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 Η ΑΔΆΚΤΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2001 με
έδρα το Κορωπί Αττικής και είναι συνέχεια των εταιριών Roto Tec Αδάκτυλος ΑΕ, Interpress AE και Αδάκτυλος & ΣΙΑ ΟΕ Λίθο Οφσετ Ελλάς που είχαν έδρα
στο κέντρο της Αθήνας και αντικείμενο τις εκτυπώσεις, πωλήσεις και service τυπογραφικών καθώς και
βιβλιοδετικών μηχανημάτων.
Στην μακρά αυτή πορεία μας κατασκευάστηκαν,
ανακατασκευάστηκαν και εγκαταστάθηκαν πλήθος
μηχανημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε
χώρες όπως η Γερμανία, Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Σερβία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία,
Αυστρία, Κύπρος, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Κίνα,
Κορέα κτλ.
Η εταιρία μας συνεχίζει με την νέα γενιά και με
νέα προϊόντα και υπηρεσίες, με πίστη και προσήλωση στο καθήκον της και με γνώμονα, την άψογη εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών των φίλων και
πελατών της.
Για τον σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα showroom
στο υποκατάστημά μας στην Αθήνα στην Ιερά Οδό
81-83 όπου μπορείτε να δείτε το νέο μας εγχείρημα με pre press μηχανήματα και software όπως τα
CTP νέας τεχνολογίας για την παραγωγή θερμικών,
αναλογικών και φλεξογραφικών πλακών καθώς και
βοηθητικών μηχανημάτων της Guangzhou AMSKY
Technology CO LTD, καθώς επίσης και αρκετά άλλα
μηχανήματα εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας.
Διαθέτουμε επίσης ανταλλακτικά και αναλώσιμα
για τις περισσότερες τυπογραφικές και βιβλιοδετικές μηχανές όπως μαχαίρια κοπής, περφορέ, πυγμάσεις, βούρτσες, λάστιχα, βεντούζες και πολλά άλλα.
Τέλος σε μας θα βρείτε και υλικά εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας όπως τσίγκους εκτύπωσης
(CTP,CTCP,PS), μελάνια εκτύπωσης (HUBER) coldest
και heatset, χημικά, κόλλα βιβλιοδεσίας (FULLER),
κλωστές, σύρμα, ταινίες διπλής όψεως (TESA) και
άλλα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας
βρείτε στο site μας στο www.adaktylos.gr 

 ADAKTYLOS & CO LTD was founded in 2001 in
Koropi, Attica and is the sequel of Roto Tec Adaktylos SA, Interpress SA and Adaktylos CO GP Litho Offset Hellas companies that were based in the center
of Athens and dealt with printing, sales and service
of printing and bookbinding machines.
During the past years we have built, rebuilt and
installed a lot of machines in Greece and abroad in
many counties such as Germany, Russia, Romania,
Bulgaria, Slovakia, Serbia, Belgium, Holland, Switzerland, Austria, Cyprus, Egypt, Saudi Arabia, China,
Korea etc.
Our company continues with the new generation,
new products and services with faith and dedication
in its duty, while focusing in covering the needs of
friends and customers.
For this purpose, we created a show room in our
branch in Iera Odos 81-83, Athens were you can visit and see our new venture with Pre Press machines
and software. New technology CTP machines for the
production of thermal, analogue and flexographic plates combined with peripheral machines from
Guangzhou AMSKY Technology CO LTD as well as
many more printing and bookbinding machines.
We also provide spare parts and consumables for
most types of printing and bookbinding machines
such as cutting knives, perforators, scoring wheels,
brushes, cutting sticks, rubber suckers and many
more.
Available are also printing and bookbinding materials such as printing plates (CTP, CTCP, PS) printing inks (HUBER) both coldest and heatset, chemicals, bookbinding adhesives (FULLER), threads, wire,
splicing tapes (TESA) and more.
For more information, you can visit our web site:
www.adaktylos.gr 
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Αναλώσιμα Τυπογραφικών Μηχανών

Αναλώσιμα Βιβλιοδετικών Μηχανών

Ανταλλακτικά Τυπογραφικών Μηχανών

Ανταλλακτικά Βιβλιοδετικών Μηχανών

AURA 600 series Flexo CTP

Ausetter 800 series

Pre Press

Offset & Flexo CTP
Μεταχειρισμένα
Μηχανήματα
• Pre Press
• Εκτυπωτικά
MULLER MARTINI
καρφιτσωτική 300

• Βιβλιοδετικά

Amsky Aurora U8128

Τσίγκοι
• PS
• CTCP
• CTP
• CTP DOUBLE LAYER
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