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ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΥΕΛΙΞΊΑ
είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν την Κουμερτάς
Large Format Printing. H εταιρεία μας - μια οικογενειακή επιχειρήση - για περισσότερα από 40 χρόνια στον κλάδο των εκτυπώσεων και 11 χρόνια στις
εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων είναι σε θέση να
καλύψει κάθε εκτυπωτική εργασία.

 INNOVATION

AND PROFESSIONAL VERSATILITY
are the two values that describe best, Koumertas
Large Format Printing. Our company - a second
generation family business - stands for more than
40 years in the sector of printing services and in
the last 11 years we have also expanded in the large
format printing industry as well. We have the capacity, the resources and the human power needed to cover all your needs.
With state-of-the-art machinery, a vertically integrated production line and a workflow control system, we can deliver results even up to a few hours,
depending on the project we are assigned to.



Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία και σύστημα
ελέγχου ροής εργασιών μπορούμε να πετυχαίνουμε χρόνους παράδοσης έως και 1 ημέρα ανάλογα
με την εργασία που μας έχει ανατεθεί.
Η Κουμερτάς Large Format Printing από το
2014 εξάγει τα προιόντα της στην Ευρώπη αλλά
και σε τρίτες χώρες και πετυχαίνει να παραδίδει
με ασφάλεια τις εκτυπώσεις που της ανατέθηκαν.
Ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα στις σωστές τιμές είναι ο κορμός πάνω στον οποίο χτίζεται το
μέλλον της επιχείρησής μας.

Koumertas Large Format Printing, has been exporting its’ products to Europe and third countries
since 2014 (having a credible high ranking among
other European companies) being always capable
of delivering the prints assigned, in the timeframe
agreed. Velocity, consistency and quality - at the
right price - is the backbone of our business model.
Among the printing services we offer, we focus in banner printings for total building coverage,
wallpaper stickers, window displays & exhibition
stands, theater stage printing, retail signing, special constructions such as paper stands or even
constructions made of special materials such as
reboard, kappa mount, forex, Etalbon, etc. In the
end of the day, we produce anything needed for
differentiated promotional activations and experiential marketing.
In the field of cardboard promotional stands,
our company provides you with the option that our
team will design your need, offering an absolutely
tailor made application on your product. 

Ανάμεσα στις προσφερόμενες εκτυπωτικές
υπηρεσίες μας ξεχωρίζουν οι εκτυπώσεις banner
για κάλυψη κτιρίων, η εκτύπωση αυτοκόλλητων για
ταπετσαρίες, βιτρίνες ή εκθεσιακά περίπτερα , η
εκτύπωση σκηνικών θεάτρου, η σήμανση καταστημάτων, οι ειδικές κατασκευές όπως χάρτινα προωθητικά σταντ ή κατασκευές από ειδικά υλικά τύπου reboard, kappa mount, forex, Etalbon για κάθε
προωθητική ενέργεια.
Στον τομέα της κατασκευής χάρτινων προωθητικών σταντ, η εταιρεία μας σας παρέχει την δυνατότητα σχεδιασμού με σκοπό την απόλυτη εφαρμογή πάνω στο προϊόν σας. 
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