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  FOTOCOPY S.A. (POULIAREKOS CHRISTOS S.A.) 
with 35 consecutive years of presence in the 
Greek market supports small and larger solu-
tions for every business in graphics arts, regard-
less of its size. FOTOCOPY always is on the side 
of customers and partners truly offers compre-
hensive, technologically innovative, secure and 
reliable solutions, for any professional, including 
color and black and white digital presses com-
bined with appropriate completion & finishing 
systems and software solutions that improve 
workflows & reduce production costs.

RICOH | KYOCERA | CANON
DIGITAL COLOR & B/W
PRO & WF SYSTEMS | MULTIFUNTIONAL SYSTEMS

The Ricoh’s PRO series PRO C7200SX/ 
C7210SX (Graphic Arts Edition), 5-color printing 
(CMYK and White / Clear Varnish / Neon Yellow 
/ Neon Pink / Invisible Red)  combine incredible 
color quality for innovative applications, excep-
tional speed and configuration flexibility with 
unparalleled durability and reliability, just as re-
quired for high-volume digital printing. 

RICOH, KYOCERA and CANON series in 
color and monochrome large format (Wide For-
mat / Plotters) production printing combine ex-
cellent quality and speed. 

RICOH and KYOCERA series of multifunction 
systems are available in various print speeds, in 
order to meet the needs of every business - in-
cluding color and black /white multifunctional 
systems with the necessary configuration flex-
ibility.  

28 Kourtidou Str., 10445 Athens
Tel.:  210. 8822531
Email: info@fotocopy.com.gr
Website: www.fotocopy.com.gr
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  Η FOTOCOPY S.A. (ΠΟΥΛΙΑΡΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.) 
με συνεχή 35ετή παρουσία στην Ελληνική αγορά, 
υποστηρίζει μικρές αλλά και μεγαλύτερες λύσεις, 
για κάθε επιχείρηση του χώρου των γραφικών τε-
χνών, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η FotoCopy σταθερά 
στο πλευρό των πελατών και των συνεργατών της, 
προσφέρει πραγματικά ολοκληρωμένες,  τεχνολογι-
κά καινοτόμες,  σίγουρες και αξιόπιστες λύσεις για 
κάθε επαγγελματία, όπως έγχρωμα και ασπρόμαυ-
ρα ψηφιακά πιεστήρια συνδυασμένα με κατάλληλα 
συστήματα περάτωσης και φινιρίσματος, καθώς και  
λύσεις λογισμικού που βελτιώνουν τις ροές εργασίας 
και μειώνουν το κόστος παραγωγής. 

RICOH | KYOCERA | CANON
DIGITAL COLOR & B/W
PRO & WF SYSTEMS | MULTIFUNTIONAL SYSTEMS

Η σειρά PRO C7200SX/ C7210SX (Graphic Arts 
Edition) της Ricoh με 5-χρωμη εκτύπωση (CMYK και 
White / Clear ‘Βερνίκι’ / Neon Yellow / Neon Pink / 
Invisible Red)  συνδυάζει την απίστευτη ποιότητα 
εκτύπωσης για νέες καινοτόμες εφαρμογές, την 
εξαιρετική ταχύτητα και ευελιξία διαμόρφωσης, 
με την απαράμιλλη αντοχή και αξιοπιστία, ακριβώς 
όπως απαιτείται για τις ψηφιακές εκτυπώσεις μεγά-
λου όγκου. 

Οι σειρές  έγχρωμης / ασπρόμαυρης παραγωγι-
κής εκτύπωσης μεγάλου σχήματος (Wide Format / 
Plotters) των οίκων RICOH, KYOCERA και CANON, 
συνδυάζουν εξαιρετική ποιότητα και ταχύτητα. 

Οι σειρές των πολυλειτουργικών συστημάτων των 
οίκων RICOH και KYOCERA διατίθενται σε διάφο-
ρες ταχύτητες εκτύπωσης, έτσι ώστε να καλύπτουν 
τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, περιλαμβάνοντας έγ-
χρωμα και ασπρόμαυρα πολυλειτουργικά συστήματα  
με την απαραίτητη ευελιξία διαμόρφωσης.   

Κουρτίδου 28, 10445 Αθήνα, Τρεις Γέφυρες
Τηλ.: 210. 8822531
Email: info@fotocopy.com.gr
Website: www.fotocopy.com.gr
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• White, Clear (βερνίκι), Neon Yellow, Neon Pink, 

Invisible Red 

• 5 σταθμοί εκτύπωσης - CMYK + ένα επιπλέον χρώμα

• Λευκό και CMYK εκτυπώνονται με ένα πέρασμα

• Εκτύπωση σε 330 x 487 mm, τρίπτυχο έως 700 mm, 

banner έως 1260 mm

• Βιβλιοθήκη εκτυπώσιμων υλικών

Transform your business by investing in INNOVATION

Ricoh Pro C7200sx Series Graphic Arts Edition


