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- Βιοτεχνίες κατασκευής τουριστικών ειδών με UV εκτυπωτικά 
αντικειμένων και Laser κοπής και χάραξης.

- Βιοτεχνίες κατασκευής χειροτεχνιών (εκκλησιαστικά- 
γάμος-βάπτιση)

Σήμερα, με συσσωρευμένη εμπειρία 32 ετών και υψηλό 
επίπεδο εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας, προμηθεύει με 
εξοπλισμό και αναλώσιμα, σημαντικό μέρος της λληνικής 
αγοράς στους τομείς :

ε

Η DATAWORKS ιδρύθηκε το 1991 και ειδικεύεται στην πώληση 
και υποστήριξη μηχανημάτων και υλικών Κοπής, Χάραξης και 
Ψηφιακής Εκτύπωσης.

- Οπτική επικοινωνία, εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους, 
επιγραφές, διαφημιστικές κατασκευές και ψηφιακά 
τυπογραφεία.
- Βιοτεχνίες και τυπωτήρια υφασμάτων σε ρολό ή σε έτοιμο 
ρούχο.
- Βιοτεχνίες εκτύπωσης στάμπας σε επαγγελματικό 
ρουχισμό, αθλητικό ρούχο, τεχνικά υφάσματα και T-shirt.

Η DATAWORKS στεγάζεται σε κτίρια συνολικής χωρητικότητας 
~ . 00μ , με σύγχρονα εξοπλισμένους και άνετους demo 
χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου εκθέτει και 
παρουσιάζει ζωντανά, τα περισσότερα από τα μηχανήματα 
που αντιπροσωπεύει.
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Οι πελάτες από όλη την Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα να 
δοκιμάσουν τα μηχανήματα για τα οποία ενδιαφέρονται με 
δικά τους αρχεία, ώστε να είναι σίγουροι για την επιλογή 
τους.

Κλειδί της επιτυχίας είναι η βαθιά γνώση και η δυνατότητα 
παροχής άρτιας Τεχνικής Υποστήριξης, παράλληλα με την 
άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Με εξειδικευμένους τεχνικούς σε , η 
Dataworks παρέχει υψηλής ποιότητας τεχνικές υπηρεσίες σε 
όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα, λειτουργεί το  ηλεκτρονικό κατάστημα 
 όπου οι επαγγελματίες έχουν 

πρόσβαση σε όλα τα αναλώσιμα προϊόντα και μπορούν να 
δουν ισχύουσες τιμές και αποθέματα και να  
on-line τους (24/7), 

παραγγείλουν
τα αναλώσιμά 

Η παραγγελία αυτοματο-
ποιημένο σύστημα ,

καταχωρείται αυτόματα στο 
 ERP  που υποστηρίζει σαν μία ενιαία 

πλατφόρμα τις δραστηριότητες σε Αθήνα -
Θεσσαλονίκη - Διαδίκτυο.

  της εταιρείας   
  

Με πάντα ετοιμοπαράδοτα προϊόντα και ένα ευέλικτο δίκτυο 
διανομής, μπορεί και εξυπηρετεί με απ' ευθείας παράδοση 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μέσω μεταφορικών σε όλη 
την Ελλάδα.

Το τεχνικό προσωπικό εκτός από την πολύχρονη 
εμπειρία, λαμβάνει συνεχή και συστηματική εκπαίδευση 
στους οίκους που αντιπροσωπεύουμε και φέρει τις ανάλογες 
πιστοποιήσεις, διασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση των 
μηχανημάτων, τη σωστή Διαχείριση Χρώματος  αλλά και την 
άριστη τεχνική κάλυψη όσων αναγκών παρουσιαστούν.

μας, 

 

 ,
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Η Dataworks είναι ο Επίσημος Αντιπρόσωπος της Mutoh στην 
Ελλάδα.

 H SUMMA, κατασκευάζει στο Βέλγιο  κοπτικά 
μηχανήματα με επιδόσεις, αξιοπιστία και σύγχρονες 
τεχνολογίες οπτικής αναγνώρισης για Print & Cut εφαρμογές.

,

 

Η Mutoh κατασκευάζει κορυφαία μηχανήματα για πολύ 
υψηλής ποιότητας εκτύπωση σε ρολό και σε επίπεδα υλικά.

( Eco, Subli , Led UV Printers – )  mation

 RIP οδήγησης εκτυπωτικών και διαχείρισης χρώματος.

Κορυφαί  κατασκευής μελ νι θερμο
μεταφοράς (sublimation).

a  - εταιρεία α ών

 Κορυφαίος κατασκευαστής συστημάτων DTF και 
άλλων εκτυπωτικών μηχανημάτων μεγάλου μεγέθους.

Συνώνυμο της υψηλής ποιότητας και των αυστηρών πιστο
ποιήσεων για την κατασκευή ρούχων εξαγωγές.

πιο -
για 

 Επαγγελματικά Laser συστήματα & Κοπτικά ρολού και 
φύλλου. 
Laser για χάραξη & κοπή οπτικά ρολού με δυνατότητα 
οπτικής αναγνώρισης για Print & Cut εφαρμογές.

 και κ
 

Εκτυπωτικά για εκτύπωση απ' ευθείας σε T-shirt 
(μπλουζάκια & υφάσματα).

Εκτυπωτικά συστήματα   με μεγάλου μεγέθους
τεχνολογία UV, .Solvent, Sublimation

RIP οδήγησης εκτυπωτικών και διαχείρισης χρώματος.

Industrial συστήματα υψηλών επιδόσεων κοπής 
και χάραξης με LASER CO2 και YAG.

Πλαστικοποιητές ρολού & μαχαίρια κοπής 
μεγάλου πλάτους.

 Υλικά ψηφιακής εκτύπωσης και χρήσιμα 
μικρά βοηθητικά εργαλεία .και αναλώσιμα

 Εκτυπωτικά για επίπεδα υλικά.

Μηχανήματα και αναλώσιμα.
κοπής και χάραξης.

 Πλήρη σειρά αναλωσίμων και Display Stands.

Επίσης διαθέτει πλούσια γκάμα από Display Stands και άλλα 
Promotional προϊόντα όπως rollups, Popups, A-stands, 
Αράχνες, tables κ.α.promotional 

 ρολού.
 θερμομεταφοράς.

 εΗ DATAWORKS διαθέτει στην λληνική αγορά επιλεγμένα 
μηχανήματα και αναλώσιμα  κάτω από το brand Ιδιωτικής 
Ετικέτας

 
πλαστικοποίησης και κοπής των εταιρειών EMBLEM, ASLAN, 
VenusLF, ερμομεταφοράς Politape και SEF, αλλά και 
ποιοτικά μελάνια εκτύπωσης VenusLF και  INKWIN. 

θ
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2600mm | 1 dpi | dual CMYK | Eco Ultra | UMS440     | 2 Η 630mm | 1 dpi | dual CMYK | Eco Ultra | 1440     Η

made in 
Japan2638X 628

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

made in Japan

1341SR PRO

AccuFine print head Technology

1371 | | MS31 High User Assistance 

VerteLith RIP I i-screen Weaving | Clear Tone Screening 

mm  CMYK  | 

Το  XpertJet 1341SR Pro νανέο εί ι ένα ευέλικτο, 
αξιόπιστο εκτυπωτικό υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας,

για  εκτυπώσεις  έως  137
 

cm

με μικρό χώρο, ασύγκριτες επιδόσεις !
Μικρό σε όγκο, κατάλληλο για καταστήματα 

1625 440   mm  1 dpi  CMYK MS41 - UMS| | |
2 piezo heads (staggered)

Eκτυπωτικό πολύ υψηλής ευκρίνειας 
για αξεπέραστη ποιότητα εκτύπωσης  
γ ια  επαγγελματ ίε ς  που δεν 
συμβιβάζονται στην ποιότητα αλλά 
απαιτούν αξιόλογη ταχύτητα !

 

1682SR
Superior
colors !

8 colors

made in Japan

Media Tracker
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

AccuFine print head Technology

1615 | | MS51 High User Assistance 

VerteLith RIP I i-screen Weaving

Clear Tone Screening 

mm  CMYK  | 

1641SR PRO

Σ ός, ς ς  για υψηλήτιβαρ  αξιόπιστο  εκτυπωτή ,  
απόδοση ποιότητα, κάθε μέρα !και  

Το  XpertJet 1 41SR Pro νανέο 6 εί ι ένα 
ευέλικτο, αξιόπιστο εκτυπωτικό υψηλής 
ανάλυσης και ταχύτητας, για  εκτυπώσεις  
έως  161,5 .

 
cm

1682SR PRO

XpertJet 1682SR PRO εκτοξεύει την 
ποιότητα και την ταχύτητα !
Διαθέτει 2 πιεζοκεφαλικές κεφαλές 

Το ολοκαίνουργιο δικέφαλο 

x2 AccuFine HD 3200 print head Technology

1615 | | MS51 High User Assistance 

VerteLith RIP I i-screen Weaving

Clear Tone Screening 

mm  CMYK  | 

made in Japan

GREENGUARD   GOLD
Τα μελάνια  έχουν χρυσή Mutoh MS51  
πιστοποίηση GREENGUARD Gold
για εφαρμογές σε ευαίσθητους χώρους 
όπως  σε σχολεία ή νοσοκομεία.

Χ ε υς ες,άρη σ  ενσωματωμένο  αισθητήρ  επιτρέπει πολλαπλές 
αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις αυξημένη απόδοση και , 
μειώση ς ς ! τη  σπατάλη

Οι χρήστες μπορούν επίσης να απενεργοποιήσουν περιοχές σε περίπτωση φραγμένων ακροφυσίων  για 
να συνεχίσουν την παραγωγή. Με την  ο εκτυπωτής θα εντοπίσει 
αυτόματα τα ακροφύσια που λείπουν και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να συνεχίσει την παραγωγή, χωρίς την 
παρέμβαση του χρήστη.

της κεφαλής ,
 προαιρετική μονάδα αυτόματου ελέγχου ακροφυσίων,

      MS51 hazard 
gBL free  Ink



ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PRO Χάρη στις καινοτόμες και 
, για μία ακόμη φορά εκτοξεύει τις επιδόσεις, 

στις υψηλής ευκρίνειας εκτυπώσεις !   

H είναι η πρωτοπόρος δημιουργός τεχνολογίας  που με τις 
πατενταρισμένες τεχνολογίες της έχει αλλάξει πολλές φορές τα 
δεδομένα της αγοράς.

Mutoh ,

The three 
key building 

ksbloc
Η νέας γενιάς κεφαλή 
εκτύπωσης, εγγυάται 
βελτιωμένη ποιότητα 
σταγονιδίων μαζί με 
ακριβέστερη -τοποθέτη
ση στο..

more..

AccuFine ead TechnologyH

και εργαλεία φινιρίσματος 
όπως σημάδια για το 
ξάκρισμα, για μπουντούζια 
και αυτόματο ή χειροκίνητο 
tiling  και..

  

. 
Απλό και ισχυρό Interface 
με ισχυρές λειτουργίες  
προεπισκόπησης εκτύπω
σης όπως 'soft δοκίμιο' 

-
 

Οι αλγόριθμοι i-screen 
weaving, ενσω
ματ μένοι στο firmware 
της μηχανής εκτύπωσης 

 είναι -
ω

 
και εκμεταλλεύονται 
πλήρως την αυξημένη
ποιότητα σταγονιδίων 
καταστέλλοντας την 
εμφάνιση banding και..

more.. more..
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Πιστοποίηση για χρήση των εκτυπώσεων σε 
απαιτητικούς χώρους  σε  θέματα  υγείας  .

X  
προστασία  της υγείας και του 
περιβάλλοντος.

ωρίς γ΄  βουτυρολακτόνη για τη μέγιστη
 και ασφάλεια

Mutoh MS51 Ink hazard & free  gBL 

• Κατάλληλα πιστοποιημένα  για χρήση σε εσωτερικούς 
χώρους όπως παιδικά δωμάτια, σχολεία και νοσοκομεία.
• Εξαιρετική βαθμολογία σε αντοχή,  σε τριβή και καθαρισμό 
με .χημικά

•  bags 4 colours – C, M, Y, K σε 1 λίτρου, κάθετης 
τοποθέτησης, για οικονομία στη χρήση.

• Γρήγορο στέγνωμα σε μεγάλες ταχύτητες και δυνατότητα 
πλαστικοποίησης ακόμη και την ίδια μέρα. 

• Χωρίς ειδικές σημάνσεις υγείας και ασφάλειας.
• Χαμηλής οσμής.

• Κατάλληλα για μεγάλη διάρκεια σε εξωτερικούς χώρους, 
ακόμη και χωρίς πλαστικοποίηση.

• Διατήρηση της  όψης του υλικού!γυαλιστερής

• Λαμπερά και δυνατά χρώματα με μεγάλο 
χρωματικό εύρος και άριστη λεπτομέρεια κουκίδας.

more..

MS5 1

•

• 

 Χωρίς    γ' βουτυρολακτόνη (gBL free)

Χωρίς ειδικές σημάνσεις υγείας και ασφάλειας

Νέα Hazard-Free eco solvent μελάνη

GREENGUARD   GOLD
Τα μελάνια  έχουν χρυσή Mutoh MS51  
πιστοποίηση GREENGUARD Gold
για εφαρμογές σε ευαίσθητους χώρους 
όπως  σε σχολεία ή νοσοκομεία.



Όταν στο υπάρχει , ταχύτητα, 

ευελιξία και απόλυτη ακρίβεια..  τότε ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ένα επαγγελματικό 

εκτυπωτικό και ένα ξεχωριστό σύστημα περιμετρικής κοπής  και  οπτικής 

αναγνώρισης. 

Print & Cut 

.

 Print & Cut Mutoh και Summa και   

6

μάθετε 
περισσότερα
για τις λύσεις
κοπής & εκτύπωσης

Mutoh & Summa
Όπως λέμε  ...

Εδώ και 60 χρόνια, η  Intelligence έKeypoint χει αναγνωριστεί ως η πιο αξιόπιστη 
πηγή πληροφόρησηγια αδιάβλητη , κριτική και ανάλυση, καθώς η μεθοδολογία της 
στα hands-on , διασφαλίζουν αδιάβλητα 
και αξιόπιστα αποτελέσματα στις δοκιμές της.

tests και η σε βάθος ανάλυση της αγοράς
hands-on 

1341SR-P

1641SR-P

Image Quality

Halftone Images

Colour Accuracy

Colour Gamut

Multi-Panel Wallpaper
Consistency

Media Handing

Device Management
and Monitoring

Maintenance and Ink

Usability

Speed

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

• Από άκρη σε άκρη εκτύπωση χωρίς περιθώρια !

  επαναλαμβανόμενες εργασίες ή και διπλής όψης εκτυπώσεις !

•   Λειτουργία φυσητήρα της αντλίας Vacuum για ευκολότερη 
  διαχείριση βαριών υλικών !

• Τραπέζι εκτύπωσης με πολλαπλές ζώνες vacuum !

•  Σύστημα αυτόματης τοποθέτησης υλικού με pins για πολλαπλές 

• Πάχος υλικού έως 100 mm Βάρος υλικού έως 50 κιλά / μ² !

•  Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλές θερμοκρασίες, 
  ιδανικό για θερμοευαίσθητα υλικά !

• 1250 x 2540 mm Heavy Duty επίπεδο Led UV εκτυπωτικό !

• Μεταβλητής κουκίδας greyscale industrial κεφαλές εκτύπωσης !

    Το Mutoh Performancejet 2508UF LED UV, ένα επίπεδο UV εκτυπωτικό με σταθερό τραπέζι και 
κινούμενη γέφυρα, είναι η ιδανική επιλογή για να εκτοξεύσει τις επιδόσεις σας και να σας δώσει 
πρόσβαση σε εκτυπωτικές εργασίες με υψηλότερη προστιθέμενη αξία, χάρη στη χρήση λευκού και 
βερνικιού σε συνδυασμό με την τετράχρωμη εκτύπωση !

more..



483mm x 329mm  cm ύψος *  1440DPI  
CMYK + W + V   UV INKS  LED UV | 1 Η

| 15  |
  hite  arnish | |

* έ ται α cm Δ χε αντικείμεν  έως 15
Έχει δυνατότητα προσθήκης τραπέζιου ** vacuum

594 483 | 15  |mm x mm  cm ύψος   1440DPI  
CMYK + W + V   UV INKS  LED UV | 1 Η  hite  arnish | |

T  νέα, a είναι LED UV 
εκτυπωτικά, που τυπώνoυν απευθείας σε ευρεία ποικιλία επίπεδων υλικών 
όπως ξύλο, , και σε διάφορα αντικείμενα  

 
plexi glass πέτρα, μέταλλο .

Παράγουν ασύγκριτη ποιότητα εκτύπωσης σε υπερδιπλάσιες ταχύτητες από 
τον έως σήμερα  ανταγωνισμό. 

Χρησιμοποιούν νέα  μελάνια LED UV χωρίς πτητικές ουσίες και βαρέα 
μέταλλα (VOC Free) και δεν χρειάζονται μηχανοβοηθούμενο εξαερισμό. 

Απευθύνονται ειδικά σε μικρές παραγωγές προσωποποιημένων ειδών σε 
επίπεδα αντικείμενα, διαφημιστικά δώρα, τουριστικά σουβενίρ, 
συσκευασίες, αγιογραφίες, δείγματα, πρωτότυπα, βιομηχανικά αντικείμενα, 
σήμανση, αυτοκόλλητα, ετικέτες, βραβεία, πλακέτες απονομής κ.α.

8
Δύναται να εκτυπώσει και σε

 κυλινδρικά αντικείμενα (optional)

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εκτυπωτικό Επίπεδων Αντικειμένων

461UF

Μπορούν να ενεργοποιήσουν με 
διαφορετικό τρόπο 6 διαφορετικά τμήματα 
της λάμπας UV, ώστε να παράγουν

γυαλιστερό, ημί-γυαλιστερό και ματ εφέ βερνικιού,
περνώντας  την κάθε εκτύπωση

 
 
 

 !

Οι Led UV εκτυπωτές XpertJet 461UF και 
661UF χρησιμοποιούν  

Εκτυπωτικό Επίπεδων Αντικειμένων

661UF

?
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1615mm | 1 dpi | CMYK | US11 LED UV | 2 440     Η

Δημιουργήστε γραφικά με μεγάλη προστιθέμενη 
αξία με τον Led UV  εκτυπωτή VJ-1638UR Mark II !R2R

Χρησιμοποιεί εύκαμπτα μελάνια Led UV Mutoh 
US11,  λεύθερα από Πτητικές Ουσίες (VOC Free) ! Ε  

Ο Led UV εκτυπωτής ValueJet 1638UH Mark II 
με διπλή κεφαλή/διπλή λάμπα για εύκαμπτα και 
άκαμπτα υλικά, χαρακτηρίζεται από την ευελιξία ! 
Είναι το ιδανικό εργαλείο για να επεκτείνετε την 
επιχείρησή σας σε ευρύ φάσμα εμπορικών 
εφαρμογών υψηλής προστιθέμενες αξίας σε ρολό ή 
και σε ελαφριές επίπεδες επιφάνειες.

Υβριδικός 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1638UR Mark-II

1638UH Mark-II HYBRID 

1615mm | 1 dpi | CMYK | US11 LED UV | 2 440     Η

Αναβαθμίστε τις εκτυπωτικές σας δυνατότητες με προϊόντα μεγάλης προστιθέμενης αξίας

GREENGUARD GOLDI² INTELLIGENT
INTERWEAVING

I² INTELLIGENT
INTERWEAVING
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Sublimation Inks

T  ο  ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  στις τεχνολογίες
μελανιών εξάχνωσης και θερμομεταφοράς !

INKS FOR SUBLIMATION PRINTING

INKS FOR PIGMENT PRINTING

Mελάνια sublimation κατάλληλα για εκτυπωτικά 
Mutoh και Epson

 
 based technology

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

11

1120 440  mm | 1 dpi | CMYK | Sublimation | 1 H

ατάλληλο για επιχειρήσεις που επιθυμούν K
να εισέλθουν στην εκτύπωση θερμομεταφοράς
και να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες
με προστιθέμενη αξία

RJ-900X-U1

made in Japan

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1938TX



Αντικαταστάτης του που 
έχει σχεδόν μονοπωλήσει την αγορά στα 

τυπωτήρια με sublimation

Best Seller VJ-1638WX 

Αξιόπιστο, σταθερό και με ταχύτητες παραγωγής 
που καλύπτουν μεγάλου όγκου παραγωγές. 

Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό ς  ε κ τ υ π ω τ ή ς 
sublimation για αξιόπιστη και συνεχή 
λειτουργία σε συνθήκες παραγωγής.
Προορίζεται για μικρές και μεσαίες σε 
όγκο παραγωγές.

12

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1682WR

1 46 2WR PRO

made in Japan

made in Japan

made in Japan

x2 AccuFine print head Technology

1615 | | DS3 Sublimation High User Assistance 

VerteLith RIP I i-screen Weaving  Clear Tone Screening 

mm  CMYK  | 

|

x2 Piezo print heads (staggered) | 1440 dpi

1615 | | DS3 Sublimation VerteLith RIP

High User Assistance  I Intelligent Interweaving

mm  CMYK  | 

Media Tracker

Ο νέας γενιάς SUBLIMATION εκτυπωτής XPJ-1341WR-Pro 
διαθέτει νέ ς  τεχνολογίες Mutoh 

για σταθερή απόδοση σε  υψηλής ποιότητας παραγωγές!
όλες τις α  γενιάς

1341WR PRO

AccuFine print head Technology 

1371 | | DS3 Sublimation High User Assistance 

VerteLith RIP I i-screen Weaving | Clear Tone Screening 

mm  CMYK  | 



DTF SYSTEMS

• 60cm x 100m

• 45cm x 100m

• 30cm x 100m 

   A3 

• πακέτο των 100σελ.

•  •  • 5κιλη 2κιλη 1κιλη

• DTF CMYK LcLm  

• DTF White ink 
λευκή μελάνη 
άριστης ποιότητας 

• Cleanings & Flushing 
  και καθαρισμόγια συντήρηση  κεφαλών

• Παράγει ευκρινείς πολύχρωμες εικόνες με άριστα καθορισμένες άκρες και πολύ  

• Δεν απαιτεί μεγάλο διαθέσιμο χώρο  πλυντήρια ή άλλο διαθέσιμο εξοπλισμό. ,

  καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης από κάθε άλλη μέθοδο.

• Πλένεται σαν μεταξοτυπία, έχει καλύτερη υφή που επιπλέον βελτιώνεται με τον καιρό! 

• Παράγει εκατοντάδες στάμπες ανά ώρα. 

• Εκπληκτική ελαστικότητα, κατάλληλο για απαιτητικά υφάσματα και αθλητικά ρούχα! και 

• ψηλής ανθεκτικότητας εκτυπώσεις  αντέχει σε πλύσιμο με υψηλή θερμοκρασία. Υ -

• αμηλό κόστος χρήσης επιτρέπει πλέον την παραγωγή ΚΑΙ μικρών ποσοτήτων. Χ που 

• Πολύ απαλό αποτέλεσμα στην αφή. 

• Δεν απαιτούνται προηγμένες τεχνικές γνώσεις. 

• Χαμηλή Επένδυση - Υψηλή Απόδοση - Εύκολο στην εκμάθηση. 

• Δεν απαιτείται κοπή και 'ξεπατίκωμα' της στάμπας. 

• Εξαιρετική επιλογή για μικρές  μεσαίες ποσότητες. , και μεγάλες 

• Λειτουργεί στα περισσότερα υφάσματα αλλά και σε πολλά ακόμη υλικά. 

Cold arm / Hot Peel/ W   

για κεφαλές EPSON

 
αναλώσιμα αναλώσιμα 

Κόλα σε λευκή
και μαύρη έκδοση

  

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

more..

more..
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DTF SYSTEMS

C M KY WLmLc

360x1440dpi  -  12pass 3.2 m /h2

 * Dual Print Heads XP-600 

DTF 
45mini 0PRO

mini300PRO

1 

Η DATAWORKS, πρωτοπόρος στον τομέα του DTF, σήμερα διαθέτει την μεγαλύτερη 
εγκατεστημένη βάση στην ελληνική αγορά. 
Με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, στηρίζει έμπρακτα τον βιοτέχνη 
και έχει την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών του χώρου

 
.

14

more..

more..

DTF
OR-BE-620
OR-BE- 607

 * Dual 3200 Print Heads i

C M KY W

720x1200dpi  -  4pass

720x1800dpi -  6pass

8.5 m /h2

5.5 m /h2

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Οι επαγγελματικής κατηγορίας ψηφιακοί εκτυπωτές της  είναι το αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και 
εξέλιξης στην εκτύπωση υφασμάτων. Προσφέρουν την πιο εξελιγμένη, φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα 
εκτύπωσης της αγοράς  ειδικά σχεδιασμένη για εκτύπωσεις σε υφάσματα και .

T-Shirt ,DTG
 

, T-Shirt

Τα εκτυπωτικά της  έχουν υψηλή ταχύτητα παραγωγής χωρίς την ανάγκη να μειώνετε 
την ποιότητα εκτύπωσης.

DTG

Με το επαναστατικό σύστημα  (σύστημα διαχείρισης λευκού μελανιού), η διαχείριση 
της λευκής μελάνης είναι απλή. Απλώς είναι καλύτερη τεχνολογία!

WIMS
 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νέοι  απο την  !
Υβριδική λειτουργία σε ένα μηχάνημα

T-Shirt εκτυπωτές  DTG
, DTG & DTF 

15

Νέο       !
αλλάζει τα δεδομένα !
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

S1 D120 S1 D140 D140FX / S1 D160

SUMMA S1 D60

S2 75 D/T S2 120 D/T S2 140 D/T

SUMMA S2 160

The One to change the game

SUMMA S2 SERIES 

τα  διατίθονται S2
 Drag knife 
Tangential Knife

με ή
με 

Βελτιωμένη ευκολία χρήσης

Κορυφαίο σύστημα κίνησης
ημειώδη ακρίβεια 

προώθησης υλικού
με μν

Α νκρίβεια στη  περιμετρική κοπή

OPOS σύστημα αναγνώρισης 
σημείων σύμπτωσης

OPOS Xtra για απίστευτη 
λεπτομέρεια

Εργονο ική και διαισθητική 
οθόνη αφής

μ

Ethernet, USB και WiFi

SUMMA S1 SERIES 

Η Summa S One είναι 
 ολοκαίνουργια σειρά 

κοπτικών  που ήρθε για να 
αλλάξει το παιχνίδι !

Series 
μια

,

Οι S Class 2™ Drag Knife & 
S Class 2™ Tangetial Knife, 
είναι οι ορυφαίες σειρές 
κοπτικών της Summa.

 
κ

Ασύγκριτες Επιδόσεις

Κορυφαίο σύστημα κίνησης
ημειώδη ακρίβεια 

προώθησης υλικού
με μν

Α νκρίβεια στη  περιμετρική κοπή

OPOS σύστημα αναγνώρισης 
σημείων σύμπτωσης

Flexcut λειτουργία

Εργονο ική και διαισθητική 
οθόνη αφής

μ

G-Performance λειτουργία



GCC Expert-II / LX
24" : 719mm   (600mm) -  705mm/sec 
52" : 1470mm (1320mm) -  635mm/sec

: 

Ταχύτητα :
Ταχύτητα :

Πίεση
Step Motors
AAS-II LX models only

24": 719mm (600mm)   -  
52": 1470mm (1300mm) - 

 - Servo Motor
AAS-II LX models only

Ταχύτητα : 1020mm/sec
Ταχύτητα : 1020mm/sec

Πίεση: 

GCC i-Craft 2
Μέγιστο πλάτος : 330mm
Μέγιστο ωφέλιμο: 305mm x 1000mm
Πίεση:  | AAS-II | USB

  

Το ιδανικό εργαλείο για χομπίστες,
και πολύ μικρές επιχειρήσειςscrap-bookers 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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GCC Jaguar V / LX
J5-61  : 770mm (610mm) 
J5-101 : 1270mm (1016mm)
J5-132 : 1594mm (1320mm)

:   
J5-183 : 1990mm (1830mm)

- 1530mm/sec
Servo Motor - : 4.2G
AAS-II LX models only

 

 

J5-160  1782mm (1600mm)

Πίεση:  Ταχύτητα: 
Επιτάχυνση

Κάντε τώρα τη διαφορά...
προσθέστε το και μετατρέψτε το 
κοπτικό σας σε ένα σύστημα κοπής χαρτιού & χαρτονιών 
προσφέροντας νέες υπηρεσίες στους πελάτες σας !

GCC ADD ON Table 
 

  

GCC ADD ON TABLE

AAS-II Standard LX
Connectivity: USB, Serial, Ethernet

σε όλα τα μοντέλα AAS-II

Σύστημα Οπτικής Αναγνώρισης
και Περιγραμμικής κοπής 
Εκτυπωμένων θεμάτων 

GCC Puma-IV / LX
 



Including RXII 

GCC AFR-24S
Automatic 

Finisher

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Including Jaguar V  

Περιγραμμική κοπή

αυτόματη τροφοδοσία φύλλων 

 

αυτοκόλλητων ετικετών

σε φύλλο τυπωμένο 

από ψηφιακό φωτοτυπικό με

 

Μέγιστο έως 50 7  (Β2)x 0cm

GCC AFJ-24S
Autofeeder  

Μέγιστη Διάσταση
Υλικού: 50  
Χωρητικότητα:
250 φύλλα 150  
ή 50 ς
Ταχύτητα κοπής: 
1,530 

x 70cm (B2)

g/m²
mm ύψο

mm/s
Επιτάχυνση: 
Max. 4.2 G
Δύναμη κοπής: 
Max. 600g
Mark Detect mode: 
4 points

Περιγραμμική κοπή 

& πίκμανση

αυτόματη τροφοδοσία φύλλ 

 

 

αυτοκόλλητων ετικετών 

σε χαρτόνι

σε φύλλο τυπωμένο 

από ψηφιακό φωτοτυπικό με 

Μέγιστο έως 50 7  (Β2)x 0cm

GCC AFR-24S
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη Διάσταση
Υλικού: 50  x 70cm (B2)

g/m²
mm ύψο

Χωρητικότητα: 
250 φύλλα / 150  
ή 50 ς
Ταχύτητα κοπής: 

mm/s

Max. 4.2 G

Max. 600g

1,530 
Επιτάχυνση: 

Δύναμη κοπής: 

Mark Detect mode: 
4 points

ΒΙΝΤΕΟ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

GCC AFJ-24S
 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

18

ΒΙΝΤΕΟ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Αναβαθμίστε τις παραγωγικές σας δυνατότητες με νέες εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας

Creasing & Cutting

Δύο κεφαλές συγχρόνως !
  Κεφαλή κοπής 
   & κεφαλή για πίκμανση



VenusLF DW13090

VenusLF DW3040

Economy series DW1309/130w
13  x 90cm / 130WΔιάσταση 0

2 Τραπέζια ( -up down z axis 20cm)
Auto focus

VenusLF Economy series DW6040/60-80W
60 x 40cm / 60  80W

up down z-axis) & Auto focus
Διάσταση ή
( -

Η οικονομική λύση 
για σφραγίδες κ.α

LASER SYSTEMS

19

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

VenusLF DW6040

Έχει ιδιαίτερα καλή ποιότητα χάραξης, αλλά και δυνατότητα κοπής λεπτών 
οργανικών και ακρυλικών υλικών.
Χρησιμοποιεί πηγή CO2 laser ενέργειας, με ονομαστική ισχύ είτε 25W είτε 40W 
και διαθέτει ψυγείο για την ψύξη της πηγής.
Διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα για τον έλεγχο του Ζ άξονα (πάνω κάτω) του 
τραπεζιού.

-

Ασφαλές στη χρήση, κατάλληλο για κάθε μικρό εργαστήριο.
Μικρή επένδυση, γρήγορη απόσβεση, υψηλή ποιότητα, πολλές εφαρμογές, 
χαμηλό κόστος κτήσης, χρήσης και συντήρησης!

Το VenusLF CMA4030 /25W-40W, είναι ένα μικρό σε μέγεθος, οικονομικό και 
ιδιαίτερα ευέλικτο CO2 laser, με ωφέλιμη επιφάνεια 400mm x 300mm.

Το VenusLF DW 0 0 w είναι ένα πολύ 
οικονομικό CO2 Laser, με ευκολία στην 
χρήση και πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις στη 
χάραξη!

3 4 40

Έχει ωφέλιμη επιφάνεια εργασίας 400mm x 
300mm και μπορεί να δεχτεί εξωτερικό 
ψυγείο (*προαιρετικό)



   Η νέα σειρά  έχει ιδιαίτερα 
στιβαρή κατασκευή. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για 
άριστη και μακρόχρονη λειτουργία ακόμη και σε βαριά 
απαιτητική χρήση σε γρήγορες ταχύτητες, παράγοντας 
πάντα άριστο αποτέλεσμα κοπής. 

VenusLF CMH Laser Series, 

Υψηλής ποιότητας κοπή, με σταθερότητα στην παραγωγή. Το 
τρίπτυχο “Ποιότητα,  Αξιοπιστία & Επιδόσεις” είναι αυτό που 
χαρακτηρίζει, την .VenusLF CMH Laser Series

   Η δομή, η τεχνολογία, η εργονομία και η επιλογή των 
επιμέρους εξαρτημάτων και ηλεκτρονικών, είναι συνολικά 
στοχευμένη και σύμφωνη με τα πιο εξελιγμένα διεθνή 
standards  .

LASER SYSTEMS

Desktop Fiber Laser Marking Machine MF -P-C 20

Είναι μικρό, επιτραπέζιο, κλειστού τύπου, ασφαλές, προσιτό σε κόστος και 
με   απίστευτη ταχύτητα χάραξης !

Το VenusLF MF20-P-C είναι το ιδανικό Fiber Laser Marking μηχάνημα, για 
χαράξεις με απίστευτη λεπτομέρεια σε μέταλλο, ανοξείδωτο, ABS 
πλαστικό και άλλα υλικά.

20

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

VenusLF CMA1610
160 x 100cm

VenusLF CMA1008
100 x 80cm

VenusLF CMH1309
130 x 90cm

Rotary 
Unit

*προαιρετικό



ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

X-TYPE

MERCURY FIBER

H-TYPE

NRGL 2215

MERCURY

H SEI LASER σχεδιάζει και κατασκευάζει λύσεις υψηλής 
τεχνολογίας για την κοπή και χάραξη υλικών με  Laser 
Co2, YAG,  Fiber ! και
Στοχεύοντας στις ανάγκες της αγοράς, το ιδιαίτερα 
έμπειρο τμήμα της εταιρείας έχει κάνει 
πραγματικότητα μια μεγάλη γκάμα μηχανημάτων, που 
μπορούν και καλύπτουν πολύπλευρες και 
εξειδικευμένες απαιτήσεις !

R&D 

 

Με έμφαση στην άριστη 
ποιότητα, στις επιδόσεις και 
απαιτήσεις παραγωγής, η  SEI 
LASER μπορεί να καλύψει 
εργοστάσια και βιοτεχνίες 
κατασκευής που κατεργάζο-
νται από ακρυλικό, ξύλο  και  
ύφασμα  έως  και μέταλλα !

 
   

,   
Eureka

Flexi 600

G8

Galvo
Lasers

21

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 



MERCURY III X380StellarMark

Επεκτείνετε τις δυνατότητές σας με & σε ένα μηχάνημα και προσθέστε (και) το μέταλλο στην εργασία σας ! CO2 FIBER laser 

C180II

Spirit
Series

T500

Your Best Ever, Beyond Expectation, Unlimited Laser Machine
Αποκτήστε όλα τα πλεονεκτήματα από το Spirit Hybrid σε ένα ολοκαίνουριο μηχάνημα. 

Το S400 διαθέτει ταχύτητα επεξεργασίας 140  με DC servo κινητήρα, καινοτόμο πάνελ αφής, φιλικό περιβάλλον και μοντέρνο σχεδιασμό  ips  .

Laser Cutting &
Laser Engraving

22

E200 Desktop 
Laser Engraver

model process area power  (watt)

C180 II

MERCURY III

SPIRIT GLS*

458 x 305

30  40  60  80  100  150  200

635 x 458

740 x 460SPIRIT 

965 x 610

( mm ) 25

SPIRIT LS

T-500 1300 x 905

740 x 460

X-252

X-380

635 x 458

130  100  150  

960 x 610

1300 x 916X-500III

( mm ) 80

GLASS

S400* 1016 x 610

ταχ.
IPS

42

60

80

80

140

40

40

40

40

40

GLASS

GLASS

(watt)IPS

E200

40

510 x 330 20 GLASS

* Hybrid models CO2 + Fiber laser 20 / 30 / 60W
** Στις σειρές υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής κάμερας
    για περιγραμμική κοπή εκτυπωμένων θεμάτων.

Spirit & S400 



LED UV SYSTEMS
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ξύλο, ακρυλικό, γυαλί, λαμαρίνα, δέρμα, φύλλο PVC, 
θήκες τηλεφώνου, κεραμικά πλακάκια, πλάκα 
αλουμινίου, διαφημιστική πινακίδα, τουριστικά είδη, 
αγιογραφία, παραδοσιακά αντικείμενα, ειδικές 
κατασκευές κ.α.

Χρησιμοποιεί κεφαλές Ricoh και παρέχει υψηλή ποιότητα 
εκτύπωσης και αξιόπιστη σταθερή λειτουργία.

Η  είναι μια οικονομική σειρά LED UV 
επίπεδων εκτυπωτικών 100 x 160cm  120 χ 160cm.      &    

Έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά και χρησιμοποιείται σε 
ένα ευρύ φάσμα εκτυπωτικών βιοτεχνιών, όπως 
επιγραφές,  δ ιαφημίσε ις ,  διακόσμηση σπι τ ιού, 
εξατομικευμένες εκτυπώσεις.

Εφαρμογές:

Acrylic carton

ceramic

EL1016*
100x160cm

EL1216
120x160cm

EL2513G6
250x130cm

GHS0609
60x90cm

GHS1013
100x130cm

GHS2513
250x130cm

GHS2030
200x300cm

GHS1115
110x150cm

GHS1513
150x130cm

Υψηλής ακρίβειας & ευκρίνειας  
βιομηχανικές κεφαλές 



LED UV SYSTEMS
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με ποιότητα εκτύπωσης που ξεπερνάει ακόμη και 
μικρού μεγέθους μηχανήματα και με βιομηχανικού 
τύπου κεφαλές εκτύπωσης , προσθέτει μια 
μεγάλη γκάμα νέων εφαρμογών και προϊόντων, 
στην παραγωγική δυνατότητα του μικρομεσαίου 
επαγγελματία.

Ricoh

Η νέα σειρά εκτυπωτικών ε 
επίπεδο σταθερό τραπέζι, τυπώνει με πολύ υψηλή 
ανάλυση, φωτογραφική ποιότητα σε επίπεδα 
αντικείμενα με  και προαιρετικά  
και .

 μ

τετραχρωμία λευκό
βερνίκι

 LED UV GHS series  

plexi glass

ξύλο

θήκες κινητών

Υψηλής 

 
ακρίβειας

& ευκρίνειας
βιομηχανικές

κεφαλές 

γυαλί



VenusLF MF1600-M5 / MF1700-M5
Πλαστικοποιητής Ψυχρής πλαστικοποίησης 
με βοηθητική θερμοκρασία έως 60C° 
Μεταλλική στιβαρή κατασκευή, 
Μέγ. πλάτος: 152cm (MF1600) / 163cm (MF1700) 
Μέγ. πάχος: 23mm | Ταχύτητα: 12m/min
Κύλινδροι Σιλικόνης διαμέτρου 130mm
Κίνηση κυλίνδρων up/down με μανιβέλα
Χρόνος προθέρμανσης 5-10’
Μέγιστη διάμετρος Φιλμ: 200mm, 
Μέγιστη διάμετρος υλικού: 200mm, 
Max rewinder diameter: 240mm
Ισχύς 1600w (220volt) | Βάρος 200 κιλά

VenusLF MF1600-M1 / MF1700-M1

NEOLT Trimmers
Ευθύγραμμα μαχαίρια κοπής και φινιρίσματος 
εκτυπώσεων, για ρολό ή για επίπεδο υλικό χειροκίνητα 
ή ηλεκτρικά με πλάτος κοπής έως και 

 
  

 250cm

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Μοντέλο

NEOLT EASY CUT 110

NEOLT EASY CUT 165

NEOLT EASY CUT 210

NEOLT EASY CUT 310

Ολοκληρώστε
τις εκτυπώσεις σας 

με τα αξιόπιστα
 μαχαίρια κοπής  Neolt !

Laminators

25

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλαστικοποιητής Ψυχρής πλαστικοποίησης 
με βοηθητική θερμοκρασία έως 60C° 

ABS, Μέγ. πλάτος: 152cm (MF1600) / 163cm (MF1700) 
Μέγ. πάχος: 23mm | Ταχύτητα: 9m/min
Κύλινδροι Σιλικόνης διαμέτρου 120mm 

Κίνηση κυλίνδρων up/down με μανιβέλα
Χρόνος προθέρμανσης 5-10’

Μέγιστη διάμετρος Φιλμ: 180mm
 Μέγιστη διάμετρος υλικού: 160mm, 

Max rewinder diameter: 220mm 
Ισχύς 1 00w (220volt) | Βάρος 150 κιλά4



Διπλή Μαγνητική 
Πρέσσα 

# VL-HSS

40 x 50cm

heat presses

Eπαγγελματική σειρά πρεσσών θερμομεταφοράς !

Διπλή Πνευματική
Πρέσσα 
Θερμομεταφοράς

Μαγνητική Πρέσσα
Θερμομεταφοράς
(Auto Open)
με slide system

Heat Press Machine

 
(Plain Series)

Auto open 
without Slide

#VL-E-AONS

40 x 50cm

Heat Press Machine
Auto open with Slide 
(Plain Series)

#VL-E-AOWS

40 x 50cm 38 για μπλουζάκιαx 38cm 

# VL-HSD(X)    (8 in 1)

Μαγνητική πρέσσα 
για καπέλα 

(καπελιέρα)

# VL-HΜ

# VL-B1-MUG

Μαγνητική 
Πολυπρέσσα (8 σε 1) 

για t-shirt (38 x 38 ), 
, καπέλα κούπες, 

κωνικές κούπες κ.α.

7.5 - 9.5
για κούπες

 cm 

#VL-HB-MUG41
#SEFPRESS MC50

40 x 50cm  
για μπλουζάκια

Πρέσσα για κούπες Πρέσσα για κούπες

6oz - 11oz
για κανονικές κούπες

12 17oz - oz
για κωνικές κούπες

Καινοτόμα Πρέσσα
Θερμομεταφοράς
για μπάλες

Heat Press Machine

 
Plain Series

Auto open 
without Slide

heat presses
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

*περιλαμβάνονται 
5 adaptors.

40 x 50cm



• Color Films

• Glass Decoration Films

• Memoboards

• Metal Effect Films

• Stencil Films

• PVC Self Adhensive Vinyls

• Sublimation Papers

•  Canvas

• Wallpapers

•  PVC Self Adhensive Vinyls

•  PVC  ÁÕÔÏÊÏËËÇÔÏ ÃÉÁ ÔÏÉ×ÏÕÓ

• ÔÁÐÅÔÓÁÑÉÅÓ

• BackLits & Textiles  

• Papers / Photo Papers

• ÐËÁÓÔÉÊÏÐÏÉÇÓÅÉÓ

Άριστη εξυπηρέτηση 

Μεγάλη
επάρκεια 
αποθεμάτων

Αυθημερόν 
παράδοση
σε Αθήνα & 
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

Αποθήκες
σε Αθήνα & 

Μεγάλη γκάμα 
υλικών &
αναλωσίμων 

Αποστολή
σε όλη την 
Ελλάδα

•  PVC Banners

• BackLit Textiles

• Canvas

• Wallpapers

•  PVC Self Adhensive Vinyls 

• Color Films

• Glass Decoration Films

• ΒΙΝΥΛΙΑ
• ÐËÁÓÔÉÊÏÐÏÉÇÓÅÉÓ

• Magnetic Films

• Pet Films

• One Way Vision

MEDIA

POLITAPE

•  
    

CUT 

• PRINT & CUT 

   ( FLEX & FLOCK ) 

SEF

•  CUT ( FLEX, SPECIALS )

•  PRINT & CUT ( FLEX ) 

•  TRANSFER TAPES

INKS&

ASLAN

EMBLEM

VenusLF

•  PVC Banners

FRIMPEKS

DAYA
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Η DATAWORKS με την πολυετή εμπειρία της στο χώρο της ψηφιακής

εκτύπωσης και της επιγραφοποιΐας, έχει δημιουργήσει σταθερές

συνεργασίες με κατασκευαστές υψηλής ποιότητας υλικών κοπής,

εκτύπωσης και πλαστικοποίησης.

   

  

  

Η μεγάλη γκάμα προϊόντων και η μεγάλη διαθεσιμότητα αποθεμάτων 

παράλληλα με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την προθυμία των 

ανθρώπων του τμήματος παραγγελιών / αναλωσίμων, έχει κάνει τη 

Dataworks να είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές υλικών 

εκτύπωσης και μελανιών στην Ελληνική αγορά. 

Τα υλικά είναι πάντα ετοιμοπαράδοτα σε όλες τις 

διαστάσεις ενώ η παραγγελιοληψία γίνεται από 

στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο, 

διασφαλίζοντας  την  άμεση αποστολή  των 

κατάλληλων υλικών  και μελανιών  

  

 

 .

Με αποθήκες σε  Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

μπορεί και παραδίδει αυθημερόν με δικό της στόλο οχημάτων.

Media & Inks



Display Stands 
& Promotional
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Στη θα βρείτε πλήρη γκάμα Συστημάτων Προβολής για παρουσίαση προϊόντων / υπηρεσιών 
για εκθέσεις, εμπορικά καταστήματα, σημεία προβολής ( συνέδρια, κτλ.

Dataworks 
POS), 

Παράλληλα, παρέχουμε πλήρη υποστήριξη επί των Συστημάτων Προβολής, σε ότι αφορά συμβουλές 
τοποθέτησης (τεχνικά ζητήματα), καθώς και υποστήριξη σε θέματα ανταλλακτικών (κλιπσάκια, μπάρες, 
PVC φύλλα, ταινίες μαγνήτη κτλ.)

• Roll ups
• X-Banners

• A-Boards
• Pop Up Systems

• SEG Systems
• Adjustable Banner Stands

• PVC Tables
• Brochure Holders

Mαχαιράκια &
Βοηθητικά Εργαλεία

Μεγάλη ποικιλία σε χρήσιμα βοηθητικά εργαλεία φινιρίσματος για τον 
επαγγελματία, καθώς και μαχαιράκια για όλα τα κοπτικά της αγοράς.
Μαχαιράκια, μπουντουζιέρες, σπάτουλες, κόλλες, καθαρ τικά κόλλας, ισ κ.α.

Το POLI-FLEX® TURBO είναι το 
νεότερο μας βινύλιο μεταφοράς 
εξοπλισμένο για γρήγορη 
ε φ α ρ μ ο γ ή  σ  χ α μ η λ
θερμοκρασία.

ε ή 

Eίναι κατάλληλο για μεταφορά 
σε υφάσματα όπως το βαμβάκι,
πολυεστέρας, νάιλον χωρίς 
ε π ί σ τ ρ ω σ η ,  μ ε ί γ μ α τ α 
πολυεστέρα / βαμβ κι και 
πολυεστέρα / ακρυλικό.

  ά
  

www.dataworks-online.gr

Display Systems



Μελάνια

European 
Premium

Series 
Printmedia

Service - Ανταλλακτικά

440ml Cartridge Bottle Bulk Systems 

Άριστη ποιότητα, σταθερή λειτουργία, χαμηλό κόστος, τεχνική 
υποστήριξη.

Αξιόπιστες ολοκληρωμένες λύσεις συμβατών μελανιών και 
συστημάτων για solvent εκτυπωτικά.

bulk 
eco 

O συνδυασμός των αξιόπιστων λύσεων που η Dataworks προτείνει, 
σε συνδυασμό με την Τεχνογνωσία και το Υπεύθυνο Service, σας 
παρέχει τα εχέγγυα που χρειάζεστε, ώστε ο εξοπλισμός σας να 
λειτουργεί πάντοτε σωστά και με την μέγιστη απόδοση.

Η DATAWORKS διαθέτει ένα ιδιαίτερα έμπειρο και εξειδικευμένο 
τμήμα SERVICE, το οποίο παρέχει υπεύθυνα τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
στο χώρο μας, είτε στο χώρο του πελάτη.
Οι τεχνικοί  φέρουν Πιστοποιήσεις Εκπαίδευσης των κατασκευαστών,
καθώς μ

, 
ετεκπαιδεύονται διαρκώς στα εργοστάσια κατασκευής 

(Mutoh, Summa, GCC, SEI Laser κ.α.) και έχουν άμεση πρόσβαση 
στις τεχνικές οδηγίες  .τους
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Διαχείριση Χρώματος

Διαχείριση Ψηφιακού Χρώματος   ( .ICC profiles Color Management )

Η δημιουργία Custom ICC Color Profiles μπορεί να 
διασφαλίσει την μέγιστη απόδοση κάθε εκτυπωτικού, σε κάθε 
περίπτωση.

Άριστη ς ςΤεχνογνωσία και Σύγχρονο  Εξοπλισμό  για 
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