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• Μελάνια Ψηφιακής Εκτύπωσης • 

PRLS Seiko Ink/ HP 8000/ 9000/ 10000/ OCE6060

PRMS Mild solvent Ink
Mild μελάνι κατάλληλο για Εpson DX4/ DX5/ DX6,
για Mimaki(JV3 & JV5) και άλλους εκτυπωτές.
Διατίθεται σε μπουκάλι 1 λίτρου & κασσέτες 440 ml με chip & Σακούλες 1lt.

Mild μελάνι κατάλληλο για Mimaki (JV3, JV33, CV30 series & JV5) 
& Mutoh Spit�re εκτυπωτές.
Διατίθεται σε μπουκάλι 1 λίτρου, 
κασσέτες 440 ml με chip & σακούλες 1lt.

Aurora ECO Μελάνι
made in EU

Aurora Mild Μελάνι - made in EU

Eco μελάνι κατάλληλο για Roland, Mutoh, Mimaki
για κεφαλές Epson DX4, DX5, DX6, DX7. 
Διατίθεται σε μπουκάλι 1 λίτρου, κασσέτες 440 ml με chip & Σακούλες 1lt.
Δεν χρειάζονται νέα προφίλ. Ελάχιστη μυρωδιά, αντοχή στον ήλιο εφάμιλλη του original.

Light solvent μελάνι, κατάλληλο για Seiko Color Painter 64s - 100, V64S, HP 9000/10000 
και OCE6060. Διατίθεται σε κασσέτα με chip, σακούλα 1 λίτρου και σε μπουκάλι 1 λίτρου.

Εpson SC30610-50610
Eco solvent ink, κατάλληλο για Epson SC30610/50610
Διατίθεται σε κασσέτα 700ml. με chip & σακούλα 1lt. 
για bulk σύστημα με decoder.

Epson GS6000 ink Μελάνι κατάλληλο για Epson GS6000. Διαθέσιμο σε σακούλες 1 λίτρου.

OCE & FUJI UV ink Μελάνι κατάλληλο για Oce Arizona & Fuji Acquity. 
Διαθέσιμο σε σακούλες 1 & 2 λίτρων με chip, έτοιμες για χρήση

• Συστήματα Refill & Επαναγεμιζόμενες •

•  Επαναγεμιζόμενες απλές κασσέτες ή με φλοτέρ για οικονομικότερες 
εκτυπώσεις. Διατίθενται για Roland, Mutoh, Mimaki κ.α εκτυπωτές.
• Βulk σύστημα με σακούλες 1 λίτρου & με μπουκάλια
   Για Mimaki,  Mutoh , Roland & Epson GS6000, SC30610
.

για Roland
& Mimaki

για Mutoh



3100 business (3ετίας)

7900 premium (7ετίας)

Αυτοκόλλητο μονομερικό,75 mic,
μέσης διάρκειας (3 έτη),
κατάλληλο για επίπεδες επιφάνειες.
Διαθέσιμο σε 36 gloss & 2 matte χρώματα.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 61 cm και 122 cm, (x50m). 

Αυτοκόλλητο πολυμερικό, 70 mic,υψηλής διάρκειας (7 έτη), κατάλληλo για 
ελαφριά καμπύλες επιφάνειες.
Διαθέσιμο σε 38 gloss & 2 matte χρώματα.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 61 cm και 122 cm, (x50m)

5600 Αμμοβολή Πολυμερική αμμοβολή 5ετίας, είναι και εκτυπώσιμη.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 61 cm και 122 cm, (x50m)

7100 φωτεινά
Πολυμερικά βινύλια 75 mic,
για φωτεινές επιγραφές, αντοχής 5-7 έτη.
Διαθέσιμα σε 10 χρώματα.

Ειδικά Υλικά Καθρέπτης, αντακλαστικά. φωσφορίζοντα, μεταλλικά 
χρώματα, carbon κ.α. Διαθέσιμα σε διάφορες διαστάσεις

Ταινία μεταφοράς
Εύκολη στην τοποθέτηση, πάχους 100mic. 
Διαθέσιμες διαστάσεις : 61 cm και 122 cm, (x100 m)

ΑΡΙΣΤΑ ΣΕ
ΚΟΠΗ

ΑΡΙΣΤΑ ΣΕ
ΚΟΠΗ

• Υλικά θερμομεταφοράς για solvent, UV & sublimation •

Βαμβακερά
& Νάυλον T-shirts

Υλικά εκτύπωσης και κοπής για θερμομεταφορά, για t-shirts, κτλπ
• Solvent Dark 111 για σκούρα μπλουζάκια (0,50x25m)
• Solvent Transparent για λευκά μπλουζάκια (0,50x25m)
• Flex & Flocko σε μέτρα
• Ρολλά για κοπή
• Ταινία μεταφοράς solvent

ΚΟΠΗ & ΣΕ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΟΠΗ & ΣΕ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΟΠΗ & ΣΕ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΟΠΗ & ΣΕ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ



• Δίχτυ - One Way - Σημαιόπανο •
MG 113P

Σημαιόπανο ΕΟDX

Δίχτυ με φορέα, 360 γραμμάρια, 1000x1000 D. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.37m & 1.60m (x50 m)

One Way Vision -OVW15 & OVW15E (οικονομική σειρά)
Με φορέα, 1,6mm,  hole,  1-2 έτη αντοχή. Εύκολη αποκόλληση.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.98m, 1.37m, 1.52m (x50m)

Σημαιόπανο με φορέα, 230 γραμμάρια. Εύκολη αποκόλληση. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.27m, 1.52m (x50m)
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• Oικονομική Σειρά Μονομερικών Αυτοκόλλητων •

OV1131G & OV1131Μ

OV1131G bubble free

OV3131

Λευκό μονομερικό gloss ή ματ αυτοκόλλητο, 100mic, μικρής διάρκειας (1-2 χρόνια) με permanent κόλλα, 
κατάλληλο για βιτρίνες και επίπεδες επιφάνειες. Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.76m, 1.06m, 1.37m, 1.52m, (x50m)

Μονομερικό, gloss αυτοκόλλητο, 100mic
με removable λευκή κόλλα, μικρής διάρκειας.
Διαθέσιμη διάσταση : 1.06m, 1.37 (x50m)

OV2131G
Λευκό μονομερικό gloss αυτοκόλλητο, με μαύρη κόλλα,
μικρής διάρκειας.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.06m, 1.27m  (x50m)

Λευκό μονομερικό gloss αυτοκόλλητο, bubble free.  Διαθέσιμη διάσταση: 1.37m 

OL120M & OLA120G πλαστικοποίηση
Μονομερική πλαστικοποίηση 100 mic, ματ ή γυαλιστερή μικρής διάρκειας (1-2 έτη).
Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.76m, 1.06m, 1.37m, 1.52m, (x50m)

• Μουσαμάδες •

PF3144/ 440gr laminated ματ

FG510M/ 510gr

Για απλές εκτυπώσεις μικρής διάρκειας (1 έτους), εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης.
Οικονομική λύση. 500x500 D. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.06m, 1.37m, 1.60m, 2.20m

ΟΚ250/ 440gr Blockout (διπλής όψης)
Πολυ λείος, πολύ καλή εκτύπωση, κυρίως για εσωτερικούς
χώρους. Αντοχής 2 έτη, 300x500 D
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.10m, 1.37m, 1.60m, 1.80m

Επιστρωμένος μουσαμάς ματ, βάρους 510 γραμμαρίων, υψηλής αντοχής. 
Μεγάλη δυνατότητα τεντώματος (1000x1000 D).
 Κατάλληλος για εξωτερική χρήση, επιγραφές, τελάρα. (3 έτη). 

OV1018/ 510gr
Φωτεινός επιστρωμένος μουσαμάς ματ, βάρους 510 γραμμαρίων, υψηλής αντοχής. 
Δυνατότητα τεντώματος (1000x1000 D). Κατάλληλος για φωτεινές επιγραφές με διάρκεια. 3 έτη) 
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.37m, 1.60m

SC510M/ 510gr
Επιστρωμένος μουσαμάς 2 ετίας, ματ, βάρους 510 γραμμαρίων. 
Καλή δυνατότητα τεντώματος (1000x1000 D). Κατάλληλος για εξωτερική χρήση.  
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.37m, 1.60m
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ΑΨΟΓΗ EKTYΠΩΣΗ
ΓΙΑ ROLL UP

AΨΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΓΙΑ ROLL UP

Πολυπροπυλένιο semimat 
Ιδανικό για Roll up ή χρήση αντί για χαρτί, επειδή δε σκίζεται. Ελαφρύ, άψογη εκτύπωση.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.914m, 1.07m, 1.27m, 1.52m  (x30m)

Φωτογραφικό χαρτί (gloss & mat 220 γραμ.)
Τέλεια εκτύπωση με ζωηρά χρώματα και λεπτομέρειες.
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.27m, 1.52m (x30m)

PVC pop up �lm 0,34mm
Κατάλληλο για αράχνες, pop up stands, promotion tables. Διαθέσιμες διαστάσεις : 0.914m, 1.27m  (x30m)

Βαμβακερός Καμβάς (CΥG & CYS 3500)
Καμβας gloss ή semi mat, βαμβακερός, 400 γραμμαρίων, πολύ καλή εκτύπωση, ιδανικός για τελαρώματα &
έργα ζωγραφικής. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.27m και 1.52m. Μήκος ρολλού 18m.

Οικονομικός Βαμβακερός Καμβάς (360 grams) 
Καμβάς ματ, 360 γραμμάρια κατάλληλος για εκτύπωση και σε UV μηχανήματα.
Διαθέσιμη διάσταση :1.37m  Μήκος ρολλού 30m.

Phototex Επανατοποθετούμενο αυτοκόλλητο με υφασμάτινη υφή για αλλαγή της εκτύπωσης.
Διαθέσιμη διάσταση: 1.27m ή 1.52m, (x30m).  Εύκολη εφαρμογή και ως ταπετσαρία.

Cloth Βanner Απομίμηση καμβά για οικονομική λύση. Διάσταση 1,27m. Μήκος 50m.

• Φωτογραφικά Χαρτιά & Πολυπροπυλένιο •

• Καμβάδες - Ειδικά υλικά  - Μαγνήτης •

• Ταπετσαρίες με χάρτινο φορέα •
Ταπετσαρίες επικόλλησης, με γλουτολίνη ή ειδική πάστα σε διάφορες υφές. (απλή, χιόνι, δέρμα, άμμος κτλ.). 
Ιδανικές για διακόσμηση κατοικιών,καταστημάτων κτλπ. Διαθέσιμη διάσταση 1.07m. Μήκος ρολλού 30m

Backlit Film

Mαγνήτης

Για φωτεινά σημεία όπως Lightbox κτλπ. Διαθέσιμη διάσταση : 1.27m  (X30m)

Εκτυπώσιμος μαγνήτης με χάρτινο φορέα. Διαθέσιμη διάσταση : 0.61m  (X25m)
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Σε φύλλα 1.22 x 2.44m & 1.00x1.40m . Πάχος 5mm και 10mm.
Συσκευασία 20 & 10 τεμαχίων αντίστοιχα 

• Graphic Art Foam Board - Aφρώδη Υλικά•

Κατάλληλα για εκτύπωση σε UV μηχανές & για λαμινάρισμα Σε φύλλα 1.22 x 2.44m. Πάχος 2mm & 3mm

Κατάλληλα για εκτύπωση σε UV μηχανές & για λαμινάρισμα

• Oικολογικό άκαμπτο υλικό•  

DISPLAY BOARD για εσωτερική χρήση
που αντικαθιστά το PVC - Forex

Ειναι κατασκευασμένα από φιλικό πρός το περιβάλλον 
πολτό ξύλου. Αυτά τα διπλής όψης Display Boards είναι 
ιδανικά για υψηλης ποιότητας εκτυπωμένα προιόντα, 
όπως επιγραφές, κιόσκια πωλήσεων και άλλες λύσεις POS.  



•  Ευρωπαϊκά υλικά Πλαστικοποίησης •

6505 UV & 6504 UV

6705 & 6704 (gloss)

6804

Μονομερική 70 mic, gloss και mat πλαστικοποίηση, μέσης διάρκειας (3 έτη),
με προστασία UV. Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.04m, 1.37m, 1.60m, (x50m)

6534 & 6535 UV Μονομερική 70 mic, gloss και mat μικρής διάρκειας (2 έτη) με UV 
Διαθέσιμες διαστάσεις : 1.04m, 1.37m, 1.60m (x50m)

Πολυμερική 70 mic, ματ & gloss
πλαστικοποίηση, μεγάλης διάρκειας (5 έτη),
κατάλληλη για ελάφρά καμπύλες επιφάνειες. 
Διαθέσιμες διαστάσεις: 
1.04m, 1.37m, (x50m)

Χυτή πλαστικοποίηση 30 mic, high gloss, υψηλής αντοχής (4 έτη), 
κατάλληλη για καμπύλες επιφάνειες. 
Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m, (x50m)

6850 Antigra�ti UV protected, πλαστικοποίηση gloss, 36 mic, υψηλής 
ευκρίνειας, 3ετίας. Κατάλληλη και για πλαστικοποίηση one way 
vision. Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m & 1.53m (x50m)

6510 Πλαστικοποίηση δαπέδου 100 mic. 3 μήνες αντοχή. 
Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m (x50m)

BEST
SELLER

• UV Yγρή πλαστικοποίηση- Clear Aqua •
Υγρή πλαστικοποίηση κατάλληλη για προστασία αυτοκολλήτων και μπάνερ. 
Εφαρμογή με ρολλό ή πινέλο. Αραιώνεται με νερό.
Διαθέσιμη σε mat & semigloss. Συσκευασία ενός ή 4 λίτρων.

Διαθέσιμες διάστασεις :   140 γραμμάρια: 1.07, 1.37, 1.62
  200 γραμμάρια: 1.07 & 1.37

5 in 1
Eco-/ 

Mild-solvent
Hard- 

solvent
UV-

curable
HP-Latex  
certified

Bio-  
Lactite

NE W

Ευρωπα�κά οικολογικά Χαρτιά Πόστερ 
για Eco & Mild Solvent, Hard Solvent,UV & Latex !

Ελβετικά χαρτιά με ειδική επεξεργασία, που το μελάνι απορροφάται ομοιόμορφα, παράγοντας
έτσι μια ομοιόμορφη εκτυπώμενη εικόνα,.

VISUALJET

• Φωτογραφική ποιότητα εκτύπωσης χωρίς γραμμές (banding), για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
• Εξαιρετική εκτύπωση & σε eco solvent εκτυπωτές
• Εξαιρετικό στέγνωμα με σεμι ματ υφή

Registered
Latex Developer

Επανατοποθετούμενο αυτοκόλλητο με υφασμάτινη υφή για αλλαγή της εκτύπωσης.
Διαθέσιμη διάσταση: 1.27m ή 1.52m, (x30m).  Εύκολη εφαρμογή και ως ταπετσαρία.

Απομίμηση καμβά για οικονομική λύση. Διάσταση 1,27m. Μήκος 50m.

Για φωτεινά σημεία όπως Lightbox κτλπ. Διαθέσιμη διάσταση : 1.27m  (X30m)

Εκτυπώσιμος μαγνήτης με χάρτινο φορέα. Διαθέσιμη διάσταση : 0.61m  (X25m)

Κατάλληλα για εκτύπωση σε UV μηχανές & για λαμινάρισμα



• Μονομερικά Αυτοκόλλητα Ψηφιακής Εκτύπωσης •

• Πολυμερικά Αυτοκόλλητα Ψηφιακής Εκτύπωσης •

• One Way Vision •

Ποιοτικά Ευρωπαϊκά αυτοκόλλητα με την καλύτερη σχέση τιμής/ απόδοσης

F608P 3D

Αυτοκόλλητο 100 mic, με αντοχή 3 χρόνια.
Διατίθεται σε gloss ή mat, με permanent λευκή κόλλα.
Διαθέσιμες διαστάσεις :  1.05m, 1.37m,  1.62m,  (x50m)

Gloss αυτοκόλλητο, με λευκή ή γκρι κόλλα για εφαρμογές μεγάλης 
διάρκειας (7 χρόνια), σε επίπεδες και ελαφρά καμπύλες επιφάνειες, 
π.χ σε κάλυψη αυτοκινήτων. Διαθέσιμες διάστασεις : 1.04, 1.37m (x50m).
                    

Πολυμερικό αυτοκόλλητο gloss, 7ετίας με τεχνολογία Air Flow
Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m (x50m)

Πολυμερικό λεπτό αυτοκόλλητο με γκρι κόλλα, gloss 55 mic. 
Διαθέτει τεχνολογια Air Flow (Bubble Free).Kατάλληλο για πλήρη κάλυψη 
οχημάτων, μεγάλης αντοχής ( 7 έτη). Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m (x50m)

6045 Wall Art

Αυτοκόλλητα gloss & matte 100 mic, με αντοχή 3 χρόνια. 
Mε removable λευκή κόλλα ή permanent γκρι κόλλα. 
Διαθέσιμες διαστάσεις :  1.05m, 1.37m, 1.62m, (x50m)

6150RG - 6150PG - 6151PG

6170P - 6171P

Αυτοκόλλητο gloss, 100 mic με λευκή κόλλα, αντοχής 2 χρόνια.
Διαθέσιμες διαστάσεις :  1.05m, 1.37m, 1.62 (x50m)

6130P - 6130R - 6131R - 6132R

Μονομερικό διάτρητο αυτοκόλλητο, 160 mic με 1.6mm διάμετρο οπής, 
υψηλής ποιότητας, 1-2 έτη. Διαθέσιμη διαστάση :  1.37m (x50m)

Πολυμερικό διάτρητο αυτοκόλλητο, 200 mic με 1.5mm διάμετρο οπής, 2-3 έτη
Διαθέσιμη διαστάση :  1.37m (x50m)

5295PE

5299PE

6005PE - 6005PG

6056PE

F605P

ΑΡΙΣΤΑ ΣΕ
ΚΟΠΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΑΡΙΣΤΑ ΣΕ
ΚΟΠΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Aυτοκόλλητο ειδικά για τοίχους, 
ταβάνια. γυψοσανίδες  
& δύσκολες επιφάνειες,
ακόμα και με κούρμπες, με πολύ δυνατή 
γκρι κόλλα, 4 ετίας ματ.

Διάσταση ρολού 1.37 *50μέτρα

 Τranslucent για φωτεινές επιγραφές (75mic),ματ 7ετίας, 1.37m.

ΚΟΠΗ & ΣΕ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΟΠΗ & ΣΕ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ



Γενικής χρήσης κοπτικό το οποίο διαθέτει 
ράγα κοπής για μεγαλύτερη ακρίβεια. 
Διαθέτει ειδικό μηχανισμό ανύψωσης, 
ο οποίος επιτρέπει την κοπή υλικών με 
μήκος μεγαλύτερο του μηχανισμού!

Rip Software

Εύχρηστο, ευέλικτο και οικονομικό Rip Software σε διάφορες εκδόσεις για 
τους περισσότερους εκτυπωτές της αγοράς 
(EPSON, HP, CANON, ROLAND,MUTOH,MIMAKI,SEIKO κ.α)

 • Πρέσσες Θερμομεταφοράς •

HP3804D

 • Λογισμικο Εκτύπωσης (RIP) •

• Κοπτικά ξακρίσματος υλικών ψηφιακών εκτύπωσης •
Eπιδαπέδια & επιτραπέζια

Europa

Nemesis

KronosApollo
Made in UK

& για Foam board ,πλέξι γκλας, γυαλί, αλουμίνιο

Trimmer σε διάφορες διαστάσεις για κοπές 
ακριβείας σε οικονομική τιμή. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν δύο τύποι λεπίδων καθώς 
και τροχός κοπής για υφάσματα. 

Επιτραπέζιο σύστημα 
κοπής με μοχλούς 
ανύψωσης. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν δύο 
τύποι λεπίδων καθώς και 
τροχός κοπής για 
υφάσματα. Δυνατότητα 
εφαρμογής σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια 

Κοπτικό κάθετης κοπής, μεγάλης 
απόδοσης & ακρίβειας. 
Πραγματοποιεί καθαρές κοπές, 
χωρίς σκόνες.
Συνοδεύεται από απλή λάμα 
κοπής (χαρτόνι, kappa, κλπ).  
Διατίθεται και με  λάμα κοπής για 
ακρυλικό ή για αλουμίνιο & 
εργαλείο για κοπή “V”. Έχει 
μηχανισμό στήριξης του υλικού, 
με οδηγούς για 
επαναλαμβανόμενες κοπές & laser.

Χειροκίνητη ψηφιακή πρέσσα 
Θερμομεταφοράς, 
με αυτόματο  μαγνητικό ανοιγμα 
& αυτόματη μέτρηση χρόνου. 
Μέγιστη θερμοκρασία 
250 βαθμοί

Διάσταση πλάκας 40*50

FZLC-B1
Αυτόματη ψηφιακή 
πρέσσα Θερμομεταφοράς, 
που λειτουργεί με αέρα.
Μέγιστη θερμοκρασία 
250 βαθμοί

Διάσταση πλάκας 40*50

Πολυμερικό αυτοκόλλητο gloss, 7ετίας με τεχνολογία Air Flow
Διαθέσιμη διάσταση : 1.37m (x50m)



 • Βοηθητικά Μηχανήματα & Εργαλεία •

Βάσεις Ρολλών

Σπάτουλες

Για 16 ρολλά. Ανθεκτικός σκελετός, με ροδάκια

Σε διάφορες διαστάσεις

Κλιπ ρολλών
Για την εύκολη 
κατηγοριοποίηση υλικών 

Κάρτες υλικών

Επιφάνεια Κοπής & Κοπίδια

Κοπή PVC & Art Foam & Στυλοί Κοπής

Τσαντάκια με σετ εργαλείων Μικροεργαλεία - Ταινίες - Hangers

Scrappers - Mαγνήτες -ΒουρτσεςΓάντια Απλά-Car wrap-Αντιστατικά

Χάρακες  & Οδηγοί Κοπής

Ρολλό πίεσης

Βάση Σπάτουλας

Για σωστό κράτημα 
των υλικών σας

Eπιφάνειες για κοπή υλικών  Σε διαστάσεις (1,22x2,44m κ.α).



Xειροκίνητη πρέσσα HPS 025

1600 Warm

Hμιαυτόματη πρέσσα Queen

Πλήρως Αυτόματη πρέσσα Evolution

Χειροκίνητη Ευρωπαϊκή πρέσσα για πλαστικά 
τρουκς. Υψηλής ποιότητας, με ελάχιστη δύναμη 
στη χρήση, χωρίς τρύπημα πρώτα. Συνοδεύεται 
από 250 πλαστικά τρουκς διαμέτρου 12mm (δεν 
σκουριάζουν και είναι οικολογικά).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

•
 
Δεν σκουριάζει

•

 

Σχεδόν αόρατο
• Οικολογικό

• UV

Hand Press HP 450
Χειροκίνητη πρέσσα για 
μεταλλικά τρουκς. 
Μεταφέρεται εύκολα.

Μεγάλη αντοχή 
στο τράβηγμα

(μεγαλύτερη 
από τα μεταλλικά)

• Mηχανές Τρούκς & Αναλώσιμα•

• Mηχανές Πλαστικοποίησης•

Mηχανή ψυχρής πλαστικοποίησης, 160cm διάστασης, 
με θερμοκρασία στον επάνω κύλινδρο 60 βαθμούς, για πολυμερισμό.
• Κύλινδροι εξ’ ολοκλήρου απο σιλικόνη. 
• Εύκολη αλλαγή ρολλών 

Διαθέτουμε ανταλλακτικά για τα περισσότερα μοντέλα εκτυπωτών 
όπως Roland, Mutoh, Mimaki, Epson, Seiko/HP/OCE, Xerox, A-Starjet, 
Azon, Displayjet κ.τ.λ.π. καθώς και για κοπτικά μηχανήματα, όπως 
Summa, Graphtec, Roland, Mimaki κ.α.
Κεφαλές, damper, caps, linear encoder strips, wipers, σφουγγαράκια, 
κοπίδια (blades), αντλίες, καθώς και μπατονέτες-υγρά καθαρισμού, 
είναι μόνο μερικά από τα είδη που διαθέτουμε 

• Ανταλλακτικά εκτυπωτών • 

• Mε μία κίνηση κάνει την τρύπα ενω παράλληλα 
   τοποθετεί το πλαστικό τρουκ.
• Ιδανική για μουσαμάδες και πλαστικά υλικά
• Με προστατευτικό κάλλυμα .
• Μπορεί να δουλέψει με 3 μεγέθη τρουκς Ø8mm, Ø12mm 
  και Ø16mm (χρειάζεται επιπλέον εργαλείο)
• Δουλεύει με αέρα, προεραιτικά παίρνει βάση με ροδάκια
   

• Γρήγορη & Αξιόπιστη, με πλήρως αυτόματη 
τοποθέτηση πλαστικών τρουκς με μια κίνηση
 • Ένδειξη Laser για ακριβή τοποθέτηση.
• Διαθέσιμο σε διαστάσεις Ø12 mm ή Ø16 mm.
• Ρυθμιζόμενοι Οδηγοί τοποθέτησης: 
Απόσταση από την άκρη  & μεταξύ των τρουκς.
• Η μηχανή έρχεται ενσωματωμένη σε μεταλλική  βάση & ροδάκια
• Η πρέσσα απαιτεί πνευματική & ηλεκτρική σύνδεση
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• Εκτυπωτές UV & Tex Pro •
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μια κεφαλή 
EPSON

δυο κεφαλές 
EPSON

Tέσσερις (4) κεφαλές 
EPSON

δυο κεφαλές 
EPSON

δυο κεφαλές 
EPSON

Standard PHOTO PRINT DX10 RIP SOFTWARE

PL-2240Όνομα Μοντέλου

Mέγιστο πλάτος εκτύπωσης

Αριθμός κεφαλών 

Ταχύτητα Εκτύπωσης

720 x 720dpi (4pass) 60m2/Η

720 x 1080dpi (6pass) 50m2/Η

720 x 1440dpi (8pass) 38m2/Η

Είδος Μελανιού Eco solvent μελάνι/dye sublimation μελάνι

Αυτοκόλλητα, Μουσαμάς, Πολυπροπυλένιο, Χαρτί, Καμβάς, One way vision, Φωτογραφικό Χαρτί κ.α.

1.5mm -8mm ρυθμιζόμενο

Τρεις τυποι enclosion (wave), ΕPSON Variable Dot Technology, min 3.5pl

Περιλαμβάνεται
Περιλαμβάνεται  

με Μοτέρ προώθησης

Infared heater ΑνεμιστήρεςΑνεμιστήρες (προεραιτικά)

Δυο έξυπνοι θερμαντήρες (μπροστά και πίσω)

4 χρώματα (CMYK)
*2 κασσέτες 220ml

(προεραιτικά bulk system)
4 χρώματα (CMYK)*2 κασσέτες 220ml

4 χρώματα (CMYK)
*1 κασσέτα 220mlΧωρητικότητα

Πάχος υλικού

Μέγιστο βάρος 
υλικού

Είδη Υλικών

Υψηλή ανάλυση

Τake up System

Μέθοδος Στεγνώματος

Μέθοδος Στεγνώματος

Βέργα Καθοδήγησης

Mέθοδος Επικοινωνίας

Πρόγραμμα Rip

Τάση ρεύματος

Συνθήκες Λειτουργίας

Κατανάλωση ρεύματος

Διαστάσεις Εκτυπωτή

Διαστάσεις Κιβωτίου

Καθαρό Βάρος

Μεικτό Βάρος

2000mm

350KG

550KG

3600mm *865mm 
*1410mm

3665mm * 1120mm *
920mm

800W

• 1.80m • 2.00m • 
• 2.50m • 3.20m •

• Μέγιστο ύψος  200mm
• Κατασκευή με τραπέζι αέρα
• Εκτύπωση με ενα πέρασμα

• Αυτόματη ευθυγράμμιση κεφαλής
• Γυαλιστερό ή & λευκό χρώμα
• Εκτύπωση σε όλα τα υλικά

• Εκτύπωση σε οποιοδήποτε ύφασμα
• Mέγιστη ανάλυση 1440x1440
• Τραπέζια που αλλάζουν

Aπευθείας εκτύπωση 
σε t shirts & ύφασμα  

• Εκτυπωτές 
Eco Solvent •
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displayJet

Rip Software

by Displaymedia

Επισκεφθείτε το ανανεωμένο μας website
www.displaymedia.gr 

για να δείτε τα προϊόντα μας, τις προσφορές του μήνα, νέα κτλπ

Σουλίου 46- Άγιος Δημήτριος, Τ.Κ 173 42
Τηλ 210 9946896-8, 210 9931470  •  Fax 210 9931445
www.displaymedia.gr | email sales@displaymedia.gr


