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16η  Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών

  RITHMOS CO was founded in 1990, focusing 
mostly in silkscreen printing. 

In accordance to the latest new technology, 
the continuous staff training and  the search of 
the very new and modern materials and tech-
niques, Rithmos has also reached the point of  
ISO 9001 :2000 certification.

 RITHMOS is proud for cooperating with the 
elit of material providers, so that he provides 
the best result in quality, time and prices even 
to its most demanding collaborators.

 For this result and our continuously ascend-
ing journey, we shall thank all of our providers/
collaborators, for trusting us and supporting us 
all these years!   

8, Anapafseos str., Piraeus 18546
Tel.: +30210 4631338, 4620385
Email : vroussos@rithmos.gr
Website: www.rithmos.gr
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RITHMOS 
SILKSCREEN PRINTINGS

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ ιδρύ-
θηκε το 1990, με αντικείμενο τις εκτυπώσεις 
μεταξοτυπίας.

   Με συνεχή ανάπτυξη, υιοθέτηση λειτουργί-
ας πιστοποιημένης με ISO 9001:2000, επένδυση 
τεχνολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολο-
γίας, συνεχή εκπαίδευση προσωπικού και ανα-
ζήτηση νέων πρωτοποριακών υλικών και τεχνι-
κών, η εταιρεία εξελίσσεται με βάση τη βασική 
της φιλοσοφία που είναι  η προσφορά ολοκλη-
ρωμένης υποστήριξης στους επαγγελματίες 
στον χώρο των γραφικών τεχνών και η συμμε-
τοχή της στην ανάπτυξη της αγοράς.

  Με ισχυρό πελατοκεντρικό χαρακτήρα έχει 
ως στόχο της  την ενδυνάμωση των σχέσεων 
συνεργασίας με τους πελάτες της, τη διαρκή 
εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών της, τη γρήγορη και αποτελεσματική 
ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες της 
αγοράς, την ανάπτυξη νέων λύσεων, τη στενή 
παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογί-
ας και τη διεύρυνση των προϊοντικών επιλογών 
που προσφέρει. 

Αναπαύσεως 8 & Ψαρών, 18546 Πειραιάς
Τηλ. Κέντρο: 210 4631338, 4620385
Email: vroussos@rithmos.gr 
Website: www.rithmos.gr
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