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  1979 – 2019. 40 χρόνια με ποιότητα, συνέπεια 
και σεβασμό. 

Είμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη μας … δίνο-
ντας λύσεις για κάθε εκτύπωση!

Η αρχή έγινε το 1979 με την εισαγωγή και 
εμπορία μηχανημάτων και υλικών αναπαραγω-
γής σχεδίων (χαρτιά, διαφάνειες, αδιάσταλτο 
κλπ). Με πελάτες σε όλη την Ελλάδα: τεχνικές 
εταιρείες, μελετητικά γραφεία, φωτοτυπικά κέ-
ντρα, μηχανικούς κλπ.

Με την πάροδο του χρόνου και ακολουθώ-
ντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας, τα μηχανή-
ματα και τα υλικά άλλαξαν. Από το 1996 η εται-
ρεία μας ήταν η πρώτη που μπήκε στην αγορά 
ψηφιακής εκτύπωσης προσφέροντας υλικά για 
plotters. Γίναμε η εταιρεία με τη μεγαλύτερη 
γκάμα υλικών στην Ελλάδα και δώσαμε λύσεις 
ακόμα και για τις πιο δύσκολες εφαρμογές.

Παράλληλα πρωτοπορούμε και στην αγο-
ρά των συστημάτων στήριξης εκτυπώσεων 
με μια πλήρη σειρά από stands όπως: popup, 
rollup, posterboard, posterframe, infoboard, 
promoters, signsystems κλπ.

Και συνεχίζουμε... συνεργαζόμαστε με τα με-
γαλύτερα εργοστάσια παραγωγής και εμπορίας 
υλικών εκτύπωσης, πλαστικοποίησης, μελανιών 
και stands, όπως: Sihl, Politape, Kemica, RTape, 
Guandong, MediaIkonos, Easyscreen κλπ.

Στο πελατολόγιο μας έχουμε μεγάλα εκτυ-
πωτικά κέντρα, διαφημιστικές εταιρείες, επι-
γραφοποιούς, φωτογράφους, τυπογράφους, 
φωτοτυπεία, εκδοτικές εταιρείες, ατελιέ γρα-
φικών τεχνών, αλυσίδες λιανεμπορίου διεθνών 
brands.

Με τις συχνές επισκέψεις των πωλητών μας 
στον χώρο σας, με αυθημερόν διανομές εντός 
Αττικής, και στα πρακτορεία μεταφορών για την 
επαρχία στοχεύουμε στην άμεση εξυπηρέτηση 
και υποστήριξη σας με επαγγελματισμό. 

Η πλούσια γκάμα, η αρίστη γνώση των υλι-
κών και η τεχνογνωσία μας, μας επιτρέπουν να 
ικανοποιούμε ακόμα και τους πιο απαιτητικούς 
πελάτες μας.

Είμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη μας … δίνο-
ντας λύσεις για κάθε εκτύπωση! 
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  1979 – 2019. 40 years working with respect, 
consistency and quality. 

We are in our customer side…by offering 
solutions to every application! 

We started in 1979 by importing and trading 
machines and materials for CAD drawing plot-
ters. We collaborated with construction com-
panies, copy centers, engineers, architectural 
office etc.

While time passing by and following the 
technology revolution, plotters and materials 
had changed. Since 1996 our company was the 
first to enter in the digital printing market by 
importing and selling special coated media for 
plotters having the largest range. We could give 
printing solutions to any demanding project.

Alongside, we pioneered in promotional 
stands’ market by offering a full range of: pop-
up, rollup, posterboard, posterframe, infoboard, 
promoters, sign systems etc.

And we go on….by making exclusive part-
nerships with great European producers and 
resellers of media, lamination films, inks and 
stands, like:  Sihl, Politape, Kemica, RTape, 
Guandong, MediaIkonos, Easyscreen etc.

Big printing houses, advertising agencies, 
sign makers, photographers, copy centers, ty-
pographers, publishing, graphic designers, re-
tail key accounts are included in our portfolio.

By paying frequent sales visits in place and 
succeeding in same day deliveries we focus on 
direct professional service and support.

Our great products range, the excellent and 
long term experience and our knowhow allow 
us to satisfy even the most demanding custom-
er and application.

We are by our customer side... by offering 
printing solutions in every application!  
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