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AFC TRADING CORP.
Α & Φ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
Περίπτερο 206A

Παστέρ 4β΄, 145 62 Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: 210 6230 644,
Fax.: 210 6231 644
Email: afc@ath.forthnet.gr
SEIT: Παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη τεχνολογίας κλωστοϋφαντουργικών Λέιζερ για
πάνω από 30 χρόνια. Η SeitElletronicaσυνεργάζεται με την Tajimaκαιτην Pulse.

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ AFC TRADINGCORPORATION
είναι ο επίσημος αντιπρόσωποςτων μηχανών
κεντήματος TAJIMA στην Ελλάδα και στις χώρες των Βαλκανίων. Στα 40 χρόνια παρουσίας
μας στην Ελληνική αγορά έχουμε συμβάλει
στην ανάπτυξη του κλάδου βοηθώντας σχεδιαστές και παραγωγούς ενδυμάτων όλων των
επιπέδων να ξεκινήσουν η να επεκτείνουν τη
δραστηριότητά τους στο κέντημα.


Στην AFC παρέχουμε τα εργαλεία που χρειάζεται οβιοτέχνηςσε όλα τα στάδια παραγωγής
από το σχεδιασμό της μακέτας μέχρι την ολοκλήρωση του κεντήματος. 

Η AFC είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος
κορυφαίων κατασκευαστών με χιλιάδες εγκατεστημένα μηχανήματα παγκοσμίως.
TAJIMA: το πιο αναγνωρισμένο και σεβαστό
όνομα στη βιομηχανία του κεντήματος. Μονοκέφαλες και πολυκέφαλες μηχανές,100% ιαπωνικής σχεδίασης και κατασκευής.
PULSE: Το πιο ισχυρό λογισμικό παραγωγής
κεντητικών προγραμμάτων από την Καναδέζική
εταιρεία PulseMicrosystems.
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Athens, Greece
Tel.: +30 210 6230644,
Fax: +30 210 6231644
Email: afc@ath.forthnet.gr
AFC TRADING CORPORATION is the official
distributor for TAJIMA embroidery machines in
Greece and the most of Balkan countries. Since
our inception 40 years ago, we have been helping apparel decorators of all levels to start and
grow embroidery businesses. Our continuing
commitment to customer service has given us
a reputation that helps us get recognized and
recommended everyday as being the No.1 supplier of embroidery machines, software and associated machinery in Greece.

PULSE: The most powerful embroidery design software available, with advanced vector
functions, productivity enhancing features, and
specialty stitch effects.

AFC is the exclusive dealer for leading
brands with thousands of installations globally,
preferred in most production environments.

From a design creation up to embroidery implementation, AFC provides all of the tools the
client needs to succeed in this ever-expanding
market. 



SEIT: A world leader in the development of
textile laser technology for over 30 years. Working directly with Tajima and Pulse Microsystems in their development of laser technology,
SeitElecttronica has become a true family strategic partner.

TAJIMA: the most recognized and respected
name in embroidery industry. Single and multi-head embroidery machines, 100% Japanese
design and manufacture.
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