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70 ΧΡΌΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ στο χώρο των
γραφικών τεχνών!
Η εταιρεία μας το 2018 έκλεισε 70 χρόνια από την
ίδρυσή της. Εδώ και 3 γενιές εμπορεύεται υλικά και
βοηθητικά μηχανήματα, που καλύπτουν όλο το φάσμα
των γραφικών τεχνών με συνέπεια και υπευθυνότητα.
Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών
μας με προϊόντα άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις
σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου, αντιπροσωπεύουμε
και εισάγουμε υλικά από οίκους του εξωτερικού, όπως:
• JAENECKE+SCHNEEMANN GmbH: Μελάνια offset,
HBL, UV, βερνίκια • WEILBURGER GRAPHICS GmbH: Βερνίκια νερού & UV, μεταξοτυπίας glitter, textured, relief εφε
• ECS Nottingham: Χημικά - IPA - Βερνίκια νερού & UV
• WOLFGANG SPIELBERGER: Σιλικόνη & ρυθμιστικό pH
νερό • PRINTGRAPH: FINITO υπόστρωμα καουτσούκ μηχανών offset • HUBER GmbH : Χημικά • KSL Staubtechnik
GmbH: Σκόνες πιεστηρίου • STAGO GmbH: Συρραπτικές
- Διατρητικές μηχανές - Γωνιοκόποι • AKEBONO: Δεματοποιητικές μηχανές • LEIBINGER: Αριθμητήρες και ανταλλακτικά • SKOR: Κανάλια πίκμανσης • Μελάνια ασφαλείας αόρατα, θερμοχρωμικά, optical variable, coin reactive,
penetrating κ.ά. • RADIOR: Μελάνια χρυσά, ασημί, φωσφορούχα, scratch off (ξυστό) • CONTI AIR: Καουτσούκ
εκτύπωσης • SAVA TECH: Kαουτσούκ εκτύπωσης • TYREF
SpA: Καουτσούκ βερνικωτικού πύργου
Το 2009 δημιουργήθηκε στις εγκαταστάσεις μας η μοναδική στην Ελλάδα μονάδα διαμόρφωσης καουτσούκ
εκτύπωσης και τοποθέτησης μπαρών σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα. Είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε καουτσούκ με μπάρες για όλες τις μηχανές sheetfed
offset, web offset, continuous forms κ.ά. άμεσα, στην ποσότητα που χρειάζεστε και με το χαμηλότερο κόστος.
Tέλος από το 1997 λειτουργεί στην έδρα μας MIXING
STATION για οποιαδήποτε απόχρωση της Pantone σε
οποιαδήποτε ποσότητα εντός 24 ωρών. 





OUR COMPANY CELEBRATED on 2018 the 70th
anniversary.
For 3 generations we are dealing with the printing
industry. Aiming to the best possible service to our
customers with high quality products according to
the up-to-date requirements of the industry, we represent and import products from foreign companies
such as:

M

JAENECKE+SCHNEEMANN GmbH: Printing inks
offset, HBL, UV, varnishes • WEILBURGER GRAPHICS GmbH: Waterbased and UV varnishes • ECS Nottingham : Chemicals - IPA - Waterbased and UV varnishes • WOLFGANG SPIELBERGER: Silicone - Fountain solution • PRINTGRAPH: FINITO underpacking
for printing blankets • HUBER GmbH: Chemicals •
KSL Staubtechnik GmbH: Anti Set-Off powders •
STAGO GmbH: Stapling - Drilling machines • AKEBONO: Banding machines • LEIBINGER: Numbering
machines & spare parts • SKOR: Matrixes • Security
inks, invisible, thermochromic, optical variable, coin
reactive, penetrating etc • RADIOR: Metallic, fluorescent inks, scratch off (ξυστό) • CONTI AIR: Printing
Blankets • SAVA TECH: Printing Blankets • TYREF
SpA: Varnishing plates
In year 2009 we established in our premises the
only facility in Greece for cutting and barring (converting) printing blankets, suitable for any sheet fed,
web offset, continuous forms machine etc.
Since 1997 we are equipped with MIXING STATION for matching any Pantone shade at the requirements of the customer. 
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Υλικά για όλο το φάσμα
των γραφικών τεχνών

ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
Από το 2009 είμαστε στη θέση να σας προσφέρουμε:
οποιοδήποτε τύπο καουτσούκ ανάλογα με τις ανάγκες σας
με οποιαδήποτε μπάρα (για μηχανές επίπεδες, κυλινδρικές, continuous forms offset)
σε οποιαδήποτε ποσότητα
άμεσα
οικονομικά
Παλαμηδίου 49, 10441 Αθήνα
210.5154545
210.5154544
info@samanides.gr
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γιατί έχουμε:
σύγχρονο εξοπλισμό εναρμονισμένο με ευρωπαϊκά πρότυπα
μοναδικό στην Ελλάδα
μεγάλο stock σε καουτσούκ και μπάρες για την άμεση διαμόρφωση
τους ακριβώς στο μέγεθος που ταιριάζει στις μηχανές σας
συνεχή ποιοτικό έλεγχο στο μέγεθος και πάχος του καουτσούκ,
καθώς και στη σωστή τοποθέτηση των μπαρών

Η διαμόρφωση (converting) γίνεται από έμπειρους τεχνίτες σε μηχανήματα που διασφαλίζουν με ακρίβεια
χιλιοστού τη σωστή διάσταση του κάθε καουτσούκ.
Ο τύπος των εργασιών σας (sheetfed, web, συσκευασία, UV κτλ) απαιτεί και διαφορετική ποιότητα καουτσούκ. Στο
application που έχουμε δημιουργήσει μπορείτε εύκολα να δείτε όλους τους τύπους που έχουμε άμεσα
διαθέσιμους στην αποθήκη μας.
Φυσικά είμαστε και εμείς πάντα στη διάθεσή σας για να σας προτείνουμε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

