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 H UNIFOT A.E. ιδρύθηκε το 1976 στην Αθήνα και εί-
ναι από τις σημαντικότερες εταιρίες στον κλάδο των 
ψηφιακών εκτυπώσεων, της επιγραφοποιίας και των 
γραφικών τεχνών, αναπτύσσεται συνεχώς σε δύο βα-
σικούς τομείς:
• Την διανομή αναλωσίμων για επαγγελματικά 

εκτυπωτικά.
• Την πώληση επαγγελματικών εκτυπωτικών και 

τού ανάλογου εξοπλισμού τους.
• Μηχανές Πλαστικοποίησης 
• Κοπτικά, CNC ROUTERS κλπ

Oι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, στην περιοχή 
των Γλυκών Νερών, της Παιανίας και των Σπάτων πε-
ριλαμβάνουν γραφεία, χώρους πωλήσεων, αίθουσα 
συνεδριάσεων, showroom, αποθήκες και εργαστήρια 
συνολικής έκτασης 1.800 τ.μ. Επίσης, στον ίδιο χώρο 
πραγματοποιείται εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και 
επισκευές από το εξειδικευμένο προσωπικό της εται-
ρίας. Παράλληλα διαθέτει άρτια εξοπλισμένο τεχνικό 
τμήμα και προσωπικό, ιδιόκτητα αυτοκίνητα για άμε-
σες αποστολές στον χώρο σας. H εταιρία διευθύνεται 
από τον κ. Ανάγνο Γεώργιο.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

A. ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η UNIFOT A.E. με τη μακρόχρονη εμπειρία της 
στο χώρο των ψηφιακών εκτυπώσεων, της επιγραφο-
ποιίας και των γραφικών τεχνών, έχει συνάψει συμ-
φωνίες με γνωστούς Οίκους για την αποκλειστική 
αντιπροσώπευση σε μηχανήματα και αναλώσιμα που 
εγγυώνται τη μέγιστη σχέση απόδοσης και ποιότη-
τας, όπως:

Supplies
3A Composites
KAPA - Αφρώδη φύλλα πολυουρεθάνης • FOREX - 
Φύλλα PVC • DISPA - Xάρτινα εκτυπώσιμα Φύλλα • 
SMART-X - Φύλλα Πολυστερίνης • DIBOND - Σύνθε-
τα Φύλλα Αλουμινίου
NESCHEN - Μονομερικά & Πολυμερικά Υλικά Εκτύ-
πωσης • Eco Solvent/UV/Latex, Υλικά Πλαστικοποίη-
σης, Κόλλες διπλής Όψης, Προϊόντα για εκτυπώσεις 
BORDEAUX - Μελάνια

B. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Η UNIFOT A.E. καλύπτει όλες τις ανάγκες για μη-

χανήματα εκτυπώσεων, πλαστικοποίησης και κοπτι-
κά, προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα και προ-
μηθεύει τα αντίστοιχα αναλώσιμα, σε συνεργασία με 
αρκετούς από τους σπουδαιότερους Κατασκευαστές 
όπως:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
OPTIMUM DIGITAL PLANET - Εκτυπωτές Eco 

Solvent, UV, Hybrid • KEENCUT - Κοπτικά οριζόντια 
και κάθετα • NEOLT - Κοπτικά και μηχανές πλαστικο-
ποίησης • SEAL - Μηχανές πλαστικοποίησης • UNITEC 
- Κοπτικά CNC Routers • BAISHENG - Κοπτικά LASER

Η UNIFOT A.E. με την τεχνογνωσία και την εμπει-
ρία της μαζί με την υψηλή ποιότητα μηχανημάτων και 
αναλωσίμων που διαθέτει, προσφέρει στους πελάτες 
της την δυνατότητα άριστης δημιουργίας κατασκευ-
ών. Όλα τα υλικά διάθέτουν πιστοποιήσεις βραδυ-
καυστότητας στο πρότυπο EN-13501.

Με υπεύθυνη και γρήγορη εξυπηρέτηση, η UNIFOT 
A.E. προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεται ο σύγ-
χρονος επαγγελματίας.  

Λ. Λαυρίου 228, 15354, Γλυκά Νερά, Αθήνα
Τηλ.: 2106040024, 2106040026
Email: info@unifot.gr
Website: www.unifot.gr

Περίπτερο 209-210

UNIFOT A.E.
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 UNIFOT S.A. was founded in 1976 in Athens 
and is one of the most important companies 
in the field of digital printing, signmaking and 
graphic arts, constantly developing in two main 
areas:

• The distribution of professional printing 
supplies.

• The sale of professional printing and related 
equipment.

• Laminating Machines 
• Cutting machinery, CNC ROUTERS, etc

Its own facilities, in the area of   Glyka Nera, 
Peania and Spata, include offices, sales areas, 
conference room, showroom, warehouses and 
workshops of a total area of   1.800 sq.m. Train-
ing, technical support and repairs are carried 
out by the specialized personnel of the com-
pany. Also it has a well equipped technical de-
partment and staff, as well as privately-owned 
cars for direct deliveries. The company is head-
ed by Mr. Anagnos Georgios.

ACTIVITIES

A. DISTRIBUTION OF CONSUMABLES - 
PRINTING MATERIALS

UNIFOT S.A., with its long experience in the 
field of digital printing and graphic arts, has en-
tered into agreements with well-known brands 
for exclusive representation in machinery and 
consumables, that guarantee maximum perfor-
mance and quality, such as:

Consumables, 3A Composites
KAPA - Foamed polyurethane sheets • FOREX 
- PVC sheets • DISPA - Paper Printable Sheets 
• SMART-X - Polystyrene sheets • DIBOND - 
Composite Aluminum Sheets
NESCHEN - Monomeric & Polymeric Printing Ma-
terials • Eco Solvent/UV/Latex, Laminating mate-
rials, Double Sided Adhesives, Printing products
BORDEAUX - Inks

B. PROFESSIONAL MACHINERY
UNIFOT S.A. covers all the needs for print-

ing, laminating and cutting machines, offers 
integrated systems and supplies with the re-
spective consumables, in cooperation with 
several of the most important manufacturers, 
such as:

OPTIMUM DIGITAL PLANET - Eco Solvent, 
UV, Hybrid Printers • KEENCUT - Cutting ma-
chines horizontal and vertical • NEOLT - Cutting 
machines and laminating machines • SEAL 
 - Laminating machines • UNITEC - Cutting CNC 
Routers • BAISHENG - Cutting LASER

UNIFOT S.A. with its know-how and experi-
ence, combined with the high quality of its ma-
chinery and consumables, offers its customers 
the possibility of excellent construction. All ma-
terials have SLC certification in EN-13501.

With responsible and fast service, UNIFOT 
S.A. offers the confidence that a modern pro-
fessional needs. 

288, Lavriou Ave., 15354, Glyka Nera, Athens 
Tel.: +302106040024, +302106040026
Email: info@unifot.gr
Website: www.unifot.gr
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UNIFOT S.A.




