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  PRS PRINTING SUPPORT has a strong position in 
the Graphic Arts market. PRS was founded in 2018 
with the scientific guidance of Dr. Potis N. Papada-
kos, Emeritus of the Technology of Graphic Arts De-
partment, and the 40 years experience in the field of 
support and disposal of mechanical equipment and 
materials for Screen & Digital printing, Textile and 
Signs. The fast, flexible and efficient service of its 
associates, as well as, its constant evolution make it 
the most consistent company to meet the demands 
of its customers. PRS vendors cover today’s market 
needs with new technologies in machinery and con-
sumables.

The collaboration with leading Graphic Arts in-
dustries compose the most reliable solution. There 
is an innovative company for every printing method.

In Screen printing, the following companies stand 
out, EPTAINKS (Manoukian) with inks for all sub-
strates, ORAFOL with self adhesives, EXTRIS with 
messes, ARGON HT with manual and automatic ma-
chines and HEBBECKER with carousels.

In Digital printing, ORAFOL is the main partner, as 
its production stability ensures the quality of its ma-
terials. Moreover, the following equipment is availa-
ble. Inks for all types of printers and printheads from 
NUTEC, WASATCH RIP programs and DGI printers.

In Textile, PRS is leading the way with Sublima-
tion inkjet printers for paper and direct to fabric by 
DGEN, with KLIEVERIK calenders, JTECK inks and 
sublimation papers from SAPPI (Cham Paper Group). 
In addition, heat transfer materials by SISER and heat 
presses from SECABO, are available. As well as, VER-
SEIDAG fabrics, GEORG + OTTO FRIEDRICH and 
BERGERTEXTILES flags.

In Signs, there are consumables such as self ad-
hesives from GRAFITYP, ORAFOL application tapes 
and masks and machines like flatbeds and vinyl cut-
ters by SECABO.

PRS is distinguished by its constant renewal of 
trust towards its partners.
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 Η PRS ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ δραστηριοποιείται 
στον χώρο της εμπορίας των Γραφικών Τεχνών από το 2018 
με την επιστημονική καθοδήγηση του Δρ. Πότη Ν. Παπα-
δάκου ομότιμου καθηγητή του τμήματος Τεχνολογίας Γρα-
φικών Τεχνών και την τεχνογνωσία από την πείρα 40 ετών 
στον τομέα της υποστήριξης και διάθεσης μηχανολογικού 
εξοπλισμού και υλικών για εκτυπώσεις Μεταξοτυπίας, Ψη-
φιακής, Τυποβαφείας & Επιγραφών. Η ταχύτατη, ευέλικτη 
και αποτελεσματική  εξυπηρέτηση των συνεργατών της κα-
θώς και η συνεχής εξέλιξή της, την καθιστούν ως την πιο 
συνεπή εταιρεία ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελα-
τών της. Οι προμηθευτές της PRS καλύπτουν τις σύγχρονες 
ανάγκες της αγοράς με νέες τεχνολογίες σε μηχανήματα 
και υλικά.

Η συνεργασία με κορυφαίες βιομηχανίες στον χώρο των 
Γραφικών Τεχνών συνθέτουν την πλέον αξιόπιστη λύση. Σε 
κάθε τεχνοτροπία εκτύπωσης αντιστοιχεί μια καινοτόμος 
εταιρεία.

Στην Μεταξοτυπία ξεχωρίζουν η EPTAINKS (Manoukian) 
με μελάνια για όλα τα υποστρώματα, η ORAFOL με αυτο-
κόλλητα, η EXTRIS με γάζες, η  ARGON HT με μηχανές και 
η HEBBECKER με Carousel.

Στην Ψηφιακή Εκτύπωση η ORAFOL αποτελεί τον κύριο 
συνεργάτη της PRS, καθώς η σταθερότητα της παραγωγής 
εξασφαλίζει την ποιότητά των υλικών της. Επίσης παρέχο-
νται μελάνια για όλους τους τύπους εκτυπωτών και κεφα-
λών από την NUTEC, προγράμματα RIP της WASATCH και 
εκτυπωτές από την DGI.

Στον κλάδο της Τυποβαφείας η PRS πρωτοπορεί με 
εκτυπωτές για χαρτί Sublimation και απευθείας εκτύπωσης 
για ύφασμα της DGEN, την KLIEVERIK με καλάνδρες, την 
JTECK με μελάνια και την SAPPI (Cham Paper Group) με 
χαρτιά sublimation. Ταυτόχρονα διατίθενται υλικά θερμο-
μεταφοράς της SISER και πρέσες της SECABO, όπως και 
υφάσματα της VERSEIDAG, σημαιόπανα της GEORG+OTTO 
FRIEDRICH και της BERGERTEXTILES. 

Στις Επιγραφές παρέχονται τα αυτοκόλλητα της 
GRAFITYP, τα επίπεδα κοπτικά και βινυλίου της SECABO, 
καθώς και οι ταινίες μεταφοράς και οι μάσκες της ORAFOL.

Η PRS διακρίνεται για την διαρκή ανανέωση της εμπι-
στοσύνης προς τους συνεργάτες της. 
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