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ΛΎΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΕΚΤΥΠΏΣΕΩΝ Ε.Π.Ε.

Περίπτερο 313-314-217

Αργοστολίου 11
173 42 Αγ. Δημήτριος, Αττική
Τηλ. & Fax: 210 9823800
Email: info@graphcom.gr
Website: www.graphcom.gr
ΜΕ ΣΥΝΕΧΉ, ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑ στο χώρο των
γραφικών τεχνών και της οπτικής επικοινωνίας ως πάροχος εξοπλισμού και αναλωσίμων ψηφιακής εκτύπωσης, η GRAPHCOM παραμένει από το 1994 σταθερά
στην κορυφή της προτίμησης των επαγγελματιών.



Στόχος της εταιρίας είναι η πλήρης κάλυψη των
αναγκών του πελάτη μέσω ολοκληρωμένων λύσεων
προεκτύπωσης, εκτύπωσης, επεξεργασίας/φινιρίσματος για την παραγωγή τελικού προϊόντος έντυπης επικοινωνίας. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες με
αναγνωρισμένους οίκους της παγκόσμιας αγοράς, η
ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, το υψηλό επίπεδο
τεχνικής υποστήριξης και after sales service αποτελούν τα δυνατά σημεία διάκρισης της εταιρίας έναντι του ανταγωνισμού.
Η GRAPHCOM είναι πιστοποιημένη με ISO 9001
από το 2006. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1500τ.μ. στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και διαθέτει οργανωμένο δίκτυο παραδόσεων σε όλη την
Ελλάδα, καθώς και αναπτυσσόμενη εμπορική δραστηριότητα στα Βαλκάνια και την Κύπρο.
Αντιπροσωπείες – Προϊόντα:
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ/
ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΪΑ
HP / OKI: Εκτυπωτές inkjet μεγάλου / πολύ μεγάλου σχήματος • VHF / VALIANI / SUMMA / CUTLITE
PENTA: Κοπτικά τραπέζια CNC / laser • FOTOBA: Αυτόματα κοπτικά X/Y • FLEXA: Πλαστικοποιητές, καλάνδρες, συστήματα επιγραφοποιίας (θερμοκολλητικά, διαμορφωτικά θερμοπλαστικών κ.α), κοπτικά (μαχαίρια) •

MACtac / SERGE FERRARI / MEHGIES / MDV / NATURA
/ JM TEXTILES: Υλικά εκτύπωσης inkjet (αυτοκόλλητα, μουσαμάδες PVC, υφάσματα, φιλμ κ.α) • CGATE:
Σύνθετα φύλλα αλουμινίου (C-Bond) • BEELITE: Φύλλα κυψελοειδούς χαρτονιού (honeycomb boards) •
PALRAM: Φύλλα foam PVC, πολυστρωματικά φύλλα PVC (PALBOARD) • CALDERA: Rip software •
NAZDAR: Μελάνια
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
THIEME: Εκτυπωτικές μηχανές μεταξοτυπίας, περιφερειακός εξοπλισμός • NAZDAR / TIFLEX: Μελάνια μεταξοτυπίας • KIWO / SEFAR: Αναλώσιμα μεταξοτυπίας • GRUNIG : Περιφερειακός εξοπλισμός
προεκτύπωσης μεταξοτυπίας • NATGRAPH: Περιφερειακός εξοπλισμός μεταξοτυπίας, επαγγελματικοί
φούρνοι στεγνώματος μελανιών • SIGNTRONIC: Συστήματα CTS
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
(ΕΝΤΥΠΑ/ΕΤΙΚΕΤΕΣ)
MGI: Ψηφιακά πιεστήρια χαρτιού – πλαστικού, κοπτικά, πλαστικοποιητές καρτών, συστήματα βερνικιού UV και ψηφιακής χρυσοτυπίας • XANTE: Laser /
inkjet (flatbed) εκτυπωτές • MDV: Συνθετικά χαρτιά &
φιλμ, αυτοκόλλητα PET 

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
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DIGITAL PRINTING SOLUTIONS
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11, Argostoliou str.
GR 17342 Ag. Dimitrios, Athens
Τel. & Fax: +30 210 9823800
Email: info@graphcom.gr
Website: www.graphcom.gr


GRAPHCOM holds a leading position in the
Greek Graphic Arts market since 1994, as a key
supplier of digital media and equipment.

Honeycomb boards • PALRAM: Foam PVC
sheets, multilayered PVC sheets (PALBOARD) •
CALDERA: Rip software • NAZDAR: Digital inks

GRAPHCOM offers comprehensive pre-press,
printing, finishing & embellishment solutions that
meet most customer demands in visual communication. Long lasting cooperation with established international manufacturers, introduction
of latest technological advancements and market trends as well as a high level of professional
after sales service and support led GRAPHCOM
at the top of the list of preferred suppliers by
PSP professionals.

SCREEN PRINTING
THIEME: Screen printing machines, pre-press
/ peripheral equipment • NAZDAR / TIFLEX:
Screen printing inks • KIWO / SEFAR: Screen
printing consumables (emulsions, cleaners,
meshes e.t.c) • GRUNIG: Pre-press / peripheral
equipment • NATGRAPH: Peripheral equipment,
UV dryers • SIGNTRONIC: CTS systems
SMALL FORMAT DIGITAL PRINTING
MGI: Digital color presses, finishing & digital
embellishment solutions (cutters, laminators, UV
varnishing/foiling systems) • XANTE Corporation:
Laser / inkjet (flatbed) printers • MDV: Offset/
digital papers & synthetic media, self-adhesive
PET sheets 

GRAPHCOM is ISO 9001 certified since
2006. Located in Agios Dimitrios, Athens, at
privately owned premises of 1500sqm, the
company has established a well-organized delivery network all over Greece, as well as a
growing business activity in Cyprus and the
Balkans (Serbia, Bulgaria, Albania, FYROM).
LF/SWF DIGITAL PRINTING, SIGN MAKING
HP / OKI: Wide/Super wide format inkjet printers
• VHF / VALIANI / SUMMA / CUTLITE PENTA:
Milling and engraving (CnC) systems, laser cutters
• FOTOBA: Automatic X/Y cutters • FLEXA:
Laminating & mounting systems, sign making
equipment, large format cutters • MACtac /
SERGE FERRARI / MEHGIES / MDV / NATURA
/ JM TEXTILES: Digital media (self adhesive
vinyls, PVC banners, textiles e.t.c) • CGATE:
Composite aluminum sheets (C-Bond) • BEELITE:
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