סוג נייר
כרומו מט  +מבריק

ממוחזר /מיוחד

מדבקות נייר PVC +
מדבקות ל  CDמצופות
מדבקות פוליאסטר

משקל

יצרן

 gr 90 - 350קונדט
 gr 90 - 350בורגו
 gr 90 - 350ארג'ו ווינינגס
 gr 90 - 350טורס פפל
APP/ Lumi Art gr 90 - 350
 gr 90 - 350בורגוBILT / Zanders /
Hensol gr 90 - 350
Zanders
)Sappi (Leykam
130-300
 gr 90 - 350פדרגוני
 gr 90 - 350ניירות מצופים
 gr 90 - 350פדרגוני
 gr 90 - 350פדריגוני
Yupo/ Folex
Fasson
הדסטו
דפוס אילן
חניתה

HP Indigo

למינציה

שם הספק

כתובת

אורק
עזרא הובר

שתולים  70תל אביב
אלנבי  ,17חיפה

איציק
קובי

שר שלום
נייר חדרה  -מונדי
דגניר
אלנפר
א .מדן נייר
הראתי אברהם בע"מ
שרון סחר
פרלוד
שלמה בן קיקי
גוניר
מרה סוכנויות
איי.ש.ר גרפיקס בע"מ
גליק
דפוס אילן
ג'וליבר

רח' האורגים  ,23ת.ד  1984חולון
תמנע  6א.ת .חולון 58812

לבנדה  2תל אביב
דרך בן צבי  84קומה  5תל אביב
הכישור  ,4חולון
איזור תעשייה מערבי ,ת.ד  ,695בית שמש 99000
הבנקים  17פינת אלנבי חיפה
המלאכה ,5בת ים
חיפה
בניין פנורמה ,דרך בן  -צבי  ,84ת"א
ת.ד 404 .י"ם 91003
העבודה  28אשדוד
ת.ד  8380איזור התעשייה ,נתניה

מוטי
שרון
יאיר
יעקב
עודד /שמאי
אברהם
אילן
ג'יי
שלמה

איש קשר טלפון

HP Indigo
פנטוגרם
נוי מערכות

HP UV Coater
העצמאות  ,1אבן יהודה
שנקר אריה  ,16פתח תקווה

רן
רוני עזרן
ישראל
דורית
עמי סלמה
סיגל

03-6396999 / 052-3685656
 04-8678669 / 04-8623241היולט  -פקרד אינדיגו בע"מ
קרית ויצמן  ,ת.ד150 .
רחובות 76101
03-5599995 / 052-2638832
 03-5577900טלפון 1-800-800-083 :
 052-4311000פקס 08-9385696 :
054-4270084 / 03-9607140
03-6888885
03-6836615
03-5502523
1700-700-144 / 02-9909000
04-8525036
03-5513793
04-8347488
03-6821128 / 6821138
02-6234549 . 02-6255637
08-8564666
09-8850848 /052-3575877
052-35758885
0545-209292
09-8912205
03-9244956

רן לנדאו
חיים בקר

כיוון סיבים :כיוון ארוך  -עד  170גרם כולל,
כיוון סיבים קצר  -מעל  170גרם
משקל עובי וגודל :יש לפעול לפי מפרט של כל מכונה

גלילים

סוג המצע

עובי

052-3685656

יצרן

שם הספק

כתובת

פוליאסטר

חניתה

מדבקות נייר  /נייר

Fasson

מדבקות נייר  /נייר

נירעותק

PE/PP

נייר

מחלקת שירות לקוחות ישראל

איש קשר

טלפון

כותלאב

קיבוץ חניתה ת.ד22885 .

ניר דביר

04-9859919 / 052-3749554

ג'וליבר

ת.ד  8380איזור התעשייה ,נתניה

עמי סלמה

09-8850848 /052-3575877

איי.ש.ר גרפיקס בע"מ

בניין פנורמה ,דרך בן  -צבי  ,84ת"א

רוני עזרן

03-6821128 / 6821138
04-6488402/ 050-5221941

קיבוץ ניר דוד ד.נ .בית שאן 10803

מיכה לוי

פדרגוני

שרון סחר

הכישור  ,4חולון

אילן

03-5502523

נייר חדרה

נייר חדרה  -מונדי

תמנע  6א.ת .חולון 58812

שרון

03-5577900

שם הספק

כתובת

איש קשר

חומרי ציפוי
סוג המחומר
Topaz, Sapphire
Digiprime

יצרן

HP Indigo
 Michelmanצח שרפון

יתכנו שינויים ברשימה מפעם לפעם
איננו מתחייבים לאיכות המוצרים ו/או הספקים למעט מוצרי אינדיגו
נשמח לשמוע הערות המלצות או תיקונים

סני נוימן
ארי קנטרוביץ'

טלפון
08-9385393
08-850-7755 / 054-673-7566

