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Η DALTEC Α.Ε. δραστηριοποιείται από το
1987 παρέχοντας μηχανήματα και υλικά για την
παραγωγή επιγραφών, σημάνσεων, ψηφιακών
εκτυπώσεων, διαφημίσεων και πολλών άλλων
μέσων της οπτικής επικοινωνίας με γραφικά.
Με γνώμονα την βέλτιστη σχέση ποιότητας –
τιμής για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και
σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογικές
εξελίξεις στον χώρο της επιγραφοποιίας και της
ψηφιακής εκτύπωσης, η Daltec απαντά με λύσεις υπεροχής στις απαιτήσεις των πελατών της.

H Daltec διαθέτει μηχανήματα ψηφιακής
εκτύπωσης, κοπής, χάραξης, πλαστικοποίησης
και θερμομεταφοράς από τους σημαντικότερους κατασκευαστές του χώρου, ενώ προσφέρει εγκατάσταση, εκπαίδευση και περεταίρω
άρτια τεχνική υποστήριξη, παρέχοντας αναλωσίμα και ανταλλακτικά.



Από το 2007 είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της ιαπωνικής κατασκευάστριας εταιρίας
Mimaki για τους ψηφιακούς εκτυπωτές ρολού
(Sign Graphics), επίπεδους UV (Industrial) και
υφάσματος (Textile) καθώς και για τα κοπτικά
ρολού / επίπεδα.

O κατάλογος προιόντων περιλαμβάνει ποικίλα υλικά όπως:
• αυτοκόλλητες μεμβράνες ψηφιακής εκτύπωσης και επιγραφοποιίας της γερμανικής
εταιρίας Orafol
• καμβά μουσαμά, roll-up/display, one way
από τις ευρωπαϊκής προέλευσης εταιρίες
Guandong, Arplen, ContraVision
• τεχνικά υφάσματα από τις γερμανικές εταιρίες Georg&Otto Friedrich και Krea
• μεμβράνες θερμομεταφοράς από την επίσης γερμανική εταιρία Stahls
• φύλλα χαρακτικής από την Rowmark
• χαρτί θερμομεταφοράς (sublimation) από
την Kaspar Papir

Παράλληλα εμπορεύεται χαρακτικά laser της
εταιρίας Epilog, router & flatbed κοπτικά των
Comagrav, Gerber & Flexicam, πλαστικοποιητές
της Royal Sovereign και τις καλάνδρες και πρέσες για θερμομεταφορά (sublimation) του παγκοσμίως πρώτου σε ποιότητα εργοστασίου της
Monti Antonio.
Ενημερωτικά σεμινάρια διεξάγονται περιοδικά στο εκθετήριο της Daltec και παρουσιάζονται μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας
και τεχνικές για την εφαρμογή των υλικών. Το
άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της Daltec
προσφέρει συμβουλές και καθοδήγηση για την
εύρεση του καταλληλότερου προϊόντος ανάλογα με την εφαρμογή του κάθε επαγγελματία. 

Για την εφαρμογή τους υπάρχει μια ευρεία γκάμα βοηθητικών αξεσουάρ και εργαλείων. Διατίθενται σε ποικίλες ποιότητες, διαστάσεις, χρώματα
και ταυτόχρονα παρέχονται δείγματα, κατάλογοι
& οδηγίες εφαρμογής με στόχο την καλύτερη και
άμεση κάλυψη των πελατών της εταιρίας.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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SINCE 1987, DALTEC S.A. is a leading distributor of sign-making and digital printing equipment and materials in the Greek market.
Daltec’s product catalogue is following all
the latest technological trends of the sign-making and digital print markets targeting superior
quality products at the best possible price.

Since 2007 Daltec is the authorized partner
of the Japanese manufacturing company Mimaki, offering the full product range of digital
printers in the Sign Graphics/Industrial UV/Textile segments as well as the manufacturer’s roll/
flatbed cutters.



In addition Daltec distributes laser engravers from leading manufacturer Epilog, routers &
flatbed cutters from Comagrav, Gerber & Flexicam, laminators from Royal Sovereign and the
sublimation thermotransfer presses and calanders of the world’s leading manufacturing plant
Monti Antonio.

The materials catalogue includes self-adhesive vinyl for sign-making and digital printing
from the German superior quality manufacturer Orafol, digital printing materials like banner,
canvas, roll-up/displays & technical textiles and
sublimation transfer paper from European-based
companies Guandong, Arplen, ContraVision,
Georg&Otto Friedrich, Krea & Kaspar Papir, thermotransfer materials from the German company
Stahls, engraving sheets for lasers/routers of the
Belgian company Rowmark, plus an additional broad range of toοls and accessories for the
every-day production demands.

Daltec organises educative seminars and
workshops and also displays a wide range of
latest technology materials and machines in
the showroom located at its offices. The excellent trained staff shares experience and offers
advice to every customer in order to find the
right product according to the required application. 

Daltec stores various material codes, dimensions and colors, while offering samples, analytical catalogues and application instructions,
targeting the maximum level of support to its
clients.
Daltec distributes digital printing, cutting
engraving and finishing equipment from leading manufacturers and offers excellent technical support during installation, training and beyond, storing a wide range of consumables and
spare parts.
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