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Η GRAFO ARTISTI ειδικεύεται εδώ και 20 χρόνια σε εφαρμογές σμάλτου έχοντας καταλάβει σήμερα ένα μεγάλο μερίδιο ελληνικής αγοράς, καθώς και του εξωτερικού.
Δεδομένου ότι η ίδια η εταιρεία παράγει, σημαίνει ότι μπορεί και πουλάει σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές με υψηλών προδιαγραφών ποιότητα
που παραμένει σταθερή καθόλη τη διάρκεια των
ετών.
Σήμερα η Grafo Artisti παραμένει στην ελληνική
αγορά από τις λίγες που μπορεί να εκτυπώσει και
να δημιουργήσει αυτοκόλλητα σμάλτου με απόλυτη ακρίβεια χρωμάτων σε ασημί ή χρυσό και γενικά
μεταλλικά χρώματα ως φόντο με τα πιο σύγχρονα
εκτυπωτικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας.
Οι πελάτες μας είναι μεγάλες εταιρείες στο
βιομηχανικό & κατασκευαστικό τομέα, οι οποίες
μας εμπιστεύονται για τη σήμανση των προϊόντων
τους.
Στο διαφημιστικό τομέα οι περισσότερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας διαφημιστικών ειδών συνεργάζονται με τη Grafo Artisti για την ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος με την ποιότητα
υψηλών προδιαγραφών που τους παρέχουμε.
Η πληθώρα και σταθερότητα των πελατών μας
αποδεικνύει τη δυνατότητά μας να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε ζήτηση τόσο εκτυπωτική και
ποιοτική όσο και οικονομική.
Δεδομένου της υψηλής μας εξειδίκευσης στο
χώρο αυτό οι δυνατότητες εφαρμογής του αυτοκόλλητου σμάλτου, λόγω της πολύ υψηλής ποιότητας, είναι πάρα πολύ μεγάλες και καινοτομώντας
η εταιρείας μας εξελίσσεται διαρκώς με νέα προϊόντα. 



GRAFO ARTISTI is specialized 20 years now in
doming applications having today a large share
of the Greek and abroad market.
As our company is the manufacturer, it
means that it can and sell at extremely competitive prices with high quality standards that remains stable over the years.



Today Grafo Artisti remains in the Greek
market among the few who can print and create enamel stickers with absolute precision of
colors in silver or gold and metallic colors in
general as a background with the latest stateof-the-art printing machines.
Due to our high specialization in this area,
the possibilities of applying the self-adhesive
enamel, due to its very high quality, are very
large and our company constantly innovates
evolving with new products.
Our clients most of the advertising companies, graphic designers and printing solution
companies choose us to produce the promotional part of doming labels and any other custom made labeling like aluminum, inox labels etc
Many Manufacturers & heavy industrials trust
us through the years for labeling their products,
due to the high quality and durability we offer.
Doming labels is nowadays a “must” way of
advertising and selling. 
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