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ΑΘΗΝΑ
Θέση Λάκκα Στάμου 19018, Μαγούλα Αττικής
Τηλ. : 210 5552440
Φαξ: 210 5552693
Email: sales@dimensionaivazi.gr
ΚΡΗΤΗ
ΒΙ.ΠΕ. Οδός Α 71601, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 381131
Email: kriti@dimensionaivazi.gr
Website: www.dimensionaivazi.gr
Συνεχίζοντας λοιπόν 47 χρόνια εμπειρίας
και παράδοσης, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση του πελάτη, εμείς όλοι στην Dimension
είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιγραφοποιού προσφέροντας καθημερινά όχι μόνο αξιόπιστα προϊόντα
με CE και πιστοποίηση ISO 9001: 2015 αλλά και
υπηρεσίες, όπως άμεση εξυπηρέτηση, ενημέρωση σε τεχνικά θέματα και άμεση υποστήριξη
του πελάτη. 

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ DIMENSION ΑΪΒΑΖΗ δραστηριοποιείται στο χώρο της επιγραφής από το 1997,
ενώ ο ιδρυτής της Αϊβάζης Αναστάσιος, στην
γνώση και το όραμα του οποίου βασιζόμαστε
έως σήμερα, ασχολούνταν με την κατασκευή
των φωτεινών επιγραφών από το 1969.



Ακολουθώντας μια ανοδική πορεία εξέλιξης και επεκτείνοντας την δραστηριότητα της
στην εμπορία υλικών επιγραφοποιίας, η εταιρία
μας είναι σε θέση να προσφέρει υλικά γνωστών
οίκων της Ευρώπης σε αυτοκόλλητα βινύλια,
ψηφιακά υλικά και προϊόντα car wrapping της
γαλλικής εταιρίας HEXIS, προφίλ αλουμινίου
σε 38 δικά μας διαφορετικά σχεδία για κάθε
τύπου κατασκευή και ποικιλία χρωμάτων, μουσαμάδες της εταιρίας Starflex ακρυλικά πλαστικά,pvc, pet, Etalbond, μελάνια για ψηφιακή
εκτύπωση, πλήθος άλλων προϊόντων που χρειάζεται ο σύγχρονος επαγγελματίας.

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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ATHENS
Thesi Lakka Stamou 19018, Magoula Attikis
Tel.: +30 210 5552440
Fax: +30 210 5552693
Email : sales@dimensionaivazi.gr
CRETE
VI.PE Street A 71601, Heraklio Crete
Tel.: +30 2810 381131
Email: kriti@dimensionaivazi.gr
Website: www.dimensionaivazi.gr
Continuing 47 years of experience and tradition, always focusing on the customer service,
we, here at Dimension are able to satisfy the
requirements of the modern labeling industry
offering reliable products with CE and certification ISO 9001: 2015, direct customer support
and information on technical issues. 

DIMENSION AIVAZI is active in the sign industry since 1997 and its founder Aivazis Anastasios, the knowledge and vision which we rely
to date, engaged in the manufacture of illuminated signs since 1969.


Following a rising trend and expanding its
activity in, trading signing materials, our company is able to offer strong brand named materials of Europe such as vinyl stickers, digital
materials and car wrapping products of the
French company Hexis, 38 different aluminum
profiles designed by us for any type of sign
and a variety of colors, banner of the company
Starflex, acrylic plastic, pvc, pet, Etalbond, inks
for digital printing, and many other products
that the modern labeling professional needs.

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
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