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 H DATAWORKS ιδρύθηκε το 1991 και εξειδικεύεται στην πώληση και 
τεχνική υποστήριξη µηχανηµάτων και υλικών Κοπής, Χάραξης και Ψη-
φιακής Εκτύπωσης. Η πολύχρονη εμπειρία των 28 ετών της Dataworks 
και η απόλυτη εξειδίκευσή της, αποτελούν εγγύηση για επιτυχημένες και 
μακροχρόνιες συνεργασίες µε το πελατολόγιό της.

Η Dataworks αντιπροσωπεύει τους παρακάτω οίκους:
• MUTOH  (  Eco, Mild solvent large format Printers & Uv Printers  –  Made 

in Japan): Η  Dataworks  είναι ο Επίσημος Αντιπρόσωπος της Mutoh 
στην Ελλάδα. Με το μεγαλύτερο αριθμό εγκατεστημένων εκτυπωτι-
κών Mutoh στην Ελληνική αγορά, προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες και τε-
χνική υποστήριξη στα προϊόντα του Ιαπωνικού οίκου MUTOH.

• VenusLF: Εκτυπωτικά συστήματα με UV Μελάνια µε δυνατότητα εκτύπω-
σης μικρής και µεσαίας παραγωγής σε επίπεδα Υλικά όπως ξύλο, ακρυλικό, 
αλουµίνιο, γυαλί κ.α. Αξιόπιστη λειτουργία και υψηλές επιδόσεις σε προσι-
τές τιµές. • Εκτυπωτικά ρολού με eco & Solvent μελάνια. • Πλαστικοποιητές 
υψηλής ποιότητας με την καλύτερη σχέση τιμής προς απόδοση.

• FLORA DIGITAL: Εκτυπωτικά συστήµατα Wide Format µε Solvent και UV 
Μελάνια µε δυνατότητα εκτύπωσης µεσαίας και µεγάλης παραγωγής σε 
ρολό ή σε Επίπεδα Υλικά όπως ξύλο, ακρυλικό, αλουµίνιο, γυαλί κ.α. Αξιό-
πιστη λειτουργία και υψηλές επιδόσεις σε προσιτές τιµές. 

• SUMMA (Belgium): H SUMMA, έχει εδραιωθεί στην παγκόσµια αγορά 
ως ο πιο αξιόπιστος κατασκευαστής κοπτικών plotter. Διαθέτει την πιο 
σύγχρονη σειρά µηχανηµάτων, µε τις καλύτερες επιδόσεις, αξιοπιστία, 
αλλά και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες οπτικής αναγνώρισης και περι-
γραµµικής κοπής. Συνεργάζονται άριστα µε όλα τα εκτυπωτικά της αγο-
ράς για Print & Cut εφαρμογές.

• SEI LASERS (Italy): Επαγγελµατικά συστήµατα κοπής και χάραξης µε 
LASER CO2 και YAG. Η SEI εδώ και 30 χρόνια, διαθέτει περισσότερο από 
7 σειρές Laser µε ισχύ έως 1500watt και διαστάσεις έως 2500x3000mm 
ενώ έχει την δυνατότητα για κοπή ακόµη και σε ανοξείδωτο >3mm. Ιδανι-
κά και μεσαίες και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις με υψηλές απαιτήσεις.

• GCC (TAIWAN): Επαγγελµατικά Laser συστήματα & Κοπτικά ρολού για 
μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Με μικρά Laser για χάραξη 
σφραγίδων και χάραξη-κοπή διαφημιστικών και διακοσμητικών υλικών, 
έως και laser ισχύος έως 100-200w. Αξιόπιστα κοπτικά ρολού σε προσι-
τές τιμές από 60cm έως και 180cm.

• DTG: Εκτυπωτικά για εκτύπωση απ’ευθείας σε T-shirt printers (για μπλου-
ζάκια & υφάσματα).

• EMBLEM (Germany): H EMBLEM διαθέτει µια πλήρη γκάµα άριστης ποι-
ότητας Υλικών Ψηφιακής Εκτύπωσης και Πλαστικοποίησης. Επίσης δια-
θέτει πλαστικοποιητές ρολού καθώς και µηχανήµατα φινιρίσµατος µου-
σαµάδων (θερµοσυγκολλητικά, µπουντουζιέρες κ.α.). 

• AXYZ GROUP OF COMPANIES. - AXYZ International (Canada): CNC 
ROUTER συστήματα, βαρέως τύπου, για την επιγραφοποιία, την κα-
τεργασία ξύλου, τη µεταποίηση και το finishing. Τα CNC της Axyz, 
έχουν αντοχή σε σκληρή δουλειά, ενώ πλέον είναι εξοπλισµένα µε 
τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες οπτικής αναγνώρισης (i-cut) καθώς και 
“oscillating knife” (σέγα) για περιγραµµική κοπή εκτυπώσεων σε σκλη-
ρά αλλά και σε µαλακά υλικά.

• Kiian (Italy): Μελάνια για θερμομεταφορά από τον κορυφαίο ιταλικό οίκο 
παραγωγής μελανιών. (πρώην Manukian)

• VenusLF Printmedia: Οικονομική σειρά υλικών ψηφιακής εκτύπωσης με 
επιλεγμένα υλικά και άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Αυτοκόλλητο βι-
νύλιο, Πλαστικοποίηση, Μουσαμάς, Ταπετσαρία, Canvas, κ.α.

• VenusLF inks: Γερμανικής κατασκευής Premium quality μελάνια Eco 
Solvent, Mild Solvent & UV κατάλληλα για εκτυπωτικά Roland, Mutoh, 
Mimaki, UV εκτυπωτικά, κ.α. 

• VenusLF promotional: Display systems & roll up stands
• DAYA: Mουσαµάδες/banner για Ψηφιακή Εκτύπωση. Μοναδική και πάντα 

σταθερή ποιότητα εκτύπωσης, σε πραγµατικά ανταγωνιστικές τιµές.
• 3Μ: Η Dataworks είναι ένας από τους πιο έµπειρους και σηµαντικούς δι-

ανοµείς της «3Μ» στην Ελλάδα, για τις αυτοκόλλητες µεµβράνες Ψηφια-
κής Εκτύπωσης και Πλαστικοποίησης.

• SEF: (France): Επαγγελματικά υλικά θερμομεταφοράς σε υφάσματα (Flex, 
Flock, κτλ).

• ASLAN (Germany): Επίσημος αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτο-
κόλλητων μεμβρανών της Γερμανικής Aslan.

• INKWIN (China): Επίσημος αντιπρόσωπος και εισαγωγέας μελανιών για 
εκτυπωτικά Eco Solvent & Solvent. 

• Biedermann (Germany): Πλαστικοποιητές ρολού με διαστάσεις απο 65cm 
έως και 160cm.

• Neolt (Italy): Πλαστικοποιητές ρολού & µαχαίρια κοπής μεγάλου πλάτους.

Η εταιρεία επίσης αντιπροσωπεύει και διαθέτει τα γνωστά RIP προ-
γράµµατα της Αμερικάνικης εταιρίας ONYX, τα Rip της εταιρείας SAI 
(Photoprint/Flexiprint), τα προγράµµατα κοπής EASYCUT (Germany), κ.α.

Στον τοµέα των αναλωσίµων διαθέτει µαχαιράκια για όλα τα κοπτικά 
και χαρακτικά της αγοράς, καθώς και γνήσια µελάνια για εκτυπωτικά Mutoh 
και Roland.

Η Dataworks διαθέτει μόνιμο τμήμα Service σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη 
με μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση για εκτυπωτικά & κοπτικά 
της Roland, Mutoh, Summa, Mimaki, Flora, κτλ. 

Service στο χώρο του πελάτη σε όλη την Ελλάδα. 

Περίπτερο 319 - 229 

Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 124A, 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.566502, Fax: 2310.502370
Email: info@dataworks.gr

DATAWORKS 
PRINT & CUT AUTOMATION

Αθήνα: Φιλικών 58, Περιστέρι, 121 31 Αθήνα
Τηλ: 210.2130103,4, Fax: 210.2130104
Website: www.dataworks.gr 
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  DATAWORKS was founded in 1991 at Greece as 
High Technology company, specialized at Sign Mak-
ing, Digital Printing and Finishing machinery.

Dataworks imports and represents in Greece some 
of the most famous, worldwide manufacturers.

• MUTOH (Made in Japan): Official representative 
for Mutoh Large Format Eco, Mild Solvent print-
ers & Led Uv printers. 

• FLORA DIGITAL Wide format solvent and UV 
flatbed printers for roll to roll and rigid materials.

• SUMMA (Belgium) The most reliable, fast, accu-
rate and efficient cutting plotters in the world.

• VenusLF: UV flatbed systems for printing on rig-
id media as Wood, Plexiglass, glass, e.t.c. • Roll 
printers with eco or mild solvent inks • High qual-
ity Roll Laminators at affordable prices.

• SEI LASERS (Italy) Professional Laser cutting and 
marking systems for medium and large compa-
nies.

• DTG Professional T-shirt printers. Printers for tex-
tile

• GCC LASERS & CUTTING PLOTTERS (TAIWAN) 
Laser cutting and marking systems for small and 
medium companies. Cutting plotters from 60cm 
to 185cm.

• AXYZ GROUP OF COMPANIES (AXYZ-CAMTECH 
CANADA): Robust CNC Routers for Heavy Duty 
processing on hard and soft materials. Equipped 
with i-cut and oscillating knife for contour cutting 
of printed soft materials.

• ARISTO (Germany) Flatbed Cutters with multi 
tools, for Cutting, Routing, Creasing, etc, for Fin-
ishing and Packaging.

• BIEDERMANN (GERMANY) : Laminators.
• NEOLT (ITALY ) : Laminators & Cutting trimmers.
• EMBLEM High quality printing media and lami-

nations.
• VenusLF Printmedia: Quality printmedia shelf ad-

hesive films, pvc banners, One Way Vision, Can-
vas, Wallpaper,  mesh, e.t.c. at very competitive 
prices.

• VenusLF Inks: Inks for Eco solvent, Mild Solvent, 
Solvent and Uv printers.

• KIIAN: High quality Sublimation inks 
• DAYA  Quality printing pvc banners and mesh at 

very competitive prices.
• 3M Self Adhesive Films and laminations.
• ASLAN: Self Adhesive Films and laminations.
• SEF: Flex & Flock media for thermo transfer to 

textile and Tshirts.

Additionally offers ΟΝΥΧ rip printing software, 
Photoprint/Flexiprint (Sai)  and EASYCUT cutting 
software.

Dataworks also supplies Greek market with ink 
cartridges for Mutoh, Roland printers, cutting tips 
(blades) for the most brands of cutters and small en-
gravers in the market.

Dataworks Service Team (Athens and Thessaloni-
ki), offers Technical Support to customers with Sum-
ma, Mutoh, Roland, Mimaki, SEI, Camtech, Flora and 
several other brands in the market thanks to its very 
long experience (more than 27years) and high skilled 
at such kind of machinery.

For more information, please visit www.dataworks.gr  

Mr. Chris and George Ameranis.  

Thessaloniki: 124A, Monastiriou str, 54627 Thessaloniki
Tel.: +30.2310.566502, Fax: +30.2310.502370
Email: info@dataworks.gr

Stand 319 - 229 

DATAWORKS 
PRINT & CUT AUTOMATION

Athens: 58, Filikon, 12131, Peristeri, Athens
Tel.: +30.210.2130103, 4, Fax: +30.210.2130104
Website: www.dataworks.gr

http://www.dataworks.gr



