Ομίλου
Αντικείμενο: εμπορία και επεξεργασία χάλυβα, 
παραγωγή κοίλων διατομών
Οικόπεδο: 85.000 m2

Κτίρια: 43.000 m2

Δυναμικότητα: 320.000 Μτ
EN ISO 9001:2008

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ
Αποθηκευτικός χώρος
Οικόπεδο: 15.700 m2

Κτίρια: 8.500 m2

Δυναμικότητα: 60.000 Μτ

CORUS - ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του 
Ομίλου στον Ασπρόπυργο
Αντικείμενο: παραγωγή προϊόντων επικάλυψης - 
πάνελ πολυουρεθάνης
Κτίρια: 4.900 m2

Δυναμικότητα: 2.400.000 m2

EN ISO 9001:2008

ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.

Θυγατρική της ΕΛΑΣΤΡΟΝ στη Θεσσαλονίκη
Οικόπεδο: 32.000 m2

Κτίρια: 18.500 m2

Δυναμικότητα: 200.000 Μτ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


