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Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ FEROCHROME δραστηριοποιείται στο χώρο
της εμπορίας υλικών μεταξοτυπίας, επιγραφής, ψηφιακής
εκτύπωσης, ταμπονογραφίας, μηχανήματα μεταξοτυπίας,
αυτοκόλλητα, υλικά θερμομεταφοράς, εκτυπωτές Tex Jet
με μεγάλη επιτυχία.
Με την μεγάλη ποικιλία υλικών, την αυθημερόν παράδοση, την παροχή έγκυρης και σωστής εξυπηρέτησης, τον
σεβασμό προς τους πελάτες και φυσικά με την υποστήριξη των επαγγελματιών του χώρου, η FEROCHROME εξακολουθεί να προσφέρει λύσεις σε κάθε πελάτη του ευρύτερου χώρου των γραφικών τεχνών και παράλληλα είναι
σε θέση να αναλάβει τη σχετική μελέτη και να εξοπλίσει
πλήρως κάθε εργαστήριο μεταξοτυπίας.
Η FEROCHROME είναι επίσημη αντιπρόσωπος:
Του Ιταλικού οίκου Engler, ο οποίος παράγει οικολογικά μελάνια μεταξοτυπίας διαλύτου, είδη μελανιών για
ύφασμα (plastisol, χωρίς φθαλίνες, υδατοδιαλυτά κ.α.) και
μελάνια Sublimation.
Του Ιταλικού οίκου RM-print ο οποίος κατασκευάζει
αυτόματες και ημιαυτόματες επίπεδες μηχανές μεταξοτυπίας, φούρνους αέρα, UV, infrared κ.α.
Η εταιρεία συνεργάζεται με τους οίκους:
Kiwo: emulsion, χημικά, καθαριστικά, κόλλες τυπώματος,
Sefar: γάζες μεταξοτυπίας, Intercoat: αυτοκόλλητα βινύλια μεταξοτυπίας, Cartongraf : αυτοκόλλητα μεταξοτυπίας – επιγραφοποιίας, X film: αυτοκόλλητα επιγραφοποιίας, Kemica: αυτοκόλλητα επιγραφοποιίας, Arconvert:
αυτοκόλλητα βινύλια μεταξοτυπίας, Magnet: μαγνήτης
ρολό, Siser: υλικά θερμομεταφοράς (flex – digital) –
πρέσες, Shockline: υλικά θερμομεταφοράς, Siliconi
Commerciali: κόλλες spray, Promattex: πρέσες, Abifor:
κόλλα θερμομεταφοράς, Mugen seiki: ταμπονομηχανές,
CFM: foil, Best Sub: πρέσες θερμομεταφοράς – κούπες,
Beaver paper: χαρτιά sublimation.
Επίσης εισάγει και εμπορεύεται emulsion, καθαριστικά,
filler, σπάτουλες, τελάρα glitter, foil και άλλα βοηθητικά
υλικά και αναλώσιμα, ενώ παρέχει κάλυψη για εμφάνιση
και τέντωμα τελάρων. 

 THE COMPANY FEROCHROME operates in silk-screen
printing materials, sing-making, digital printing, pad printing, machinery for screen printing, autoadhesives, thermostransfer materials, Tex Jet printers with great success .
With the great range of materials, orders delivery on
the same day, provision of correct servise, respect to the
customer and of course the support of the professionals,
FEROCHROME continues to offer valid solutions to visual
communications and graphic arts market while can provide technical advisement and full supply to any screen
printing shop.
FEROCHROME officially represents:
- Engler Italian manufacturer of ecologic screen printing inks, solvent inks and textile inks ,plastisol without
phthalates, water-based and sublimation inks,
- RM-print, Italian manufacturer of automatic and semiautomatic screen printing machines, dryers, UV and infrared dryers etc.
The company also cooperates with the following manufacturers:
Kiwo: emulsion, chemical, cleaning, adhesives • Sefar:
screen printing meshes • Intercoat: autoadhesive vinyl
marking materials • Cartongraf: autoadhesive marking
materials • X film: autoadhesive marking materials • Κemica: autoadhesive marking materials • Arconvert: autoadhesive vinyl marking materials • Magnet: magnetic materials • Siser: thermotransfer materials(flex-digital)– thermotransfer machines • Shockline: thermotransfer materials •
Siliconi Commerciali: spray adhesives • Mugen seiki: tampon machines • Promattex: thermotransfer machines •
Abifor: thermotransfer adhesives • CFM: foil • Best Sub:
thermotransfer machines – mugs • Beaver paper: sublimation papers
Ferochrome imports and markets emulsions, cleaners,
fillers, glue, squeegees, frames, glitter and other materials
and consumables, while offers full service for screen printing frames construction and preparation. 
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