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ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

åóåßò.. ç Ýìðíåõóç..

åìåßò.. ôá ìç÷áíÞìáôá..
ìáæß... 26 ÷ñüíéá êáé óõíå÷ßæïõìå !



VJ-1604×

Value for money εκτυπωτικό με πλάτος 161cm,
υψηλή ποιότητα εκτύπωσης και αξιόπιστη λειτουργία 

1625mm  1440dpi  CMYK  Eco Ultra  UMS| | | |

Η πολυβραβευμένη 
νέα γενιά

 Print &  Print & 

Όπως λέμε... Mutoh & Summa

Όταν στο Print & Cut υπάρχει ανάγκη για παραγωγή, ταχύτητα, ευελιξία και 
απόλυτη ακρίβεια... τότε ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ένα επαγγελματικό εκτυπωτικό και ένα 
ξεχωριστό σύστημα περιμετρικής κοπής  και  οπτικής αναγνώρισης

Δοκιμάστε τις λύσεις Print & Cut της Mutoh και Summa 
και.. δείτε τη διαφορά 

VJ-1324×

made in Japan

VJ-628

Ευέλικτο, αξιόπιστο εκτυπωτικό υψηλής ανάλυσης 
και ταχύτητας,  για  εκτυπώσεις  έως  1,37m

BEST of 2015 AWARD

2016

1371mm  1440dpi  CMYK  Eco Ultra UMS| | | | 

2014

Ο ταχύτερος εκτυπωτής πολύ υψηλής ευκρίνειας,
κατάλληλος για απαιτητικές εφαρμογές print & cut *

* δεν συμπεριλαμβάνεται κοπτικό

630mm  1440dpi  dual CMYK  Eco Ultra| | |



Built to Perform

VJ-2638×

Sign & Display

Mutoh’s patent pending Printing Technologies

H Mutoh επί σειρά ετών καινοτομεί και δημιουργεί τεχνολογίες που 
αλλάζουν τα δεδομένα στις επιδόσεις των εκτυπωτών μεγάλου μεγέθους !

VJ-1638× / VJ-1938X

Ασύγκριτη ταχύτητα παραγωγής 
πολύ υψηλής ποιότητας γραφικών, 

το πιο γρήγορο εκτυπωτικό της κατηγορίας

1625/1910mm  1440dpi  dual CMYK  Eco Ultra UMS | | | | 

VJ-1624×

Eκτυπωτικό πολύ υψηλής ευκρίνειας 
για αξεπέραστη ποιότητα εκτύπωσης  
για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται 
στην ποιότητα αλλά απαιτούν αξιόλογη ταχύτητα !

1625mm  1440dpi  CMYK  Eco Ultra UMS| | | | 

Η τεχνολογία Intelligent Interweaving ( i² ), επιτρέπει 

στον χρήστη να συνδιάζει εύκολα την καλύτερη 

ποιότητα, με την μέγιστη ταχύτητα και το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

Μια πραγματική επανάσταση 

που  δημιούργησε η Mutoh και 

έχει αλλάξει τα δεδομένα στις 

εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους.

H τεχνολογία Dropmaster ρυθμίζει τον ψεκασμό 
της κεφαλής ανεξάρτητα από το πάχος του  
υλικού που χρησιμοποιείτε και  την ταχύτητα 
που θέλετε να εκτυπώσετε. Εξασφαλίζει ακρίβεια 

τοποθέτησης των κουκίδων σε Uni & BI-directional 
εκτύπωση, με αποτέλεσμα ευκρινέστερη εκτύπωση.
Χάρη στο dropmaster, είναι εύκολο να παράγετε  
ευκρινέστατα πολύ μικρά γράμματα σε πολύ γρήγορα 
mode εκτύπωσης.

 2600mm | 1440dpi | dual CMYK | Eco Ultra | UMS

Ασύγκριτη ταχύτητα παραγωγής πολύ υψηλής ποιότητας γραφικών... 
...σε πολύ μεγάλο μέγεθος !



VJ-426UF
Åêôõðùôéêü Åðßðåäùí ÁíôéêåéìÝíùí

VJ-1638UH

Specialty / Industrial
Flatbed & Roll to Roll LED UV printers

Tο VJ-1638UH είναι ο πιο σύγχρονος υβριδικός LED UV εκτυπωτής της Mutoh, με διπλή κεφαλή και διπλές LED UV 
λάμπες,  για  υψηλή ποιότητα  και αυξημένη παραγωγικότητα.  Έχει  πλάτος  εκτύπωσης έως 162,5 εκατοστά (64 ") . 
Η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να καλύψει ακόμα και τις πιο υψηλές απαιτήσεις ενός φωτογραφικού εργαστηρίου.

Το VJ-1638UH μπορεί να παράγει πολύ υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις,  γραφικά εκθέσεων, POP λιανικής πώλησης, 
σήμανση με  οπίσθιο  φωτισμό,  ταπετσαρίες,  συσκευασίες,  κ.α. 

Το μόνο στην αγορά 
χωρίς οργανικές πτητικές ουσίες 

(VOC-FREE) ! 

483mm x 329mm | 7cm ύψος * | 1440DPI  
CMYK + White + Varnish | UV INKS | LED UV

To νέο, βραβευμένο ValueJet VJ-426UF είναι ένα A3+ LED UV εκτυπωτικό, που τυπώνει απευθείας σε μια ευρεία 
ποικιλία επίπεδων υλικών και αντικειμένων. Παράγει ασύγκριτη ποιότητα εκτύπωσης σε υπερδιπλάσιες ταχύτητες 
από τον έως σήμερα  ανταγωνισμό. 
Χρησιμοποιεί νέα, άοσμα LED UV μελάνια χωρίς πτητικές ουσίες και βαρέα μέταλλα (VOC Free) και δε χρειάζεται 
μηχανοβοηθούμενο εξαερισμό. 

Απευθύνεται ειδικά σε μικρές παραγωγές προσωποποιημένων ειδών σε επίπεδα αντικείμενα, διαφημιστικά δώρα, 
σουβενίρ, συσκευασίες, αγιογραφίες, δείγματα, πρωτότυπα,  βιομηχανικά αντικείμενα, σήμανση, αυτοκόλλητα, 
ετικέτες, βραβεία, πλακέτες απονομής κ.α.

* δύναται να δεχτεί αντικείμενο έως 15cm 
  αν αφαιρεθεί το ενσωματωμένο τραπέζι vacuum

1625 mm – 15mm – 30 / 15kgs 
 1440DPI | CMYK/CMYK+W+V

UV INKS | DUAL HEAD | DUAL LED UV LAMP



Direct to Garment
T-shirt Printer

Direct to Textile

Nέα επαναστατική μέθοδος, που συνδυάζει την Ψηφιακή εκτύπωση με την κλασική  μεταξοτυπία!

VJ-1938TX

VJ-405GT
5COLOR

VJ-404GT
4COLOR

Τυπώστε στο VJ 628 όσες εκτυπώσεις 
υψηλής ποιότητας θέλετε

Μειώστε δραστικά τον αριθμό τελάρων
κάνοντας μεταξοτυπία μόνο το λευκό
και κερδίστε χρήματα

Εφαρμόστε σε κάθε τύπο  υφάσματος
φυσικό ή συνθετικό, λευκό ή χρωματιστό

Κάντε το στο ένα πέμπτο του χρόνου σε
σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους

Με την συνεργασία 
Mutoh & Marabu

Η ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ Η ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ Η ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ &    ΨΗΦΙΑΚΗ!

Απευθείας εκτύπωση σε σταθερά και περιορισμένης 
ελαστικότητας υφάσματα,  βαμβακερά και  πολυεστερικά, 
με την χρήση των κατάλληλων μελανιών. Απευθύνεται 
στην παραγωγή δειγμάτων και μικρών παραγωγών, για 
υφάσματα ενδυμάτων, ταπετσαρίες, μαγιό, home deco 
υφάσματα, υφάσματα επιπλώσεων, ενώ οι δυνατότητες 
και οι επιδόσεις του το καθιστούν ως ιδιαίτερα κατάλληλο 
για εκτύπωση σε λάβαρα και σημαίες

ne
w

Νέα σειρά επαγγελματικών εκτυπωτικών 
για  απευθείας εκτύπωση σε T-shirt
και άλλα έτοιμα ενδύματα  

made 
in Japan

class-1

* A4 size / data processing & mounting time excluded * A4 size / data processing & mounting time excluded

CMYK x2 CMYK + 4 White Channels

up to 120 / hour* up to 43 / hour | / hour*72

• Δυνατότητα πλυσίματος, παύσης και
  επαναχρησιμοποίησης του λευκού καναλιού

• Εύκολο στη χρήση, συμπεριλαμβάνει
  ειδικό για T-shirt Software

cold 

peel 

solution

PIGMENT | SUBLIMATION



VJ - 1638WX  /  VJ - 1938WX

VJ-1948WX

High Quality
dye sublimation 

printers

H MUTOH, αρκετά νωρίς διέκρινε και επένδυσε στην αγορά SUBLIMATION, με 
αποτέλεσμα σήμερα να είναι Best Seller στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες 
ιδιαίτερα σημαντικές στον χώρο της εκτύπωσης πολυεστερικού υφάσματος.
Η αξιοπιστία, η σταθερή λειτουργία, οι υψηλές επιδόσεις & το σταθερό χρώμα, είναι 
μερικοί μόνο από τους παράγοντες που συνετέλεσαν σε αυτή την επιτυχημένη πορεία  
στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά του sublimation.

VJ -1624WX  /  VJ-1924W

Επαγγελματικός εκτυπωτής sublimation για αξιόπιστη
και συνεχή λειτουργία σε συνθήκες παραγωγής.

Προορίζεται για μεσαίο όγκο παραγωγής

1625mm/1910mm  1440dpi  CMYK  Sublimation | | |

DraftStation - RJ-900XG

Kατάλληλο για επιχειρήσεις που επιθυμούν 
να εισέλθουν στην εκτύπωση θερμομεταφοράς
και να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες
και προστιθέμενη αξία

1080mm  1440dpi  CMYK  Sublimation | | |

1625mm/1910mm  1440dpi  dual CMYK  Sublimation | | |

Αξιόπιστο, σταθερό και με ταχύτητες παραγωγής που καλύπτουν 
μεγάλου όγκου παραγωγές. Best Seller , έχει σχεδόν μονοπωλήσει

 την αγορά στα τυπωτήρια με sublimation

Intelligent 
Interweaving

Το πιο γρήγορο και αξιόπιστο sublimation
εκτυπωτικό παραγωγής στην κατηγορία... 

...διπλασίασε πλέον την ταχύτητά του, 
αφήνοντας για ακόμα μία φορά 

τον ανταγωνισμό σε απόσταση !

1910mm  1440dpi  dual CMYK  Sublimation | | |

Sublimation

● Νέες επιδόσεις  
● Νέα παραγωγική 
   δυνατότητα 
● Νέα δεδομένα 
   στην παραγωγή 
   sublimation 

êåöáëÝò4

Staggered 4 head setup

íÝï



Σειρά
Εκτύπωσης & ΚοπήςΣειρά Κοπής

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

made in
France

HEAT
TRANSFER

FILMS

FLOCK
& FLEX

Tο    στις τεχνολογίες Σημείο Αναφοράς
μελανιών εξάχνωσης και θερμομεταφοράς !

PRODUCTS FOR SUBLIMATION PRINTING

PRODUCTS FOR PIGMENT PRINTING

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Sublimation Inks



γυαλί ξύλο plexi glass

Ç Flora Digital, ìå õøçëü åðßðåäï ôå÷íïãíùóßáò,  
êáôáóêåõÜæåé åêôõðùôéêÜ ìç÷áíÞìáôá ìå Solvent, Eco 
Solvent, Sublimation & UV ôå÷íïëïãßá.

Óå óõíäõáóìü êáé ìå ôçí ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç 
ôçò DATAWORKS, ôá åêôõðùôéêÜ ôçò Flora áðïôåëïýí ìéá 
ðñïóéôÞ ëýóç þóôå íá óôçñßîïõí ôçí ðáñáãùãÞ óáò !

XTRA3220UV / XTRA 2512UV Flatbed UV

CMYK + (Lc, Lm, White, Varnish optional)
200 x 320cm  |  254 x 122cm  |  1440dpi 

 Printheads: K/M 1024i  |  ¾øïò 100mm

CMYK + ( Lc, Lm, White, Varnish optional ) | 1440dpi  

200 x 320cm  |  254 x122cm  |  160 x122cm

Printheads: K/M 512 & K/M 1024, RICOH (G) | ¾øïò 100mm

Âáóéêü ðëåïíÝêôçìá ôùí UV ìç÷áíçìÜôùí åßíáé ç äõíáôüôçôÜ ôïõò íá 
åêôõðþíïõí óå ìåãÜëç ðïéêéëßá åðßðåäùí õëéêþí üðùò: Boards, foam, 
îýëï, ãõáëß, ìÜñìáñï, ðëáêÜêé, ìïõóáìÜ, áõôïêüëëçôï, áëïõìßíéï, 
äÝñìá, áãéïãñáößåò, ðÝôñá, Ýñãá ôÝ÷íçò, plexiglass, pvc, ÷áñôß, 
ìåôáëëéêÝò åðéöÜíåéåò, ÷áñôüíé ê.á.

Εκτύπωση με μάσκα λευκού

X X XTRA 3300/ TRA 3300L/ TRA 5000

UV FLATBED & ROLL TO ROLL 
INDUSTRIAL PRINTING SYSTEMS

 Industrial UV Roll to Roll printers
CMYK + (Lc, Lm, White optional)

330cm  /  330cm  /  500cm  |  1440dpi 
Printheads: K/M 1024i (max 16 êåöáëÝò)

... ðåñÜóôå óôçí åðüìåíç öÜóç!PP3220UV / 2512UV / 1612UV Flatbed UV Printer

F1 180UV/ F1 250UV / F1 320UV HYBRID UV Printers 

CMYK + (Lc, Lm, White, Varnish optional)
180cm  |  250cm  |  320cm  |  1440dpi 

Printheads: K/M 512 & K/M 1024  |  ¾øïò 48mm



TX-3200DS High Speed Direct to Textile Printer

Åêôýðùóç áðåõèåßáò óå ýöáóìá 
êáé óå ÷áñôß èåñìïìåôáöïñÜò

CMYK | 325cm | Ýùò1200dpi
Printheads: RICOH GEN 5 (2/4/6/8)

SUBLIMATION INDUSTRIAL
PRODUCTION PRINTERS

LJ320/4P - LJ320/8P Polaris

Åêôýðùóç óå ÷áñôß ÈåñìïìåôáöïñÜò   

CMYK | 182cm | 1200dpi

Printheads: RICOH GEN 5 (2/4/6)

LJ-1800T High Speed Sublimation Printer

SOLVENT & ECO SOLVENT 3.2m & 5m PRINTERS

3.2m Eco/Mild/Solvent Printer

CMYK | 1200dpi | 330cm
Printheads: Spectra Polaris (4/8) 15pl/35pl

DIRECT TO TEXTILE

Åêôýðùóç óå ÷áñôß ÈåñìïìåôáöïñÜò | CMYK + (Lc, Lm Optional) | 200cm | 1200dpi | Printheads: RICOH GEN 5 (2/4/6) (3/6/9)

LJ-200T High Speed Sublimation Printer

Âéïìç÷áíéêü óýóôçìá äéá÷åßñéóçò õëéêïý

äéáì. : Ýùò Ö 420mm | âÜñïò : Ýùò 200kg

Ôá÷ýôçôåò ðáñáãùãÞò

Ýùò 130-150ì²/ω (2 pass)



H  σχεδιάζει και κατασκευάζει SEI LASER
λύσεις υψηλής τεχνολογίας για την κοπή 
και χάραξη υλικών με Laser Co2, YAG, και 
Fiber !
Στοχεύοντας στις ανάγκες της αγοράς, το 
ιδιαίτερα έμπειρο R&D τμήμα της 
εταιρείας έχει κάνει πραγματικότητα, μια 
μεγάλη γκάμα μηχανημάτων που μπορούν 
και  καλύπτουν πολύπλευρες  και   
εξειδικευμένες απαιτήσεις !

Με έμφαση στην άριστη ποιότητα, στις 
επιδόσεις και απαιτήσεις παραγωγής, η  
SEI LASER μπορεί να καλύψει εργοστάσια 
και  βιοτεχνίες κατασκευής  που 
κατεργάζονται από ακρυλικό,  ξύλο  και  
ύφασμα,  έως  και  μέταλλα !

G8

Eureka

X-TYPE

NRGL 2215

Flexi 600

H-TYPE

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

MERCURY FIBER

MERCURY

INDUSTRIAL LASER SYSTEMS



 Print &  Print & 

Professional Roll Cutters

Professional Flatbed
Finishing Systems

S2 75  |  S2 120  |  S2 140  |  S2 160
Drag or Tangential Knife

D60  |  D120  |  D140  |  D160

F1612  |  F1330  |  F2630

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

160 x 120cm 265 x 305cm

129 x 305cm

Πολλαπλά εργαλεία 
κοπής, πίκμανσης κ.α.



MERCURY III

T500

X380

Laser Cutting & Laser Engraving

StellarMark

Series

model process area power  (watt)

C180 II

MERCURY III

SPIRIT GLS

458 x 305

30  40  60  80  100  150  200

635 x 458

740 x 460SPIRIT 

965 x 610

( mm ) 25

SPIRIT LS

T-500 1300 x 905

740 x 460

model process area power  (watt)

X-252

X-380

635 x 458

130  100  150  

960 x 610

1300 x 916X-500III

( mm ) 80

( lamp laser )

Spirit
Series

C180IIΤελειότητα & Ευελιξία

Νέο Spirit GLS Hybrid
Αναβαθμίστε τις δυνατότητες σας με 
CO2 & FIBER laser σε ένα μηχάνημα
προσθέστε το μέταλλο στην εργασία σας !

* Νέο Spirit GLS Hybrid CO2 + Fiber laser 20 / 30 / 50W



GCC Puma-III P3-60 / P3-132S

24" :  719mm    (600mm) - up to 705mm/sec 
52" : 1470mm (1320mm) - up to 635mm/sec
Ðßåóç: 350gr
AAS-II (Lx models only)

GCC Expert-II

ÊÏÐÔÉÊÁ

GCC ADD ON Table

GCC i-Craft ( 305mm ωφέλιμο | πίεση 250g | AAS-II | USB )

Ôï éäáíéêü åñãáëåßï ãéá ÷ïìðßóôåò, 
scrap-bookers êáé ðïëý ìéêñÝò åðé÷åéñÞóåéò

GCC Jaguar V

J5-  61:   770mm  (  610mm) 
J5-101: 1270mm  (1016mm)
J5-132: 1594mm  (1320mm) 
J5-183: 1990mm  (1830mm)
Ðßåóç: 600gr  -  Ôá÷ýôçôá: 1530mm/sec
Servo Motor - ÅðéôÜ÷õíóç: 4.2G

AAS-II Standard óå üëá ôá ìïíôÝëá LX
Connectivity: USB, Serial, Ethernet

24":   719mm   (590mm) - up to 849mm/sec 
52": 1470mm (1300mm) - up to 849mm/sec

Ðßåóç: 400gr  -  Servo Motor
AAS-II Standard

AAS-II

Σύστημα Οπτικής Αναγνώρισης 
και Περιγραμμικής κοπής 
Εκτυπωμένων θεμάτων 

êÜíôå ôþñá ôç äéáöïñÜ...
ðñïèÝóôå ôï GCC ADD ON Table  êáé ìåôáôñÝøôå ôï êïðôéêü óáò 

óå Ýíá óýóôçìá êïðÞò ÷áñôéïý & ÷áñôïíéþí ðñïóöÝñïíôáò 
ðñïóôéèÝìåíç áîßá êáé íÝåò õðçñåóßåò óôïõò ðåëÜôåò óáò!

    Ç GCC åßíáé ãíùóôÞ ãéá ôçí áîåðÝñáóôÞ ôçò 
ðïéüôçôá. ÊÜèå ìç÷Üíçìá ðïõ êáôáóêåõÜæåé 
ðåñíÜåé áðü  áõóôçñü  Ýëåã÷ï  ðïéüôçôáò.
  Ìå ôá ÷ñüíéá, ôï üíïìá ôçò GCC 
åäñáéþèçêå ùò çãÝô éäá äýíáìç ðïõ 
êáôáóêåõÜæåé ôçí ðéï ðëÞñç êáé áðïäïôéêÞ 
ãêÜìá óå laser ÷áñáêôéêÜ êáé  êïðôéêÜ  ñïëïý  
óå  ðñïóéôÝò  ôéìÝò.



Laminator

Laminators

BIEDERMANN RollLam140CS/140W/160CS/160W

Πλαστικοποιητής Ψυχρής πλαστικοποίησης 
με βοηθητική θερμοκρασία εως 60C° (*W)
Πλάτος: 120cm | 140cm | 160cm 
Μέγ. πάχος: 25mm | Ταχύτητα: 4m/min
Κύλινδροι Σιλικόνης | Στιβαρή Κατασκευή

TRIDENT 
SERIES

H AXYZ πρωτοπορεί στην κατασκευή βιομηχανικών, βαρέου τύπου CNC με κεφαλή 
router και με πολυεργαλεία / μαχαίρια κοπής. Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σε ένα 
πρότυπο υπερσύγχρονο εργοστάσιο στον Καναδά. Έχει χιλιάδες εγκαταστάσεις σε όλο 
τον κόσμο, σε παραγωγικές μονάδες που κατεργάζονται αλουμίνιο, ακρυλικό, ξύλο και 
άλλα υλικά.

6010

NEOLT Trimmers

Ευθύγραμμα μαχαίρια κοπής και φινιρίσματος εκτυπώσεων, 
για ρολό ή για επίπεδο υλικό χειροκίνητα ή ηλεκτρικά 

με πλάτος κοπής έως και 250cm

VENUSLF MF1600-M1 / MF1700-M1

VENUSLF MF1600-M5/MF1700-M5

Πλαστικοποιητής Ψυχρής πλαστικοποίησης
με βοηθητική θερμοκρασία έως 50C° | 50C°-100C°
Μέγ. πλάτος: 152cm (MF1600) / 162cm (MF1700)

Μέγ. πάχος: 23mm | Ταχύτητα: 7m/min
Κύλινδροι Σιλικόνης

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



Eco, Solvent & UV Inks

•  PVC Self Adhensive Vinyl

• PVC  ÁÕÔÏÊÏËËÇÔÏ ÃÉÁ ÔÏÉ×ÏÕÓ

• ÔÁÐÅÔÓÁÑÉÅÓ

• BackLits & Textiles  

• Papers / Photo Papers

ASLAN

EMBLEM

3M

SEF

VenusLF

• Color Films
• Glass Decoration Films
• Memoboards

• Metal Effect Films
• Stencil Films

•  PVC Self Adhensive Vinyl

• ËÕÓÅÉÓ ÃÉÁ ÍÔÕÓÉÌÏ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏÕ

 

•  CUT ( FLEX & FLOCK )

• PRINT & CUT ( FLEX & FLOCK ) 

•  PVC Banner

• PVC Self Adhensive Vinyl

• Sublimation Papers

•  Canvas

• Wallpaper

Display Stands

• ROLL UP
• A-BOARD

• POP UP

 Power Tools

• ÌÐÏÕÍÔÏÕÆÉÅÑÅÓ
• ÓÐÁÔÏÕËÅÓ
• ÅÑÃÁËÅÉÁ ÖÉÍÉÑÉÓÌÁÔÏÓ
• ÐÑÅÓÓÅÓ

Η DATAWORKS με την πολυετή εμπειρία της στο χώρο της ψηφιακής 

εκτύπωσης και της επιγραφοποιΐας, έχει δημιουργήσει σταθερές συνεργασίες 

με κατασκευαστές υψηλής ποιότητας υλικών κοπής, εκτύπωσης και 

πλαστικοποίησης.

Τα υλικά είναι πάντα ετοιμοπαράδοτα σε όλες τις διαστάσεις ενώ η 

παραγγελιοληψία γίνεται από στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο, 

διασφαλίζοντας την άμεση αποστολή των κατάλληλων υλικών και μελανιών, σε 

όλη την Ελλάδα ! 

European 
Premium

Series 
Printmedia

ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΜΕΛΑΝΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

MEDIA
INKS&

Αποθήκες
σε Αθήνα & 
Θεσσαλονίκη

Μεγάλη
επάρκεια 
αποθεμάτων

Μεγάλη γκάμα 
υλικών &
αναλωσίμων 

Αυθημερόν 
παράδοση
σε Αθήνα & 
Θεσσαλονίκη

Αποστολή
σε όλη την 
Ελλάδα

Άριστη εξυπηρέτηση 

Υψηλή Τεχνογνωσία στην Διαχείρηση Χρώματος

 και στη δημιουργία custom  ICC PROFILES

• ÐËÁÓÔÉÊÏÐÏÉÇÓÅÉÓ
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ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΜΕΛΑΝΙΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - SERVICE

Σήμερα, με συσσωρευμένη εμπειρία 26 ετών, 22 άτομα έμπειρο 
προσωπικό, σε περισσότερο από 2.000τ.μ. εγκαταστάσεις και υψηλό 
επίπεδο τεχνογνωσίας, προμηθεύει με εξοπλισμό και αναλώσιμα, 
σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής αγοράς. 
Κλειδί της επιτυχίας είναι η δυνατότητα παροχής άρτιας Τεχνικής 
Υποστήριξης καθώς και η άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και 
αναλωσίμων. Με εξειδικευμένους τεχνικούς 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρέχει υψηλής 
ποιότητας τεχνικές υπηρεσίες σε όλη την 
Ελλάδα.

Η Dataworks ιδρύθηκε το 1991  και 
εξειδικεύεται στην πώληση και τεχνική 
υ πο σ τ ή ρ ι ξ η  μ η χα ν η μ ά τω ν  κα ι 
αναλωσίμων υλικών Κοπής, Χάραξης 
και Ψηφιακής Εκτύπωσης. 
Αντιπροσωπεύει οίκους που κατέχουν 
ηγετική θέση στον παγκόσμιο χάρτη, 
όπως  Mutoh  (Japan ) ,  Summa 
(Belgium), SEI Laser (Italy), Gcc, Flora,  
Οnyx, κ.α.  

info@dataworks.gr

www.dataworks.gr

  

facebook.com/dataworks.gr
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www.dataworks.gr

1991 - 2017

Παραγγελ ί ες αναλωσ ίμων

orders@dataworks .gr

ΑΘΗΝΑ :
Π. Καβάλας 208 & Πνυκός, Περιστέρι, 121 36
Τηλ.: 210 21.30.103 -104 / Fax: 210 21.30.104

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :
Μοναστηρίου 124A, 546 27
Τηλ: 2310 566.502 / Fax: 2310 502.370

ATHENS:
208 Paleas Kavalas str., Peristeri, 121 36
T: +30 210 21.30.103-4  / F: +30 210 21.30.104

THESSALONIKI:
124Α Monastiriou str, 546 27
Τ: +30 2310 566.502 / F: +30 2310 502.370

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

service 
εκτυπωτικών


