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  BASIS is an import company operating in the 
graphic arts, consumables and office machin-
ery sectors and offers complete solutions to the 
modern business.

The company equips a modern printing 
center with finishing machines and consuma-
bles. With the experience and expertise of its 
human resources, it provides full technical and 
advisory support to its partners by providing 
solutions to printing and finishing.

Specifically, with more than 10,000 products 
and in combination with the flexibility provided 
by its privately owned means of transport, it ful-
ly meets the needs arising from:

• Binding machines and consumables
• Laminating machines and consumables
• Cutting and Engraving machines
• Plotters and consumables
• Folding machines
• Punching machines
• Creasing and Perforating machines
• Heat Presses and thermal transfer materials
• Special papers for digital printing
• Self adhesive vinyls and papers
• Ink Cartridges and Toners
• Office consumables   

7, Kapetan Eukleidi Street, Industrial Park
Oraiokastro, Thessaloniki
Τel: 2310 682 680
Email: info@e-basis.gr
Website: www.e-basis.gr

Stand 415-416

BASIS CONSUMABLES LP

 H ΒΑΣΙΣ είναι εισαγωγική εταιρία που δρα-
στηριοποιείται στους κλάδους των γραφικών 
τεχνών, αναλωσίμων και μηχανών γραφείου και 
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στη σύγ-
χρονη επιχείρηση.

Η εταιρία εξοπλίζει ένα σύγχρονο εκτυπω-
τικό κέντρο με μετεκτυπωτικά μηχανήματα και 
αναλώσιμα. Με την εμπειρία και την εξειδίκευση 
του ανθρώπινου δυναμικού της, παρέχει πλήρη 
τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στους 
συνεργάτες της δίνοντας λύσεις στους τρό-
πους εκτύπωσης και φινιρίσματος. 

Συγκεκριμένα, μέσα από 10.000 και πλέον 
προϊόντα και σε συνδυασμό με την ευελιξία που 
της παρέχουν τα ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς 
που διαθέτει, εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες 
που προκύπτουν σχετικά με:

• Υλικά και μηχανήματα βιβλιοδεσίας
• Υλικά και μηχανήματα πλαστικοποίησης
• Μηχανήματα κοπής και χάραξης
• Εκτυπωτές και υλικά plotter
• Διπλωτικά
• Διατρητικά
• Μηχανήματα πίκμανσης και περφορέ
• Πρέσες και υλικά θερμομεταφοράς
• Ειδικά χαρτιά και χαρτόνια για ψηφιακές 

εκτυπώσεις
• Αυτοκόλλητα βινύλια και χαρτιά
• Μελάνια και toner
• Μηχανές και είδη γραφείου  

Καπετάν Ευκλείδη 7, Βι.Πα Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 682 680 
Email: info@e-basis.gr
Website: www.e-basis.gr
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