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GRAPHICS Ε.Π.Ε.
Περίπτερο 321-322

Ντάλιας 7 -13677, Αχαρναί
Τηλ.: 210-5143 101, Fax: 210-5143 121
www.chameleon-graphics.gr
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Ανθοκήπων 25 – 564 29 Ευκαρπία
Τηλ.: 2311 822510
Η CHAMELEON GRAPHICS Ε.Π.Ε είναι ένας από
τους κύριους διανομείς στο χώρο των Γραφικών Τεχνών & Ψηφιακής Εκτύπωσης και επικεντρώνεται στην
αντιπροσώπευση ξένων οίκων και τη διάθεση των
προϊόντων τους στην Ελληνική αγορά.



Πιο συγκεκριμένα η Chameleon Graphics Ε.Π.Ε είναι
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος & διανομέας των
παρακάτω εργοστασίων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVERY DENNISON Μεμβράνες επιγραφοποιίας,
Ψηφιακής Εκτύπωσης & Μεταξοτυπίας)
Hp (GOLD Preferred Partner από το 2010) Εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους
Summa (κοπτικά και εκτυπωτικά Plotters)
MECA NUMERIC SAS (Επιτραπέζια Routers &
Laser)
ARISTO (επιτραπέζια κοπτικά)
KALA SAS (Πλαστικοποιητές ρολού)
SIMONA AG (Φύλλα Διογκωμένου PVC υψηλής
ποιότητας)
C-BOARDS (FOAMED PAPER POLYSTYRENE
PAPER BOARDS)
STADUR (PVC & POLYSTYRENE PANELS)
Scanvec Amiable (RIP software για εκτύπωση και
κοπή)
ONYX (RIP software για εκτύπωση και κοπή)

Η Chameleon Graphics Ltd απευθύνεται
σε εξειδικευμένες αγορές με υψηλές απαιτήσεις όπως αυτές των επιγραφοποιών, εταιριών
ψηφιακών εκτυπώσεων, atelier, service bureau
και φωτογράφων. Για το λόγο αυτό η τοπόθέτηση, εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη του
εξοπλισμού και η προμηθευση αναλωσίμων είναι στις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους
επαγγελματίες του χώρου καθώς και προς τους
ξένους οίκους που αντιπροσωπέυει.
Η Chameleon Graphics Ltd εκτός της εμπορικής της δραστηριότητας θα εστιάσει τη δυναμική της σε δύο τομείς που είναι απαραίτητοι
στις παραπάνω επαγγελματικές ομάδες:
Α) Η εφαρμογή των αποτελεσμάτων ψηφιακής εκτύπωσης και κοπής
Β) Χρωματική πιστότητα τελικού αποτελέσματος.
Οι τομείς αυτοί είναι πολύ σημαντικοί για
την εταιρία και για τους επαγγελματίες του χώρου γιατι η εκμετάλευση στο έπακρο των δυνατοτήτων του εξοπλισμού είναι επιτακτική στο
πολύ σκληρό και ανταγωνιστικό περιβαλλον
της αγοράς.
Η Chameleon Graphics Ltd είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση. 

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
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7 Dalias Str. - 13677, Acharnai – Athens
Tel.: +30 210- 5143 101, Fax: +30 210 -5143 121
Website: www.chameleon-graphics.gr
North Greece Branch (Salonica)
25th Anthokipon Str. – 564 29 Efkarpia
Tel.: +30 2311 822510
Chameleon Graphics Ltd is approaching markets such as Print Houses, Sign Makers, Service
Bureau, Ateliers and Photographers. Moreover,
the installation, training and technical support
is a major duty for the company to the customers as well as to our suppliers.

CHAMELEON GRAPHICS LTD is one of the
Major and leading suppliers of Digital printing
media, printing and finishing equipment in the
Greek market. The main activity of the company
is to represent as an Authorized distributor the
most well-established brands and factories of
the sector.


For any further information please do not
hesitate to contact us. 

We proudly present you the list of our Suppliers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVERY DENNISON (Self-adhesive vinyl for
Sign Making, Digital and Screen Printing).
Hp (Large Format outdoor printers (GOLD
PREFERRED PARTNER since 2010)
Summa (Cutting Plotters).
MECA NUMERIC (CNC Routers & Lasers).
ARISTO (Cutting Tables)
KALA SAS (COLD LAMINATORS)
C-BOARDS (FOAMED POLYSTYRENE PAPER BOARDS)
SIMONA (Foam PVC/PP/PE substrates)
STADUR (PVC & POLYSTYRENE boards)
Scanvec Amiable (RIP software)
ONYX (RIP software)

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
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