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GRAPHICA
EΧPO

ΜΕΤΑΞΆΣ ΕΠ. Κ ΣΊΑ Ο.Ε.
Περίπτερο 410

Αγίου Νικολάου 59, Σαραβάλι Πατρών
Τηλ.: 2610-310133
Email: info@metaxas.gr
Website: www.metaxas.gr
Πρoσφέρουμε:
Ψηφιακή εκτύπωση
Offset εκτύπωση
Letterpress
Μεταβλητά δεδομένα
Χρυσοτυπία
Λαμινάρισμα
Γκοφρέ
Κοπτικά
Αναγλυφοτυπία (glitter)
Βιβλιοδεσία
Και πολλά ακόμα όπως πλαστικοποίηση,
θερμοκόλληση κλπ.

Η ΕΤΑΙΡΊΑ ΜΕΤΑΞΆΣ ΕΠ. & ΣΊΑ Ο.Ε, διατηρεί
μια μακρά παράδοση στις γραφικές τέχνες απο
το 1934.



Οι επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία και
στο πλήρες finishing, σε συνδυασμό με την άριστη τεχνογνωσία, μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε λύσεις ακόμα και από ένα τεμάχιο.
Καλύπτουμε όλο το φάσμα των γραφικών
τεχνών με έμφαση στα μικρά τιράζ, γιατί γνωρίζουμε οτι οι πελάτες σας θέλουν λίγα, αλλά
εντυπωσιακά αντίτυπα και με άμεση παράδοση
σε όλη την Ελλάδα.

Επιπλέον, για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείτε να παραγγείλετε χειροποίητο χαρτί που
παράγεται στις εγκαταστάσεις μας για εσάς!
Εκτός απο την έτοιμη γκάμα χειροποίητων
χαρτιών και φακέλων, μπορεί να γίνει παραγωγή με τις προδιαγραφές που θέλετε (όπως υδατογράφημα). 

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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GRAPHICA
EΧPO
METAXAS EP. & CO O.E.
Stand 410

59, Agiou Nikolaou str., Saravali Patras
Tel.: +30 2610-310133
Email: info@metaxas.gr
Website: www.metaxas.gr
We offer:
Digital printing
Offset printing
Letterpress printing
Variable data printing
Hot foil stamping
Paper laminating
Embossing
Die cutting
Embossing powder
Book binding
Much more..

OUR COMPANY maintains a strong tradition
in the graphic arts ever since 1934.


Our investments in digital printing , full finishing equipment in combination with our expertise enable us to offer you solutions even in
quantities of a single item.
We cover the whole spectrum of graphic arts
with an emphasis in small quantities because
we understand your customer’s needs for small
quantities but high quality. We deliver all over
Greece.

Additionally, for the first time in Greece, you
can order hand made paper that is produced in
our installations just for you.
Apart from our collection of handmade papers and envelopes, we can produce paper according to your specifications (such as watermarking). 

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
2 2 - 24 FE B RUARY
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