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3DEDGE BRINGS THE EDGE IN 3D PRINTING!

Through continuous collaboration with the
E.U. in developing innovative materials for
research programs, we have created our own
Filament consumables which offer ease of use
and great quality in printing. All our filaments
are E.U. certified and have excellent reception
for users.

Μέσα από τη συνεργασία μας με ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας στην ανάπτυξη
καινοτόμων υλικών, δημιουργήσαμε τα δικά
μας Filament (αναλώσιμα εκτυπωτών 3D) στοχεύοντας στην ευκολία εκτύπωσής τους και
στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Τα
3Dedge Filaments έχουν πιστοποιηθεί από την
Ε.Ε. και έχουν λάβει άκρως θετικές κριτικές.

We have a fully equipped R & D department
which imbues us with expertise and know-how
for every new technology. Our staff is working
in the continuous development of our products
and also in the creation of new ones that help
forward people’s lives for a better quality.

Έχουμε δημιουργήσει εργαστήριο έρευνας &
ανάπτυξης που μας δίνει την πληρέστερη γνώση σε ό,τι αφορά καινούριες τεχνολογίες. Στις
εγκαταστάσεις μας αναπτύσσουμε διαρκώς τα
προϊόντα μας και συμμετέχουμε στη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας. Στο e-shop μας 3dedge.
eu θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα εκτυπωτών
3D στην Ελλάδα, καθώς και πλήρη κάλυψη σε
ανταλλακτικά, 3D Scanner, Laser Engravers κ.α.

In our e-shop, 3dedge.eu you will be able to
look through a vast selection of 3D printers and
also parts, 3D Scanners, Laser engravers and
more.

Σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε την 3D
εκτύπωση!

Drop by our booth and discover the world of
3D Printing!

Η ομάδα της 3Dedge 

The 3Dedge team 
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