Η ιστορία μας

1972 1982

Ίδρυση της εταιρείας
ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

Ίδρυση της ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ,
του 1ου Κέντρου Λήψης
Σημάτων στην Ελλάδα

5 ∆εκαετίες

1986 1992

Εγκαίνια ταυ 1ου
υποκαταστήματος στη
Θεσσαλονίκη

Ολοκλήρωση του νέου
ιδιόκτητου κτιρίου
στη Νέa Ιωνία

5 Χώρες

1993 1994

1993 έως 2005 Ίδρυση
ακόμα 8 καταστημάτων
σε κομβικά σημείο
στην Ελληνική επικράτεια

Ίδρυση της Brinks' Hellas,
εταιρείας παροχής
υπηρεσιών
χρηματαποστολών

15 Πόλεις

1997 2006

Ιδρυση της ACON
Πυροσβεστικά Μέσο Ε.Π.Ε
Επίτευξη της 1ης θέσης στην
Ασφάλεια του Τραπεζικού
τομέα στην Ελλάδα

2010
Εγκαίνια εταιρείας
στην Αλβανία

Εγκαίνια εταιρείας
στη Βουλγαρία

35.000

2012

Πελάτες

Εγκαίνια εταιρείας
στην Κύπρο

65.000

2019

Εγκαταστάσεις

Εγκαίνια καταστήματος
στην Καλαμάτα

2022

Προς την 6η δεκαετία με Πολιτική Ποιότητας,
Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,
Ασφάλειας Διαχείρισης Πληροφοριών και Σύστημα
Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας κατά ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 , ISO 27001:2013 και
ISO 37001
Νέα εταιρεία στη Βόρεια Μακεδονία

Oι Άνθρωποί µας

145

Εξειδικευµένοι τεχνικοί –
εγκαταστάτες υποστήριξης
έργων και πελατών

O Όµιλός µας

65

∆ιοικητικό προσωπικό

46

∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί
Μελετών και Πωλήσεων

FOR SAFE AND SECURE ENVIRONMENTS

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ιδρυτικό µέλος του Οµίλου, µε εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, προσφέρει επί 5 δεκαετίες, υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες,
αξιόπιστες Λύσεις και τελευταίας τεχνολογίας Προϊόντα στον κλάδο της Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Ελέγχου, σχεδιάζοντας, προµηθεύοντας, εγκαθιστώντας και συντηρώντας καινοτόµα συστήµατα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για κάθε τοµέα της Οικονοµίας.

Οι Υπηρεσίες µας
Συστήµατα Ασφαλείας. Η Εταιρία µε πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο
της, αξιοποιεί την αιχµή της τεχνολογίας στα συστήµατα Ασφαλείας, διαθέτοντας από τα βασικά συµβατικά καλωδιακά συστήµατα µέχρι τα πιο εξελιγµένα
διευθυνσιοδοτούµενα συστήµατα καθώς και ασύρµατα συστήµατα για τις
πλέον απαιτητικές εφαρµογές
Συστήµατα Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης Αερίων. Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ
παρέχει µία ολοκληρωµένη σειρά συστηµάτων πυρανίχνευσης και ανίχνευσης
εκρηκτικών αερίων ενώ διαθέτει έµπειρο και ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό
για την εγκατάσταση και υποστήριξη τους, σε όλη την Ελλάδα.
Συστήµατα Κατάσβεσης. ∆ιαθέτουµε προϊόντα πυροπροστασίας καταιονιστήρες/sprinklers. Βαλβίδες συναγερµού και συστήµατα προστασίας που
στηρίζονται στη χρήση νερού, αλλά και συστήµατα αδρανών αερίων και,
συστηµάτων για κουζίνες.
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων. Η εταιρεία καινοτοµεί
στις λύσεις ∆ιαχείρισης Ενέργειας µε Ψηφιακά Συστήµατα Κεντρικού
Ελέγχου Κτιριακών, Η/Μ Εγκαταστάσεων και Ενεργειακής ∆ιαχείρισης
Κτιρίων (Building Energy Management Systems - BEMS) σε εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας (Αεροδρόµια. Νοσοκοµεία, κ.α.). Παράλληλα,
προσφέρονται λύσεις αυτοµατισµού µικρότερης κλίµακας για κάθε
ανάγκη, καλύπτοντας το «µεσαίο» και «µικρό» κτίριο, όπως γραφεία,
εµπορικά καταστήµατα, κ.α.

Συστήµατα Πυρόσβεσης. Η ACON Πυροσβεστικά Μέσα Ε.Π.Ε., µέλος του
Οµίλου εταιρειών ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ. εξειδικεύεται σε συστήµατα πυρόσβεσης
και φορητών µέσων πυρόσβεσης. ∆ιαθέτει βιοµηχανική µονάδα κατασκευής
µεταλλικών ερµαρίων για εφαρµογές πυρασφάλειας, σταθµό αρχικής
γόµωσης- αναγόµωσης φιαλών FM200, NOVEC, ARGONITE, INERGEN και
CO2, καθώς και Κέντρο Ελέγχου φιαλών υπό πίεση.
CCTV - Συστήµατα Μεταφοράς Εικόνας. Η Εταιρία, σε συνεργασία µε
εύφηµους Οίκους του εξωτερικού, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις
τελευταίας τεχνολογίας σε ένα διαρκώς εξελισσόµενο χώρο µε συνεχείς
καινοτόµες αναβαθµίσεις.
Κέντρο Λήψης Ηλεκτρονικών Σηµάτων. Ο ΕΡΜΗΣ - Ελληνικός Κεντρικός
Σταθµός είναι το πρώτο ΚΛΣ στην Ελλάδα, που από το 1982 διατηρεί τη
µεγαλύτερη πελατειακή Βάση µε περισσότερους από 25000 συνδροµητές
και υπερσύγχρονη τεχνολογία.
Συστήµατα Ελέγχου Προσπέλασης – Access Control. H ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει εταιρείες-ηγέτες στον τοµέα ελέγχου
πρόσβασης, διαθέτοντας και υποστηρίζοντας µία πλήρη γκάµα Συστηµάτων
τελευταίας τεχνολογίας
Φύλαξη και έλεγχος κριτικών εγκαταστάσεων σε αεροδρόµια, µέσω
της Brinks Aviation Security Services.

Οι Συνεργασίες µας
Ο Όµιλος ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ διαθέτει συνεργασίες µε τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις των σηµαντικότερων κλάδων της ελληνικής oικονοµίας, έχοντας αναλάβει και παραδώσει µε απόλυτη επιτυχία πλήθος ειδικών όσο και απαιτητικών ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών έργων. Στο πλούσιο portfolio της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται τελευταίας τεχνολογίας συστήµατα σε εγκαταστάσεις τραπεζών, πανεπιστηµίων, µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, ξενοδοχείων και
τουριστικών εγκαταστάσεων, εµβληµατικών έργων υποδοµών, αεροδροµίων, βιοµηχανιών, εµπορικών κέντρων, εγκαταστάσεων και υποδοµών παραγωγής
ενέργειας, νοσοκοµείων και δοµών υγείας καθώς και οικιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνοδοιπόροι πελάτες µας
Τραπεζικός τοµέας

Εµπορικά κέντρα

Μελετητικά γραφεία

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Τεχνικές Εταιρείες – Εταιρείες ∆ιαχείρισης
και Ανάπτυξης Ακινήτων

Μουσεία – Θέατρα
Πολιτιστικά Κέντρα

Εταιρείες Ανάπτυξης και
διαχείρησης υποδοµών

Νοσοκοµεία – Θεραπευτήρια

Ξενοδοχεία

Βιοµηχανίες

Αλυσίδες τροφίµων

Αλυσίδες καταστηµάτων

Επιχειρήσεις

Ιδιωτικά Έργα - Οικίες

Ναυτιλία

∆ηµόσιες Υπηρεσίες

