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Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ P.S. GREEN OFFICE Μ.Ι.Κ.Ε. με
εμπειρία 30 και πλέον χρόνων, στις λύσεις αυτοματισμού γραφείου-σχολείων - φωτοαντιγραφικών κέντρων - τυπογραφείων σε εκτυπωτικά
καθώς και μετεκτυπωτικά περιφερειακά μηχανήματα, είναι από τις πλέον γνωστές στον χώρο.



THE COMPANY GREEN OFFICE experienced
more than 30 years in office automation solutions schools-copy center-print for profit and
finishing machines are among the best known
in the area.



In the last 12 years successfully represents officially, for Greece and Cyprus, RISO JAPAN, offering and supporting its monochrome and full
color high speed printers.

Τα τελευταία 12 χρόνια αντιπροσωπεύει
επίσημα για την Ελλάδα και Κύπρο την RISO
JAPAN με μονόχρωμα, δίχρωμα, τετράχρωμα
και πεντάχρωμα ταχυεκτυπωτικά μηχανήματα.

It has developed a network of collaborators
around Greece and Cyprus, with main representatives in Thessaloniki, Larissa, Patra, Heraklion, Limasol and Nicosia so it can provide solutions locally to the most of its client.

Έχει αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών, ανά
την Ελλάδα, με κεντρικούς αντιπροσώπους σε
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Λεμεσό, Λευκωσία έτσι ώστε να μπορεί να δίνει λύσεις και στον πιο απομακρυσμένο πελάτη.

In her headquarters show room in Athens,
Green Office keeps all year round a number of
demo machines for all interested segments. 

Στην έδρα της εταιρίας λειτουργεί μόνιμη έκθεση με όλους τους τύπους μηχανημάτων της
RISO σε πλήρη λειτουργία για ενημέρωση και
επίδειξη. 

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ

w w w.graphicaexpo.gr

print

label

pack

sign

2019
MEC ΠΑΙΑΝΊΑΣ

Made in Japan

Πεντάχρωμα

Τετράχρωμα

P.S. GREEN OFFICE Αποκλειστικός αντ/πος Ελλάδος & Κύπρου, Μιχαλακοπούλου 107, Αθήνα 115-27, T.: 211 013 1210 - sales@riso.gr -www.riso.gr

Μονόχρωμα - Δίχρωμα

ΤΑΧΥΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ

