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  COLOR DIGITAL SOLUTIONS LTD. (CDS) was es-
tablished in 2011 and is active in the field of digital 
technology, offering truly integrated, technological-
ly innovative, secure and reliable solutions for every 
business, organization and professional.

The modern business environment and the par-
ticular economic conditions that prevail today in the 
markets consider the use of the best possible digital 
printing equipment as well as the relevant IT solutions 
tailored to the needs and unique characteristics of 
each company and organization. Our goal is the per-
fect organization and automation of the operations of 
each business.

In this context, we offer products (such as color 
and b/w digital office multifunction and digital press-
es, combined with appropriate finishing systems for 
Book publishing | Variable data printing | Cross me-
dia | Trans-promo | Inline finishing | Workflow auto-
mation | Color management | Label printing | Wide 
format printing and implement software solutions 
that improve workflows and reduce production costs, 
emphasizing the unique features and needs of each 
business and organization. For this reason, CDS has 
developed vertical solutions addressing the particular 
business needs.

CDS is an official partner of KONICA MINOLTA at 
the highest level of partnership “ELITE PARTNER” and 
certified to provide technical support and training for 
Konica Minolta products, ensuring high-level technical 
support and comprehensive solutions.
DIGITAL COLOR & B/W • PRO & PRESS & WF SYSTEMS • 
MULTIFUNTIONAL SYSTEMS

Integrated solutions for color and monochrome 
production printing, high quality and speed, of Koni-
ca Minolta firm - products with international awards & 
certifications. 

67, Stratigou Kallari str., 10445 Athens
Tel: 210.8253277
Email: info@colordigital.gr
Website: www.colordigital.gr
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 Η COLOUR DIGITAL SOLUTIONS Ε.Π.Ε. (CDS) ιδρύθηκε 
το 2011 και δραστηριοποιείται στον τομέα της σύγχρονης 
τεχνολογίας, στο χώρο της ψηφιακής εκτύπωσης, προ-
σφέροντας πραγματικά ολοκληρωμένες, τεχνολογικά 
καινοτόμες, σίγουρες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε επι-
χείρηση, οργανισμό και επαγγελματία.

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και οι ιδι-
αίτερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα 
στις αγορές, κρίνουν απαραίτητη τη χρήση του καλύτε-
ρου δυνατού ψηφιακού εκτυπωτικού εξοπλισμού καθώς 
και των σχετικών λύσεων πληροφορικής, ειδικά σχεδι-
ασμένα στις ανάγκες και στα μοναδικά χαρακτηριστικά 
κάθε επιχείρησης και οργανισμού. Στόχος μας, η άρτια 
οργάνωση και η αυτοματοποίηση των λειτουργιών κάθε 
επιχείρησης. 

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουμε προϊόντα (όπως έγ-
χρωμα και ασπρόμαυρα ψηφιακά πολυμηχανήματα γρα-
φείου και ψηφιακά πιεστήρια, συνδυασμένα με κατάλ-
ληλα συστήματα περάτωσης και φινιρίσματος για Book 
publishing | Variable data printing | Cross media | Trans-
promo | Inline finishing | Workflow automation | Color 
management | Label printing | Wide format printing και 
υλοποιούμε λύσεις λογισμικού που βελτιώνουν τις ροές 
εργασίας και μειώνουν το κόστος παραγωγής, δίνοντας 
έμφαση στα μοναδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες κάθε 
επιχείρησης και οργανισμού. Για το λόγο αυτό, η CDS έχει 
αναπτύξει κάθετες λύσεις απευθυνόμενες στις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Η CDS είναι επίσημος συνεργάτης του οίκου KONICA 
MINOLTA στο υψηλότερο επίπεδο εταιρικής σχέσης 
«ELITE PARTNER» και πιστοποιημένος για την παροχή 
τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης στα προϊόντα 
Konica Minolta, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου τεχνι-
κή υποστήριξη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων.
DIGITAL COLOR & B/W • PRO & PRESS & WF SYSTEMS • 
MULTIFUNTIONAL SYSTEMS

Ολοκληρωμένες λύσεις έγχρωμης και ασπρόμαυρης 
παραγωγικής εκτύπωσης, υψηλής ποιότητας και  ταχύτη-
τας, του κατασκευαστικού οίκου Konica Minolta - προϊό-
ντα με διεθνή  βραβεία & πιστοποιήσεις. 

Περίπτερο 304Α

Στρ. Καλλάρη 67, 10445 Αθήνα, Τρεις Γέφυρες
Τηλ: 210.8253277
Email: info@colordigital.gr
Website: www.colordigital.gr

COLOUR DIGITAL 
SOLUTIONS Ε.Π.Ε.

http://www.colordigital.gr
http://www.colordigital.gr


www.colordigital.gr
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Στρατηγού Καλλάρη 67, Αθήνα.
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PROFESSIONAL PRINTING BUSINESS SOLUTIONS

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ SERVICE

ORIGINAL ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

AccurioPrint / Press C3070L/C3070/C3080/C3080P

AccurioPress C6085/C6100 

AccurioPress 6120/6136/6136P 

bizhub PRO 958

bizhub C258/308/368


