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  AENTEP SA is a company dealing in the 
sales and promotion of equipment and con-
sumables for the industry of screen printing, 
pad printing, and digital printing, focusing on 
textile printing, t-shirt, paper, glass, metal and 
plastic surfaces.  It is also active in all sorts of 
garment decoration.  

AENTEP SA was founded in 1978 in Athens, 
with affiliated offices in Cyprus.

The choice of new technologies, high tech 
equipment, the reliable technical support and 
service that it offers, are the main keystones of 
AENTEP’s policy and philosophy.  

AENTEP SA is housed in its own premises, 
a building of 2 600 square meters, on 147 An-
tigonis  street,   in Athens.  The people working 
for AENTEP are highly trained and experienced, 
something that has helped greatly in the trust 
and respect of customers towards AENTEP, as 
well as their efficient and profitable use of the 
modern technologies that it offers.   

147 Antigonis Str., 10443 Athens
Tel.: 210 5150273-4
Email: info@aentep.gr
Web: www.aentep.gr
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 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΝΤΕΠ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται και εξειδικεύ-
εται στην εμπορία μηχανημάτων και υλικών μεταξοτυπίας, τα-
μπονοτυπίας και ψηφιακής εκτύπωσης δίνοντας έμφαση στις 
εκτυπώσεις σε υφάσματα, T-shirt, χαρτί, γυαλί, μέταλλο και πλα-
στικές επιφάνειες αλλά και την διακόσμηση ενδύματος. 

Ιδρύθηκε το 1978 στην Αθήνα, ιδρύοντας παράλληλα και θυ-
γατρική εταιρεία στη Κύπρο.

Η επιλογή καινοτόμων τεχνολογιών, υψηλής ποιότητας μη-
χανημάτων, η αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση 
που παρέχει είναι οι βασικοί άξονες λειτουργίας και φιλοσοφίας 
της εταιρίας.

Η ΑΕΝΤΕΠ στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, σε 
χώρο 2.600 τ.μ στην οδό Αντιγόνης 147, στην Αθήνα, ενώ δια-
θέτει προσωπικό με υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και εμπειρία, 
γεγονός που συμβάλλει στην ολοένα αυξανόμενη εμπιστοσύνη 
των πελατών της εταιρίας αλλά και και στην επιτυχή εκμετάλ-
λευση και αποδοτική χρήση των νεότερων τεχνολογιών εκτύπω-
σης που αυτή προσφέρει.
Εταιρίες και είδη προιόντων που η εταιρία αντιπροσωπεύει:

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:
ΜΗΜ: Μηχανήματα Μεταξοτυπίας Ρούχου • Tesoma: Φούρ-

νοι Μεταξοτυπίας • Calmat: Φλασάκια Μεταξοτυπίας • Zentner:-
Συστήματα προετοιμασίας τελάρων • CST: Συστήματα εμφάνι-
σης τελάρων • Technigraf: Συστήματα UV • Isimat: Μηχανήματα 
Κυλινδικής Μεταξοτυπίας • Teca Print: Μηχανήματα Ταμπονο-
τυπίας • N&H: Μηχανήματα διακόσμισης Strass • Drucktech, 
Sefa, Stahls: Πρέσσες Θερμομεταφοράς • LaserLite: Συστή-
ματα Laser • GCC: Κοπτικά Βινυλίου • Sawgrass: Εκτυπωτές 
Sublimation • OKI: Εκτυπωτές Laser

ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ:
Marabu: Μελάνια Μεταξοτυπίας, Ταμπονοτυπίας, Ψηφ. 

Εκτυπώσεων, Υγρή Πλαστικοποίηση • Wilflex-Polyone: Μελά-
νια Μεταξοτυπίας Ρούχου (Plastisol) • Magna: Μελάνια Με-
ταξοτυπίας Ρούχου (Νερού) • CHT: Μελάνια Μεταξοτυπίας 
Ρούχου (Νερού) • Saati: Γάζες & Περιφεριακά Μεταξοτυπίας • 
RKS: Σπάτουλες Μεταξοτυπίας • Foteco: Εμουλσιον & Περιφε-
ριακά Μεταξοτυπίας • Remco: Χημκά Μεταξοτυπίας • Stahls: 
Βινύλια Θερμομεταφοράς • Chemica: Βινύλια Θερμομεταφο-
ράς • Sawgrass: Υλικά Sublimation • Forever: Χαρτιά Θερμο-
μεταφοράς • Phototex: Αυτοκόλητες Ταπετσαρίες Τοίχου • 
TattooWall: Ψηφιακές τοιχογραφίες 

Αντιγόνης 147, 10443 Αθήνα
Τηλ.: 210 5150273-4
Email: info@aentep.gr
Web: www.aentep.gr
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