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  H COPY EXPRESS επάξια συγκαταλέγεται 
στις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ψηφι-
ακών εκτυπώσεων στην Ελλάδα, αφού με στα-
θερά ανοδικά βήματα κατάφερε στην έως τώρα 
εικοσαετή πορεία της, να ξεχωρίσει ανάμεσα 
στον ανταγωνισμό και να δημιουργήσει ένα 
όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπι-
στίας.

Έχει εξοπλιστεί με τα πλέον σύγχρονα μη-
χανήματα εκτύπωσης και παρέχει ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής 
καλύπτοντας όλο το φάσμα εργασιών τόσο στο 
κομμάτι του large format, όσο και στο κομμάτι 
των εντύπων. 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι πα-
ραγωγή ψηφιακών εκτυπώσεων σε μικρή και 
μεγάλη διάσταση, διαφημιστικές κατασκευές, 
εφαρμογές διακόσμησης εσωτερικών χώρων, 
σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή εκθεσια-
κών περιπτέρων κ.τ.λ., εκτύπωση παντός είδους 
εντύπων, εισαγωγή και εμπορία σταντ displays. 

Ο βασικός εξοπλισμός της εταιρείας απο-
τελείται από 8 εκτυπωτικές μηχανές ρολού τύ-
που VUTEK & DURST σε διάσταση πλάτους ρο-
λού απο 1,50 μέτρα έως και 5 μέτρων ενιαίας 
εκτύπωσης και εκτυπωτικές μηχανές ψηφιακής 
offset για την παραγωγή των εντύπων. Συγκε-
κριμένα με την πρόσφατη αγορά της Xeikon 
5000 προσδοκούμε ακόμα καλύτερη ποιότητα 
αλλά και πολύ μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε 
ακόμη χαμηλότερο κόστος παραγωγής.

Έντυπα.
Η Copy Express, θέτει νέα δεδομένα στην 

αναπαραγωγή εντύπων. Έγχρωμα και ασπρό-
μαυρα φωτοαντίγραφα, εκπαιδευτικό υλικό και 
παρουσιάσεις, διαφημιστικά έντυπα, αφίσες, 
κατάλογοι προϊόντων, folders, εφαρμογές με-
ταβλητών δεδομένων εκδόσεις βιβλίων σε μι-
κρές και μεγάλες ποσότητες, Annual reports , 
εκπαιδευτικά βιβλία, ημερολόγια κτλ. είναι μόνο 
μερικές από τις ανάγκες γραφείου οι οποίες, 
πραγματοποιούνται με ασύλληπτη ταχύτητα και 
με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

Large format.
Με τα πλέον σύγχρονα plotters της αγοράς 

μπορούμε να τυπώνουμε σε μουσαμά (frontlit & 
backlit), ύφασμα, mesh, καμβά, σημαία, backlit 
film, φωτογραφικό χαρτί, αυτοκόλλητο βινύλιο, 
one way vision, ταπετσαρία κ.α.

Σε επίπεδα και άκαμπτα υλικά η εκτύπωση 
γίνετε σε pvc ( forex), ξύλο, αλουμίνιο, kapa line 
- mount, plexiglass, γυαλί κ.α.

Πέραν όμως από τα βασικά υλικά με την τε-
χνολογία UV και με την χρήση λευκού μελανιού 
μπορούμε να εκτυπώσουμε και σε οποιoδήποτε 
άλλο υλικό.

Επίσης με την απόκτηση του νέου router 
ZUND έχουμε τη δυνατότητα κοπής σκληρών 
υλικών έως διάστασης 2m x 3m. 

Η COPYEXPRESS απασχολεί σήμερα 30 ερ-
γαζομένους με διάφορες ειδικότητες. 

Χαρ. Τρικούπη 88, Αθήνα, 2103606650
Χαρ. Τρικούπη 152, Αθήνα, 210 6401777
Λ. Κηφισού 68, Αιγάλεω, 210 5698900
Website: www.copyexpress.gr
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  COPY EXPRESS is one of the largest digital 
printing companies in Greece, having steadily 
stepped up in its twenty  year history, distin-
guishing between competition and creating a 
name synonymous with quality and reliability.

It has been equipped with state-of-the-art 
printing machinery and provides complete de-
sign and production services covering the full 
range of work on both the large format and the 
forms printing.

The company’s activities include the produc-
tion of digital prints in small and large dimen-
sions, advertising constructions, interior dec-
oration applications, design and construction 
of exhibition stands etc, printing of all kinds of 
forms, producing ant trading display stands.

The company’s basic equipment consists of 
8 roll-up machines of the type VUTEK & DURST 
in a roll width dimension of 1.50 m to 5 m of sin-
gle print and digital offset printing machines for 
the production of the forms. Specifically with 
the recent purchase of the Xeikon 5000 we ex-
pect even better quality but also much higher 
productivity at even lower production costs

Forms.
Copy Express, sets new data in the form rep-

lication. Color and black and white photocop-
ies, educational materials and presentations, 
brochures, posters, product catalogs, folders, 
variable data applications book publishing in 

small and large quantities, annual reports, edu-
cational books, calendars etc. are just some of 
the office needs which, take place at unbeliev-
able speed and with the lowest market prices.

Large format.
With the most modern plotters in the mar-

ket we can print on frontlit & backlit pvc, fabric, 
mesh, canvas, flag, backlit film, photo paper, vi-
nyl sticker, one way vision, wallpaper etc.

In flat and rigid materials the printing is 
made in pvc (forex), wood, aluminum, kapa line 
- mount, plexiglass, glass etc. In addition to the 
basic materials with UV technology and the 
use of white ink, we can also print on any other 
material. Also with the acquisition of the new 
ZUND router we can cut hard materials up to 
2m x 3m.

COPYEXPRESS currently employs 30 em-
ployees with various specialties.

Stand 421-422
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