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• Postpress - Μετεκτυπωτικό τμήμα
Πλήρες εξοπλισμένο τμήμα με μηχανήματα για
μορφοκοπή, πίκμανση, περφορέ, θερμοτυπία,
ανάγλυφη εκτύπωση, γκοφρέ, letterpress εκτύπωση, αρίθμηση, εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων, δίπλωμα, ράψιμο, τρύπα, γωνιοκοπή καθώς και tailor made εργασίες.
		
• Wide format print – Ψηφιακή εκτύπωση μεγάλου μεγέθους
Πλήρες εξοπλισμένο τμήμα ψηφιακής εκτύπωσης large format για αυτοκόλλητα, μουσαμάδες, backlight κ.α. με μηχανήματα EPSON τελευταίας γενιάς, πλαστικοποίησης και χάραξης
αυτοκόλλητων γραμμάτων και μορφοκοπής.

Η POINT PRINTHOUSE ιδρύθηκε από έμπειρους επαγγελματίες των γραφικών τεχνών με
σκοπό να εξυπηρετήσει τις έντυπες ανάγκες
κάθε επιχείρησης, προσαρμοσμένες στις τιμές
και τις απαιτήσεις της εποχής. Διαθέτοντας ένα
καθετοποιημένο σύστημα παραγωγής, έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε κάθε
εκτυπωτική ανάγκη σας. Πιο συγκεκριμένα:



• Prepress - Δημιουργικό τμήμα
Σχεδιασμός εντύπων, εκτύπωση δοκιμίου, κατασκευή τσιγκων CTP
• Press – Εκτυπωτικό τμήμα
Εκτύπωση offset με μηχανή HEIDELBERG SM52,
5/χρωμη + βερνίκι νερού.
Τυπώνει χαρτί πάχους έως 0.6mm. Η μοναδική στην Ελλάδα με δυνατότητα εκτυπωσης σε
σχήμα 37x52.
Μεγάλη εμπειρία στα Pantone χρώματα.
Ψηφιακό μηχάνημα εκτύπωσης - κοπής, χάραξης (χωρίς καλούπι) για μικρές ποσότητες σε
προσιτές τιμές.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
ή να έρθετε να μας γνωρίσετε από κοντά στις
εγκαταστάσεις μας.
Επιπλέον εκμεταλλευτείτε την εβδομαδιαία
συνεκτύπωσή μας σε κάρτες με απόλυτη συνέπεια παράδοσης και ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
Δύναμή μας η ποιότητα και η συνέπεια, κίνητρό μας η στήριξη των πελατών μας. 

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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POINT PRINTHOUSE was founded by experienced professionals in the graphic arts sector
whose aim is to serve the printing needs of all
businesses, while adapting to the prices and
demands required. In providing a vertically integrated production system, we are able to respond to any printing needs. More specifically:

• Postpress – postpress department
A fully equipped department with equipment
for cutting with casts, creasing, perforating,
thermography, raised printing, embossed paper
printing, letterpress printing, numbering, printing of variable data, folding, stiching, puncturing, angle cutting and tailor made work.

• Prepress – Creative department
Design, test/sample printing, construction of
CTP printing plates

• Wide format print – Large size digital printing
A fully equipped large format digital printing
department for stickers, canvasses, backlights
etc, using the latest generation EPSON machinery. Laminating, carving letters on stickers
and cutting with casts.

• Press – Printing department
Offset printing with the HEIDELBERG SM52,
five-colour press & water varnish. It prints paper with a thickness of up to 0.6mm. The only
printer in Greece with this capability and specifications in 37x52 size
A vast experience in Pantone colours.
A digital printer – cutter, engravver/carver
(without a cast) for smaller quantities in affordable prices.

Don’t hesitate to contact us or come and visit us at our facilities. Furthermore, you can take
advantange of our weekly printing of business
cards with consistency in delivery and quality at
competitive prices.
Our strength is our quality and consistency,
our motivation is the support of our customers. 
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