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3D CARBON
ΓΚΙΝΟΎΤΣΗΣ ΔΗΜ. ΔΑΜΙΑΝΌΣ
Περίπτερο 323

Λ. Ελευθερίας 11, Άλιμος Αθήνα TK 17455
Τηλ.: 2109013880
Email: info@3dcarbon.gr
Website: www.3dcarbon.gr
Η εταιρία 3D Carbon παρέχει πλήρη κάλυψη
και πλήρη εξειδίκευση όσον αφορά υλικά εφαρμογής wrapping, υλικά εφαρμογής αντηλιακών
μεμβρανών , υλικά εκτύπωσης, εργαλεία εφαρμογής - καθαριστικά εφαρμογής και πλήρη εκπαίδευση για τον επαγγελματία. 

Η ΕΤΑΙΡΊΑ 3D CARBON δραστηριοποιείται
στον χώρο του αυτοκινήτου των σκαφών και
των κτηρίων για περισσότερα από 10 χρόνια
και συγκεκριμένα στον χώρο του car wrapping,
yacht wrapping, decoration-architectural films,
window films και υλικά εκτύπωσης για τον
επαγγελματία βρίσκοντας λύσεις με ειδικευμένα υλικά για οποιαδήποτε απαιτητική εφαρμογή με αυτοκόλλητο υψηλής τεχνολογίας
nanotechnology.


Από το 2012 σταδιακά ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσωπεία και διανομή στην Ελλάδα για τις κορυφαίες εταιρίες στον χώρο των
γραφικών τεχνών, στον χώρο του wrapping
και αντηλιακών μεμβρανών Avery Supreme,
Arlon Graphics Ultimate Premium Plus, Sott
International Products, Kpmf Kay Premium
Manufactor Films, Grafityp - Grafiwrap Grafiprint & Premiumshield.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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3D CARBON
GKINOUTSIS DIM DAMIANOS
Stand 323

11, Eleutherias Ave., Alimos Athens, 174 55
Tel: +30 2109013880
Email: info@3dcarbon.gr
Website: www.3dcarbon.gr
The 3D carbon company is activated in their
area car vessel and buildings for more than 10
years and specific area in the car wrapping,
yacht wrapping, decoration-architectural films,
window films and materials for printing professional finding solutions with specialized ones
materials for any demanding applications me
aftokollito high technology nanotechnology.

The company 3D carbon provides complete
coverage and complete specification for wrapping application materials, applications of silver membranes, printing materials, application
tools - application cleaners and compulsory education for professionals. 



From 2012 gradually took exclusive representation and distribution in Greece for the
top companies in area of graphic arts, in the
area of the first and films sun Avery Supreme,
Arlon Graphics Ultimate Premium Plus, Sott International Products, Kpmf Kay Premium Manufactor Films, Grafityp - Grafiwrap - Grafiprint
& Premiumshield.

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
2 2 - 24 FE B RUARY
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