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Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ GRAPHIC SYSTEMS Φ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. από το 2013 συνεχίζει την πολυετή πορεία της στο χώρο των γραφικών τεχνών,
υπό νέα σύσταση, σε νέες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση. Μέλημά της είναι η ικανοποίηση των
αναγκών των πελατών της μέσω της εισαγωγής
σύγχρονων μεθόδων και λύσεων προεκτύπωσης,
εκτύπωσης, μετεκτύπωσης και ποιοτικού ελέγχου
στη βιομηχανία των γραφικών τεχνών.





Η GRAPHIC SYSTEMS είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην ελληνική αγορά του γερμανικού οίκου manroland sheetfed GmbH, έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών γραφικών τεχνών, καθώς επίσης και των οίκων
baumann, DRUCKCHEMIE, ΕLKALUB, eltosch grafix,
EyeC, KOLBUS, printcom, SCREEN, TRELLEBORG,
VEGRA, wohlenberg κ.α.
Η εταιρεία εμπορεύεται μηχανήματα, ανταλλακτικά και αναλώσιμα εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών, απόλυτα συμμορφούμενα με συγκεκριμένες
προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας, για την
πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της. Το
άρτια καταρτισμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό της GRAPHIC SYSTEMS παρέχει υπηρεσίες
επισκευής, συντήρησης, εγκατάστασης και εκπαίδευσης ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών. Συγκεκριμένα η εταιρεία απευθύνεται σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της:

COMPANY GRAPHIC SYSTEMS PH. PAPATHANASIOU M.E.P.E. continues its activities in
the new facilities at Metamorphosi from the beginning of 2013, representing the house of manroland shettfed for the last decades.
Active in the graphic arts industry represents
established companies, trades machines and
consumables, undertakes installation and maintenance of graphic arts equipment.
Its reputation has been linked with experience
and expertise. At the same time is established in
the field, for the direct and complete customer
service, from its qualified personnel.
Specifically, graphic systems addresses to:
Print shops
Packaging companies
Food &Tobacco industries
Box manufacturing
Envelope manufacturing
Bookbinders
Digital printing companies
Publishers 
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