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 Η Π. ΑΡΒΑΝΊΤΗΣ ΑΕΕ αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες δυνάμεις στον χώρο του αυτοματισμού γραφείου. Συμπλήρωσε 40 χρόνια συνεχούς
παρουσίας στον χώρο των φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτικών και μετεκτυπωτικών μηχανημάτων.
Η επιτυχημένη της πορεία, βασίστηκε και εξακολουθεί να βασίζεται στο τρίπτυχο άριστη γνώση
του αντικειμένου, άμεσο και συνεπές service και σωστές επιλογές εταιρειών αντιπροσώπευσης. Αυτός ο
συνδυασμός είναι που επιτρέπει στην Π. Αρβανίτης
ΑΕΕ να έχει πάντα τις σωστές και κατάλληλες προτάσεις για τους συνεργάτες της. Δεν είναι τυχαίο που η
εταιρεία μας κατατάχτηκε Νο1 στις έγχρωμες ψηφιακές εκτυπωτικές μηχανές μεγάλης παραγωγής για
την Ελληνική αγορά.
Ενδεικτικό της εμπιστοσύνης που εμπνέει η εταιρεία σε μεγάλους κατασκευαστές σε διεθνές επίπεδο, είναι η επιλογή της ως αντιπροσώπου για τον
Ελλαδικό χώρο, από εταιρείες όπως η Develοp, CP
Bourg, Komfi, Unibind, Pantum, Kobra και άλλες.
Στην εταιρεία μας θα βρείτε προϊόντα που δίνουν
αξία στο έντυπο σας, όπως μηχανές πίκμανσης, περφορέ, πλαστικοποίηση ρολού και βιομηχανική πλαστικοποίηση, υλικά πλαστικοποίησης από offset ή ψηφιακές εκτυπώσεις, μηχανές βιβλιοδεσίας κόλλας, συρραπτικές μηχανές, Booklet, ηλεκτρικά και χειροκίνητα
κοπτικά, χαρακτικά για δημιουργία ετικέτας, puzzle
maker για δημιουργία κουτιών ή και Puzzle.
Επίσης εδώ θα μάθετε τη νέα μέθοδο foiling: Μηχανές για χρυσοτυπία- όπου υπάρχει μαύρο toner,
το μετατρέπει σε χρυσό ή ασήμι ή διάφανο για να
δώσει το εφέ του τοπικού UV. Σε εμάς θα βρείτε
και τα υλικά χρυσοτυπίας για τέτοιου είδους foiling,
αλλά και υλικά σε χρυσό ή ασήμι για να επενδύσετε
σε μορφή φόδρας το κουτί ή το έντυπο σας. Τέλος,
διατίθενται εκτυπωτές foil printers που τυπώνουν
κατευθείαν πάνω στα βιβλία, ατζέντες, ημερολόγια,
πτυχιακές εργασίες με χρυσά ή ασημί γράμματα (και
σε άλλα χρώματα). 

 P. ARVANITIS SA is one of the most important
companies in the field of office automation systems,
with over 40 years of continuous presence in the
field of photocopying, printing and post-printing
machines.
The success of the company has been based on
and continues to be based on three-fold excellent
knowledge of the copier subject, direct and consistent service and right choice of representation companies. This combination is what allows P. Arvanitis
SA to always have the right and appropriate suggestions for its partners. It is no coincidence that our
company was ranked No. 1 in professional color digital printing machines for the Greek market.
An indicative of the company’s confidence in major manufacturers at international level is its selection
as a representative for Greece by companies such as
DEVELOP, CP Bourg, KOMFI, UNIBIND, PANTUM,
KOBRA and others.
In our company you will find products that give
value to your print, such as punching machines, perforators, roller laminators and industrial laminators,
digital printing materials, gluing machines, stapling
machines, booklet makers, electric and manual cutters, puzzle maker to create boxes or Puzzle. You will
become familiar with the new foiling method: Foil
printer machines – areas printed in black toner, turn
it into gold, silver or transparent to give the effect
of UV. You can find the materials for foiling, as well
as gold or silver FOILS for box or document lining.
Finally, you can find FOIL printers that print directly
on books, agendas, graduates on smooth surfaces
of gold or silver (other colors available) Unibind foil
printers. 
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