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  POLYPRINT is a Greek company with headquar-
ters in Thessaloniki and a Demo room in Athens, 
dedicated to the field of digital textile printing. 
Founded in 2003 as the successor of the previous 
family owned business which has history in textile 
printing since 1976. Polyprint specializes in digital 
printing of textiles since 1998 and has been manu-
facturing dtg printers since 2005. In those 20 years 
it has become the first Greek company to embrace 
the new technological changes by designing, devel-
oping and manufacturing DTG garment printers.

Polyprint consists of a strong and fast-growing 
team of young and talented professionals with long 
working experience in the field and exceptional 
knowledge of the market and products. Its special-
ized high-quality DTG printers, accessories and con-
sumables can fully satisfy the need of any customer. 
The TexJet brand that was introduced in 2005 has 
been sold worldwide by the global network of local 
distributors that Polyprint has created, in more than 
55+ countries. 

Polyprint is also the official distributor of other 
top brands in the industry:
• Mimaki (large format printers, textile/sublimation)
• Kiian (sublimation inks)
• Coldenhove (sublimation paper)
• DuPont Artistri (inks for textiles/textile pigment, 
reactive, acid)

Through innovation and constant research, Poly-
print can respond to the continuously changing de-
mands of the market and offer products and ser-
vices that can ensure the sustainable growth of its 
customers.   

301 Monastiriou str., GR54628, Thessaloniki
Tel.: +30.2310.949366, +30.2310.545087, 
+30.2310.246418, Fax: +30.2310.246419
Demo Room, 102 Amfitheas Av. 
& 34, Kalypsous str., P. Faliro, Athens
Tel.: +30.210.9849379
Email: info@polyprint.gr
Website: www.polyprint.gr
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   Η POLYPRINT είναι μια ελληνική εταιρεία με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και εκθεσιακό χώρο στην Αθήνα, αφιερω-
μένη στον τομέα της ψηφιακής εκτύπωσης σε ύφασμα. 
Ιδρύθηκε το 2003 ως διάδοχος της προηγούμενης οικο-
γενειακής επιχείρησης που έχει ιστορία στην εκτύπωση 
υφασμάτων από το 1976. Η Polyprint ειδικεύεται στην ψη-
φιακή εκτύπωση υφασμάτων από το 1998 και στην κατα-
σκευή εκτυπωτών dtg από το 2005. Στα 20 αυτά χρόνια 
έχει γίνει η πρώτη ελληνική εταιρεία που αγκαλιάζει τις 
νέες τεχνολογικές αλλαγές με το σχεδιασμό, την ανά-
πτυξη και την κατασκευή εκτυπωτών ένδυσης DTG.

Η Polyprint αποτελείται από μια ισχυρή και ταχέως 
αναπτυσσόμενη ομάδα νέων και ταλαντούχων επαγγελ-
ματιών με μεγάλη εμπειρία στον τομέα και εξαιρετική 
γνώση της αγοράς και των προϊόντων. Οι εξειδικευμένοι 
υψηλής ποιότητας εκτυπωτές DTG, μαζί με τα ανταλλα-
κτικά και αναλώσιμα που διαθέτει μπορούν να ικανοποι-
ήσουν πλήρως την ανάγκη οποιουδήποτε πελάτη. Η σει-
ρά TexJet που δημιουργήθηκε το 2005 έχει διανεμηθεί 
παγκοσμίως μέσα από ένα δίκτυο τοπικών διανομέων, 
που έχει δημιουργήσει η Polyprint, σε περισσότερες 
από 55+ χώρες.

Η Polyprint είναι επίσης ο επίσημος διανομέας πολ-
λών κορυφαίων εμπορικών σημάτων της βιομηχανίας:
• Mimaki (εκτυπωτές large format, textile/sublimation)
• Kiian (μελάνια sublimation)
• Coldenhove (χαρτιά sublimation)
• DuPont Artistri (μελάνια για ύφασμα / textile pigment, 

reactive, acid)
Μέσω της καινοτομίας και της συνεχούς έρευνας, η 

Polyprint μπορεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς μετα-
βαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και να προσφέρει 
προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να εξασφαλίσουν 
την βιώσιμη ανάπτυξη των πελατών της.  

Μοναστηρίου 301, 546 28, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310.949366, 2310.545087, 2310.246418
Fax: 2310.246419
Εκθεσιακός Χώρος Λ. Αμφιθέας 102 & Καλυψούς 34, 
Π. Φάληρο, Αθήνα
Τηλ.: 210.9849379
Email: info@polyprint.gr
Website: www.polyprint.gr
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