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הכל

אצלנו!

דפוס?
עמנואל.

בדפוס אופסט עמנואל מבוצעות העבודות עם הציוד החדיש והמתקדם ביותר. כל סוגי העבודות, 
נייר וקרטון. שירותי כרכיה, למינציה, והדפסה  ובכל כמות. הדפסות אומנותיות על  גודל  בכל 

דיגיטלית איכותית.

בית עמנואל, קנר 7 אזור תעשייה חדש ראשון לציון
טל: 03-9424000 פקס: 03-9424007

www.em-print.co.il

שקיות נייר ממותגות- יוקרתיות ורגילותעבודות דפוס מסחריות- ספרים, חוברות, עלונים
מוצרי קידום ומכירות- פולדרים, שרשראות דגלים, תלי דלת

עבודות הדפסה דיגיטלית בכמויות קטנות
אריזות קרטון למוצרים ומשלוחי מזוןהדפסת מגזינים ועיתונים שבועיים
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XANTE של חברת EN/PRESS מדפסת דפוס לדפוס דיגיטל מעטפות, ופלטות
עובי מעטפות 60 400- גר'.  •

הדפסה על נייר עד גודל של X 1260 330 מ"מ  •
Rip IQueue  בקרת צבע שליטה על צריכת הטונר, ומידע משתנה.  •

מחסניות טונר בקיבולת של עד 43,000 הדפסות בכיסוי של 5%  •
MYRAID הדפסה על פלטות פוליאסטר  •

מדפסת המיועדת להדפסה בצבע מלא במידע משתנה  •
על מגוון מעטפות, כרטיסים וניירות.  

 Dpi 4800 רזולוציה עד  •
מהירות של עד 3000 מעטפות/דפים בשעה  •

מזין של עד 1000 מעטפות, המתאים לגדלים שונים.  •

Palron-j@palron.co.il | טל׳: 02-5716022, 0522870358 | קרית מדע 5 ירושלים

פלרון
חברה לשיווק בע"מ

ERICK 6090 דגם  UV מדפסת שטוחה

.EPSON XP 600 3 ראש הדפסה פיאזו אלקטרי  •
.CMYKLcLm+W+V  •

.720X1440 DPI*360 רזולוציה  •
שטח הדפסה 600X900 מ"מ.  •

.UV LED סוג דיו  •
שולחן ואקום.  •

קרור מים לראשים.  •
RIP PHOTO PRINT  •

עובי מקסימלי לההדפסה 130 מ"מ.  •
אפשרות להדפסה על מגוון רחב של חומרי גלם.  •

מערכת הפעלה חלונות 7 וחלונות 10.  •

מדפסות חדשות 
מבית פלרון

מחירים
מיוחדים
לתקופת
התערוכה



אלפא מסופים ומדפסות בע"מ 
נחשון 29, א.ת סגולה, פ"ת 

טלפון: 039214422
פקס: 039219966

alon@alpha99.net :דוא"ל
מנכ"ל: אהרון פרדס

מנהל שיווק: אלון פרדס
תיאור השירותים / המוצרים:

מדפסות לייזר, מדפסות למיגנוט, תווינים, פלוטרים, 
סורקי מסמכים, סורקים גרפיים, סורקים בפורמט  

רחב. ציוד ותוכנה להפקת פנקסים  דיגיטליים. 
ציוד היקפי  ומחשוב. שירות  וחלקי חילוף בפריסה 

ארצית.

אלרם דבקים מקצועיים בע"מ 
השיזף 5 אבן יהודה 
טלפון: 09-7662220
פקס: 09-7662228

office@dvakim.com :דוא"ל
www.dvakim.com :אתר

מנכ"ל: איל תמרי 
מנהל שיווק: יעלה תמרי 

תיאור השירותים / המוצרים: 
משנת 1999 ועד היום חברת אלרם מובילה בשוק 

מוצרי האיטום, ההדבקה והצביעה בישראל. 
מוצרינו נבחרים בקפידה על פי פרמטרים של 

איכות, ביצועים, אחריות ובדגש על חדשנות. 
כנציגה בלעדית של מיטב היצרנים בעולם, אנו 

מציעים מוצרים שהינם חזית הטכנולוגיה לענף 
הבנייה והתעשייה לצד פתרונות איכותיים וייחודיים 

לעולם ה-“עשה זאת בעצמך".

אנדימאן פתרונות דפוס בע"מ
שבטי ישראל 34 ג הרצליה

טלפון: 052-3749554
yupo.israel@gmail.com :דוא"ל

    n.dvir@daiso-europe.com
 www.yupo.eu/ https://daiso-europe.com/en :אתר

מנכ"ל: ניר דביר
תיאור השירותים / המוצרים:

SuperYUPO  משלב את המיטב בשני העולמות: 
חומר סינטטי ונייר. משטח רך מאוד, תכונות 

הדפסה מעולות, צבעים אמיתיים באיכות גבוהה 
ועמידות מדהימה, Daiso Europe  חיתוך מדויק 
- עיבוד יעיל. מוצרים חדשניים וייחודיים לתהליך 

חיתוך שטוח.

ארג'ט דיגיטל בע"מ
המרפא 3, ירושלים, 9777403

טלפון: 02-6785115
פקס: 02-6790329

info@arjet.co.il :דוא"ל
http://www.arjet.co.il :אתר

מנכ"ל: דן אוטולנגי
מנהל שיווק: יוסי גכט

תיאור השירותים / המוצרים:
מערכות הדפסה דיגיטליות להדפסת מעטפות, 
מסמכים, דוור, מידע משתנה, שקיות נייר, אריזות 

וכד'. מערכות הדפסה דיגיטליות להדפסת 
מדבקות בגלילים, בטכנולוגיות הזרקת דיו ולייזר.

ציוד גימור לתחום המדבקות.

ארגון אומנויות הדפוס בישראל-
התאחדות המלאכה והתעשייה
ארגון אומנויות הדפוס בישראל-התאחדות 

המלאכה והתעשייה
כתובת: המרד 27 תל אביב

טלפון: 03-7959106
פקס: 03-5103277

adi@aci.org.il :דוא"ל
/https://aci.org.il :אתר אינטרנט

מנכ"ל: עו''ד רוית גרוס
מנהל שיווק: יאיר מזרחי

תיאור השירותים / המוצרים: )עד 30 מילים(
ארגון אומנויות הדפוס בישראל חותם על הסכמים 

קיבוצים וצווי הרחבה ופועל לקדם ולסייע לענף 
הדפוס בישראל במגוון נושאים: טיפול משפטי 

מול עובדים, טיפול בבעיות ארנונה, הכשרות 
מקצועיות, סיוע בקבלת הלוואות לפיתוח העסק 

וסמינרים מקצועיים בארץ ובחו''ל.

ב
ב.פ גרפיק

החרוב 9 איזור תעשיה צפוני אור עקיבא
טלפון: 04-6261886
פקס: 04-6261887

bpgraphic@gmail.com :דוא"ל
www.bpgraphic.co.il  :אתר

מנכ"ל: בני פרץ
מנהל שיווק: אביב פרץ

תיאור השירותים / המוצרים:  
   MICROTIC חברת ,UV apex מדפסות

מוצרי סובלימציה קנווס לוחות קאפה חותך קאפה 
כל הגדלים

ב.ר.ל.י. טכנולוגיות בע"מ
הערבה 16, מגשימים, 56910

טלפון: 03-908-0092
פקס: 03-933-2828

info@brly.co.il :דוא"ל
www.brly.co.il :אתר

מנכ"ל: שמעון רביב
מנהל שיווק: אמיר רביב

תיאור השירותים / המוצרים:
 ,CNC – יבוא, מכירה ושרות  - ציוד לתעשיות

מדפסות, לייזר, פלזמה, סילון מים  וציוד מיוחד

א
איגוד לשכות המסחר 

החשמונאים 84, תל-אביב 67132
טלפון: 03-5631028
פקס: 03-5623274

naamat@chamber. org.il :דוא"ל
www.chamber.org.il :אתר

נשיא: עו"ד אוריאל לין
סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי: אייל כביר

איגוד לשכות המסחר הוא ארגון העסקים הגדול 
בישראל הנלחם למען קידום האינטרסים של 

המגזר העסקי ועל כן למען קידום מטרותיך 
שלך. לשכת המסחר מעניקה מאגר אדיר של 

שירותים שבאמצעותו, אתה, החבר, יכול לפתח 
את עצמך ולמנף את העסק תוך חיסכון בכסף, 
זמן וביורוקרטיה. סל השירותים הרחב כולל בין 

השאר הזדמנויות עסקיות בארץ ובעולם, תערוכות 
בינלאומיות, מכרזים, קורסים וסדנאות, ייעוץ 

כלכלי ומשפטי ומועדונים עסקיים.

איי.ש.ר. גרפיקס בע"מ    
בן צבי 84 תל-אביב   

טלפון: 03-6821128
פקס: 03-6823397

asrsale@017.net.il :דוא"ל
www.a-graphics.co.il :אתר

מנכ"ל: רוני עזרן        
מנהל שיווק: עמרי עזרן

תיאור השירותים / המוצרים: 
מייצגים בבלעדיות מספר חברות ביניהם קונצרן

 AVERY DENNISON
בין מוצרינו: וניל להדפסה בפורמט רחב, 

שמשוניות, וניל צבעוני, חומרים מעבירי אור, 
לקסנים, מחזירי אור מאושרי מע"צ, חומרי לעיטוף 

רכבים מגנטים מוצרי בטיחות בדרכים ועוד.
 

אלסופ פונטיסופ בע"מ
מקלף 9 חיפה )3295209(

טלפון: 04-8409666
פקס: 04-8409777 

sales@elsop.co.il :דוא"ל
 http://www.elsop.co.il :אתר

מנכ"ל: שלמה אברהם, יואל צינמן
מנהל שיווק: יאיר כפרי

תיאור השירותים / המוצרים:
יבוא שיווק ותחזוקה של מערכות הדפסה 

דיגיטליות לתעשיית השילוט. כולל הדפסה על 
קשיחים והדפסות ישירות על טקסטילים ופרטי 

לבוש, אספקת תוכנות ומכונות לנגרות ולתעשיית 
העץ, אספקת מכונות לחיתוך לחריתה ולכרסום, 

מכונות וואקום פורמינג, ומגוון מכונות לייזר לסימון 
וחיתוך.

אינדקס מציגים
 תערוכת ישפרינט 2019



ז
זיקית דיגיטל בע"מ

רבניצקי 6 )בית שוהם(, אזור תעשיה סגולה, פ״ת
טלפון: 03-9131413
פקס: 03-9044011

info@zikitdigital.com :דוא"ל
www.zikitdigital.com :אתר

מנכ"ל: יוסי צח
סמנכ"ל שיווק: נועם אזוגי

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת זיקית דיגיטל מתמחה בייצור, שיווק והפצה 

של פתרונות כוללים, מיכון, תוכנות, חומרי גלם, 
ומתכלים לענף הדפוס וההדפסה בכלל ולענף 

הסובלימציה בפרט. מיטב חומרי הגלם המיוצרים 
על ידנו הנם תוצרת הארץ 'כחול לבן', אחרים 

מיוצרים ומיובאים מארה"ב, אירופה והמזרח.

ט
טופ טק סובלימציה בע"מ

שד׳ הרכס 43 מודיעין
טלפון: 08-9721100
פקס: 08-9721110

info@sublimation.co.il :דוא"ל
 www.sublimation.co.il :אתר

www.duraluxe.co.il
מנכ"ל: איציק אשכנזי

מנהל שיווק: איציק
תיאור השירותים / המוצרים: 

טופ טק סובלימציה בע"מ החברה מתמחה 
ביבוא שיווק ופיתוח מערכות הדפסה ומוצרים 

לסובלימציה. הניסיון הרב שלנו בתחום מעניק לנו 
יתרון ועל כך יעידו לקוחותינו הרבים.

אנו מתחייבים לשירות מעולה איכות מוצרים 
ומחירים תחרותיים.

כ
כמיפרינט

מבוא אבנר )המסגר( 23, בית שמש
טלפון: 02-9901896
פקס: 02-9901899

info@chemiprint.co.il :דוא"ל
yishai@chemiprint.co.il

 guy@chemiprint.co.il
 www.chemiprint.com :אתר

מנכ"ל: שאול מילשטיין
מנהל שיווק: גיא מילשטיין 

תיאור השירותים / המוצרים:
כמיפרינט הינה החברה הגדולה והותיקה בענף 

הדפוס בישראל, עכשיו אתכם גם בתחום 
הדיגיטלי - הדיו הדיגיטלי הטוב בעולם לכלל 

המכונות הקיימות בשוק .

דניגל פייפר בע"מ
החופר 34, ביתן 115-117, חולון

טלפון: 03-6543201
פקס: 03-6543204

danigalp@inter.net.il : דוא"ל
www.danigal.co.il :אתר

מנכ"ל: אבי בצלאל, שבתאי אוהד
תיאור השירותים / המוצרים: 

יבוא ושיווק פלוקים, פלקסים וחומרים להדפסה, 
חיתוך והעברה בחום. נייר טרנספר וסובלימציה

מתכות לסובלימציה, נייר וחומרים לפלוטרים, 
מכונות וחומרים לייצור סיכות כפתור, מכונות 

וחומרים לייצור מדבקות דום, מכבשי חום, 
פלוטרים לחיתוך, מגנטים לתגי שם, גלילים 

למכונות דריי לאב.

דפוסגרף
מרדכי אנילביץ 62 ת"א

טלפון: 03-7612424
פקס: 03-7612414

index@index.co.il :דוא"ל
index.co.il :אתר

מנהל שיווק: בני גדעוני
תיאור השירותים / המוצרים:

פורטל לדפוס, גרפיקה והוצאה לאור.
עיצוב ובניית אתרי אינטרנט, קידום בגוגל, פייסבוק 

ורשתות חברתיות.

ה
ה.ד פרופישיונל בע"מ
מרכז מסחרי דאלית אל כרמל 

טלפון: 04-8393964
פקס: 04-8397964

studio_amal_digital@hotmail.com :דוא"ל
www.hd-pro.co.il :אתר

מנכ"ל: אבו סאלח אמל
מנהל שיווק: אבו סאלח כרמל 

תיאור השירותים / המוצרים: 
יבוא כל המוצרים והטכנולוגיות  לצלם ולמדפיס 

המקצועי .

ו
w2p4u - ווב טו פרינט פור יו

ת.ד 417 מודיעין 7171301
טלפון: 08-8688988

david@w2p4u.com :דוא"ל
www.hallolead.com :אתר

מנכ"ל: דיויד גליק
תיאור השירותים / המוצרים:

כרטיסי ביקור עם פטנט רשום בפנקסים וכן 
כרטיסי ביקור דיגיטליים דינמיים.

ג
גטר גרופ בע"מ

חטיבת גרפיקס דגש
שמשון 7 פתח תקווה, ת.ד 2626 פ"ת 4912502

טלפון: 03-5766766  
פקס: 03-5766760

info@getter.co.il :דוא"ל
www.getter-graphics.co.il :אתר

מנכ"ל: גיא מור
מנהלת שיווק: איריס אגם

תיאור השירותים / המוצרים:
חברת גטר, חטיבת הדפוס מספקת ללקוחותיה 

פתרון מקצה לקצה, פתרונות חומרה, תוכנה 
וחומרים מתכלים, לרבות מכונות דפוס, גיליוטינות, 

תוויני CtP, לוחות הדפסה, גלופות, ציוד ותוכנה 
לניהול צבע, מכשירי למינציה, מדפסות רחבות 
ומגוון רחב של מתכלים לענף הדפוס והשילוט. 

גרבוגרף ישראל )טכנולוגיות( בע"מ
יוסף ספיר 6, ראשון לציון 7570465
טלפון: 03-6834411, 054-4880776

פקס: 03-5184777
info@gravograph.co.il :דוא"ל

www.dddrop.co.il אתר
www.gravograph.co.il

מנכ"ל: משה אפל
תיאור השירותים / המוצרים: 

החברה מספקת מגוון פתרונות בתחום החריטה, 
סימון וחיתוך המותאמים לצרכי הלקוח.  בין 

המוצרים מכונות חריטה ומכונות לייזר, תוכנות 
ייעודיות לעיצוב, חומרים לחריטה וכן פתרונות 

בתחום התכנון והעיצוב בתלת מימד
 

ד
ד.ח. מדיה קומפני בע"מ

מודיעין 12, אזור תעשייה סגולה פתח תקוה.
טלפון: 03-6164490
פקס: 03-6164420

info@mc1.co.il :דוא"ל
www.mc1.co.il :אתר

מנכ"ל: דוד חורש
מנהל שיווק: יציב חוורוני

מנהל קשרי לקוחות: שי אוסטרובסקי 
תיאור השירותים / המוצרים: 

החברה נוסדה בשנת 1979 והיא יבואנית, משווקת 
ונותנת השרות הרשמית של מדפסות הפורמט 

.EPSON הרחב של חברת
החברה פועלת בתחום ההדפסה בפורמט רחב 
ומספקת פתרונות הדפסה וניהול צבע מבוססי 

החברות הבאות:
EPSON –מדפסות רחבות  

ספקטרופוטומטרים
Barbieri  - ומכשירי כיול צבע

SUMMA,Graphtec – פלוטרים לחיתוך צורני
 – EPSON, CANSON, Sihl, PROIMAGE MC1

ניירות הדפסה אמנותיים
COLORGATE, ONYX – תוכנות ריפ.
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פינת הדפוס מציעה לך לצד ציוד יד שניה,

ציוד חדש מיבוא אישי במחירים מטורפים!

Semi-Automatic punching machine with interchangeable dies
with automatic into a paper tray

PUNCH 700 

JD1710 铁丝订折机
Automatic Wire Stitching Booklet Maker

JD1710 铁丝订折机实现订与折一次完成，即省时又省力，采用铁

丝订订头，可使用普通铁丝圈，即经济又实惠，完全满足您常用

规格的骑马订业务。

铁丝订订头 液晶程控屏

330*480mm

148*210mm

0-3mm

2000本/小时

1380X580X1050mm

140KG

2000books/hour
Binding and folding one complete operation, saving labor and 
time.
Wire binding to be economical and practical,
easy for maintenance.
Saddle binding/side binding/corner binding, simple mode 
conversion.

מכונה לגימור מדבקות מגלילים, 
.BROTECH מתוצרת

חדשה לגמרי ביצעה 4 עבודות בלבד.
המכונה כוללת תוספות רבות: 

UV / פלקסו, למינציה, פויל קר , 
חיתוך לבודדים, מדבקות ואריזות 

שטנץ וחיתוך, ישנה אפשרות 
לראות את המכונה בפעולה.

מכונת למינציה גליון
במחיר אטרקטיבי במיוחד!

Paperplast 70/76, מודל 94
כולל מחשב מגע חדש.

מכונת סיכות
לחוברות ופנקסים חדשה.

תוצרת סין. אספקה מיידית.

מכונת קשירה בבנדים מפלסטיק
מתניידת על גלגלים. 

קומפקטית גם כשולחן עבודה, 
אוטומטית עם חיתוך מדוייק של 

החומר.
טל: 02-6551023

מכונת פרס לכריכה קשה 
ולהדבקות שונות.

טל: 02-6551023

עגלת יציאה
MBO עגלת יציאה למכונת קיפול
דגם AS-540, ממוחשבת כחדשה

בחצי מחיר!!!

מכונת קיפול אוטומטית 
 HORIZON ממוחשבת

חצי גיליון.14 סוגי קיפול כולל סכין 
מודל 2006 במצב מצויין

מכונת קיפול ממוחשבת
4 קסטות ביניקת אוויר

מכונה שולחנית לביג 
ופרפורציה

מכשיר לעיגול פינות מסיבי
כולל 4 סכינים להחלפה

מכונת חירור חשמלית

Model no. 900B 900C 900F
Operating way manual manual manual
Press length 470mm 320mm 308mm
Press width 370mm 320mm 218mm
Press height 350mm 150mm 130mm
Machine weight 80kg 45kg 16kg
FOB Price 299 168 59

Model no. 900E
Press size 400×500mm
Press height 470mm
Machine weight 63kg
FOB Price 178

מכונה חשמלית לחיתוך פינות
+ 7 סכינים מתחלפות

Press מבחר מכונות
A4 / A3

מכונת סיכות עם סליל חשמלית
לחוברות ופינקסים

מכונת למינציה 390, אוטומטית 
כולל התקן להטבעת פויל  דיגיטלית

מכונת ניטים שולחנית 
JYS דגם

מכונת חירור לספירלות מסיבית 
+ 2 שטאנצים 2:1, 3:1

מכונת קיפול סיכה 
מקצועית וממוחשבת

מכונת חיתוך ספירלות

מכונת ניטים 5 מ"מ
 מתוצרת HANG גרמניה.

*הזנה אוטומטית
*הפעלה רגלית  - למהירות ונוחות

*מלאי 5,000 ניטים חינם

לקבלת הניוזלטר שלנו, יש לשלוח בקשת הצטרפות בווטסאפ: 055-7225638 או באימייל:  pinat-hadfus@printiv.co.il )לציין שם ופרטי העסק(

לקבלת פרטים נוספים ומחירים:  052-6812000
שלח הודעה בלבד! ונשוב אליך בהקדם.
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Binding and folding one complete operation, saving labor and 
time.
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נ
נוי מערכות

סמטת	התבור	10	פתח	תקווה	
טלפון:	073-2190000 

פקס:	03-9134433
 office@noysystems.co.il	:דוא"ל

 www.noysystems.co.il	:אתר
מנכ"ל:	גיא	נוי

סמנכ"ל	מכירות:	ערן	מנור
תיאור השירותים / המוצרים:

החברה	המובילה	בארץ	במתן	פתרונות	כוללים	
לדפוס	ולגימור	מוצרי	נייר.	אנו	מייבאים,	משווקים	

ונותנים	שירות	למערכות:	כריכה,	למינציה,	
פתרונות	חיתוך,	ביג,	קיפול,	קיפול-סיכה,	

פרפורציה,	חירור,	גרפיקה	מסחרית,	עיטוף	ודיוור	
ישיר.

נייר הצפון 1997 בע"מ
כפר	יסיף

טלפון:	04-9561919
פקס:	04-9563222

northpaper97@gmail.com	:דוא"ל
מנכ"ל:ג'רייס	עיסאם

מנהל	שיווק:	דאהוד	שאקר
תיאור השירותים / המוצרים:

מומחים	לכל	סוגי	הנייר	והמעטפות,	נייר	דיגיטלי	
קרטון	מיוחד,	נייר	צילום	וכל	החומרים	לבתי	דפוס	

ושלטים.

ס
CMYK פתרונות נייר

הבנאי	4,	בית	שמש
טלפון:	03-5599995
פקס:	03-5588577

office@cm-yk.co.il	:דוא"ל
www.cm-yk@co.il	:אתר

מנכ"ל:	איתמר	שר	שלום
תיאור השירותים/המוצרים:

CMYK	פתרונות	מדיה	הוקמה	ב	1968	ומתמחה	
מאז	בייבוא,	שיווק	וחיתוך	נייר	קרטון	פלסטיק	
בגלילים	ובגיליונות,	מתקני	תצוגה	וכן	מוצרים	

נלווים	לענפי	הדפוס	והשילוט.		CMYKמייצגת	
מפעלים	מובילים	מהעולם	ומישראל	בתחום	

הדפוס	והשילוט,	CMYK			פתרונות	מדיה	היא	
מהמובילות	בישראל	בתחום	החדשנות	בייבוא	

וייצור	מוצרים	לעולם	הדפוס	והשילוט	המתקדם	
והדיגיטלי.	הקבוצה	מחזיקה	מלאי	גדול	ומגוון	

של	מאות	סוגי	מדיות	המותאמים	לדפוס	ושילוט	
דיגיטלי	בגלילים,	קשיחים	וגיליונות	להדפסה	

ישירה	לתחומים	שונים	מחסני	החברה	משתרעים	
על	5000	מר	במרכז	לוגיסטי	בבית	שמש	,	לחברה	

קיימים	משרדים	בראשון	לציון.

ממדים פ.מ בע"מ
השוק	א.ת.	נוף	הארץ,	כפר	קאסם

טלפון:	03-9025002
פקס:	03-9024216

tami@memadim.co.il	:דוא"ל
תיאור השירותים / המוצרים: 

חברת	ממדים	מתמחה	ביבוא	חומרי	גלם	איכותיים	
לתחום	השילוט	והפורמט	הרחב:	קאפות	קוראניות	

,תוצרת	NEOFOAM,	ונילים	להדפסה	תוצרת	
קבוצת	POLITAPE KEMICA,	ונילים	צבעונים	

   CAST	פרספקס	–	אקרליים	לוחות	לחיתוך.
לוחות	PVC	תוצאת	חברת	פלרם,	יבוא	לדים	

תוצרת	חברת	GOQ		קוריאה	המובילה	בתחומה	
בעולם,	שנאים	ללדים.	מתקני	תצוגה	מוארים	

בגדלים	שונים	לנקודת	מכירה.	מחלקת	מכונות	
להדפסה	בפורמט	הרחב,	מכונות	CNC	,	מכונות	

טבעות,		לייזרים.
אנו	מקפידים	להביא	לכם	הלקוחות	את	כל	

החידושים	בענף	באיכות	הטובה	ביותר.

מפעיל
ברקת	6	פתח	תיקווה

טלפון:	9495*
פקס:	03-9183376

info@mafil.co.il	:דוא"ל
www.mafil.co.il	:אתר

מנכ"ל:	רז	דרבי
מנהל	שיווק:	אופירה	תמיר

תיאור השירותים / המוצרים: 
מפעיל	מובילה	את	תחום	פתרונות	התלת	מימד	

בישראל.	החברה	משווקת	מותגים	בינלאומיים	
מובילים	ומציעה	לקהל	המקצועי	פתרונות	

בטכנולוגיית	SLA	FFF,	ו	MJP,	וכן	חומרי	גלם	
מתקדמים	וציוד	נלווה	הכולל	סורקים	ותוכנות	

ייעודיות.	המוצרים	המתקדמים	המשווקים	על	ידי	
מפעיל	מיועדים	למגוון	מגזרים	מקצועיים	כולל:	

רפואה	ודנטל,	תעשייה	ותכשיטנות.	
בנוסף	מובילה	מפעיל	ב	4	תחומים	נוספים:		

דפוס	מקצועי,	ניהול	פלט	ארגוני,	מחשבים	ניידים	
לעסקים,	פתרונות	מחשוב	כוללים	מבית	חברת	

הבת	א.נין	נון.

משינגרף בע"מ
הסדן	5	א.	תעשיה	חולון	58815

טלפון:	03-6543654
פקס:	03-6540242

mg@machingraph.com	:מייל
מנהלים:	מוריס	050-5233383,	אלי	050-5251622

תאור השירותים / המוצרים:
ייבוא	ושיווק	של	מכונות	ומתכלים,	צבעים	

וכימיקלים	לענף	הדפוס,	הכריכייה	והאריזה.	
מכונות	הדפסה	אופסט,	פלקסו	למדבקות,	כל	

מכונות	הכריכה	קשה	וקלה,	ציוד	גימורים	ודיוור	
ישיר.	מכונות	קיפול,	חיתוך,	ביג	ממוחשב,	שטנץ	וכל	

הציוד	לבתי	דפוס	וכריכיות.

מ
מאסטר שיווק וייעוץ בע"מ 

אהרונוביץ	16	בני-ברק
טלפון:	03-6199960
פקס:	03-6184944

dan@master.co.il	:דוא"ל
www.master.co.il	:אתר

מנכ"ל:	אריה	עינב
מנהל	שיווק:	דן	עינב

תיאור השירותים / המוצרים: 
חברת	מאסטר	עוסקת	בייבוא	ושיווק	של	מכונות,	

חומרים	ומוצרי	גימור	לדפוס	הדיגיטלי.	מכונות	
למינציה,	גיליוטינות	הידראוליות,	מכ'	ביג/

פרפורציה,	מכ'	קיפול/חירור,	מכ'	הטבעה,	כריכה	
ודבק	חם.

מדבקות ניקל   
התעשיה	12,	נשר

טלפון:	077-4948011
פקס:077-4948012

dom730@gmail.com	:דוא"ל
www.dom730.co.il	:אתר
בעלים	ומנכ"ל:	ליאור	שרף

מנהל	אגף	מכירות:	דוד	שרף
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת	מדבקות	ניקל	מתמחה	בייצור	מדבקות	
ניקל,	קריסטליות	)בועה(	,	PVC	ועוד	מגוון	רב	של	
פתרונות	נוספים	לפרסום,	מיתוג	וסימון	מוצרים	

ורכבי	חברה.	

מיקרוג'וק מחשבים בע"מ 
שביל	הדפנה	4,	בר-לב

טלפון:	04-8418446
פקס:	04-8410889

ayelet@microjuk.co.il:דוא"ל
tzahi@microjuk.co.il 

www.microjuk.co.il	:אתר
מנכ"ל:	שמעון	אלפסי	

מנהל	שיווק:	צחי	רחום	
תיאור השירותים / המוצרים:

מיקרו	ג'וק	מחשבים	מספקת	פתרונות	נרחבים	
בתחום	ההדפסה	בפורמט	רחב

ונציגה	של	חברת	HP		הכולל	מכירה	ושירות.
בנוסף,	חברתנו	משווקת	חומרי	גלם	להדפסה	

ופתרונות	גימור	מהמתקדמים	בתחום.

מירקם בע"מ
אריה	רגב	5,	נתניה

טלפון:	09-8656505
פקס:	09-8851418  

mirkam5@zahav.net.il	:דוא"ל
www.mirkam.biz		:אתר

תיאור השירותים / המוצרים: 
יבואנים	ומשווקים	חותמות	COLOP,	מדפסת	
דיגיטלית	ניידת	E-Mark,	סובלימציה,	פלטות	

חריתה	ROWMARK,	מגיני	הוקרה,	קריסטלים	
	,HERI	חותמת	עטי	,	NORIS	מקצועי	דיו	לחריתה,

לוחות	פרספקט	CAST,	מכונות	לייצור	סיכות	
כפתור.



ק
קולורטק קסורלה  

הזית 153, קדרון
טלפון: 08-8690470
פקס: 08-8598551

info@colortek.co.il :דוא"ל
www.colortek.co.il :אתר

מנכ"ל: ליטל קסורלה
תיאור השירותים / המוצרים: 

עוסקת בשני תחומים עיקריים: 
1. מכירת פתרונות דפוס דיגיטלי בפורמט רחב 
להדפסה על חומרים קשיחים וגלילים- בנוסף 

למכונות הדפסה החברה מוכרת פתרונות 
תוכנה, חומרי גלם, וכן מכונות חיתוך של חומרים 

קשיחים וגלילים של מותגים בינלאומיים מהשורה 
 EFI Vutek, Compress, Summa הראשונה כגון

ועוד.
2. מכירת מכשור טכנולוגי ושירותי יעוץ לבקרת 
איכות וניהול צבע של מותגים בינלאומיים כגון 

.Pantone -ו X-Rite, JUST
המגוון הרחב של הפתרונות שמציעה החברה, 

מאפשר לצוות המקצועי של החברה להתאים את 
הפתרון האולטימטיבי לכל לקוח לפי צרכיו ולאחר 

מכן ללוות את הלקוח למצות את הפוטנציאל 
הגלום במוצרי הדפוס שרכש ולהטמיעם בצורה 

פרודוקטיבית ויעילה יותר בתהליכי העבודה 
הקיימים.

ר
רפי סעדון בע"מ

המסגר 14 בית שמש
טלפון: 02-9997744
פקס: 02-5794738

orit@sh-p.co.il :דוא"ל
מנכ"ל: רפי סעדון

מנהל שיווק: איציק פייזק
תיאור השירותים / המוצרים:

שיווק מכונות לענף שילוט ודפוס, הדפסה 
בפורמט רחב, חיתוך וחריטה, כיפוף אותיות תלת 

מימד.
ש

שי צילום
הנביאים 35 כפר-סבא
טלפון: 054-6664208

s0546664208@gmail.com :דוא"ל
www.sps4u.net :אתר

מנכ"ל: שי איפרגן
תיאור השירותים / המוצרים:

מדפסות סיטיזן CITIZEN   מדפסות לפיתוח 
תמונות . מדפסות מקצועיות לחניות ובתי עסק 

ואירועים.

פ
פלרם תעשיות בע"מ

רמת יוחנן 3003500
טלפון: 1-800-30-99-26 

פקס: 04-8455588
marketing@palram.co.il :דוא"ל

www.palram.co.il :אתר
מנכ"ל: עדו רודוי

מנהל שיווק: רתם צורף
תיאור השירותים / המוצרים:

חברת פלרם היא יצרנית רב-לאומית מובילה של 
לוחות תרמופלסטיים, מערכות לקירוי אדריכלי 

ומוצרים מוגמרים להרכבה עצמית. לוחות פלרם 
מיוצרים בעיקר מפוליקרבונט ופי.וי.סי בשיחול 
)אקסטרוזיה( ומותאמים למגוון יישומים רחב 

בשווקי הבניה והאדריכלות, החקלאות, הפרסום, 
עשה-זאת-בעצמך והעיבוד. המערכות והלוחות 

לקירוי מגובים בחבילת שירותים מקצועיים 
ותומכים לפרויקטים בתחום הבניה והאדריכלות.

פרינט פוינט
עמל 68 פתח תקווה
טלפון: 1700-505252

info@print-point.co.il :דוא"ל
www.print-point.co.il :אתר

מנכ"ל: ואדים סלחוב
מנהל שיווק: ואדים סלחוב

תיאור השירותים / המוצרים: 
מדבקות בולטות )קריסטל(,הדפסות טרנספר 

בשילוב מדבקות בולטות )קריסטל(.

פרינטק סוכנויות בע"מ
מעלה המגדל 12 אור יהודה

טלפון: 03-6346341
פקס: 03-6346345

  yosi@printech-israel.com :דוא"ל
   http://www.printech-israel.com :אתר

מנכ"ל: ציון שוחט
מנהל שיווק: יוסי שוחט

תיאור השירותים / המוצרים: 
   Duplo יבואנים בלעדיים ונותני שירות למוצרי

ענק מערכות הגימור מיפן , יבואנים וספקי חלפים 
.MBO ושרות למערכות קיפול

סטרים בע"מ
א.תעשיה מגאר

טלפון: 052-3837230
פקס: 04-6893577

stream.tech18@gmail.com :דוא"ל
מנכ"ל: חאתם הנו

מנהל שיווק: פיראס והבי
תיאור השירותים / המוצרים:
יבוא ושיווק מכונות לענף השילוט

סמרטק טכנולוגיות בע״מ
סניף נצרת: ראשי 300, יפיע

סניף ירושלים: אלראם, קסר אלדיאפה 
טלפון: 04-6456616
פקס: 04-6456617

smartek@smile.net.il  :דוא"ל
 smartech technologies ltd :אתר

מנכ"ל: אגבריה אוסמה
מנהל שיווק: אגבריה סאמי

תיאור השירותים / המוצרים:
חברתנו מתמחה בשיווק ציוד דיגיטלי  לבתי 

דפוס, לגרפיקאים ולשלטים. מדפסות דיגיטליות 
 ,KonicaMinolta  מבית  DEVELOP מקצועיות

פלוטרים להדפסה רחבה, Roland ועוד, שולחנות 
הדפה UV, AZON, CTP מבית KODAK, פלטות, 

לוחות לשלוט וחומרים מתכלים להדפסה.
27 שנות ניסיון ותמיכה בלקוחות.

ע
ע. ב. צור בע"מ

ראול ולנברג 14, תל-אביב 6971911
טלפון: 03-6498615
פקס: 03-6487103

office@ebzour.com :דוא"ל
www.ebzour.com :אתר

מנכ"ל: עירית בן צור גיל
מנהל שיווק: יוסי אליהו

סמנכ"ל שירות ומכירות: רפי כהן
תיאור השירותים/המוצרים:

ע.ב. צור בע"מ ספקית ציוד וחומרי גלם 
לענף הדפוס זה עשרות שנים ומייצגת חברות 

ענף בינלאומיות, כגון:
 RYOBI MHI )MITSUBISHI( GRAPHIC

TECHNOLOGY LTD. – JAPAN
MITSUBISHI PAPER MILLS – JAPAN

HORIZON – JAPAN
FUJIFILM – JAPAN

FUJIFILM EUROPE BV
ECRM – USA

BALDWIN UK
T&K TOKA INKS – JAPAN
.NIKKEN JAPAN, Etc. Etc



Top Tech Sublimation Ltd.
43 Hareches Boulevard Modiin 
Makabim Reut
Tel: +972-8-9721100
Fax: +972-8-9721110
E-mail: info@sublimation.co.il
Web site: www.sublimation.co.il
Director: Itzik Ashkenazi
Marketing Manager:
Equipment / services offered:
Top Tech Sublimation Ltd.
The company specializes in importing 
marketing and developing printing 
systems and sublimation products.
Our vast experience in the field gives 
us an advantage and this is what our 
many customers will testify.
We undertake excellent quality 
service products and competitive 
prices.

W
Web To Print For You - w2p4u
P.O.Box 417, Modiin, 7171301
Tel: +972 88 688 988
E-mail: david@w2p4u.com
Web site:  www.hallolead.com
Director: david A. Glick
Equipment / services offered:
Patented business cards in pads as 
well as dynamic digital business cards

Z
Zikit Digital Ltd.
6 Ravnizky St. (Shoham Bld.), Sgula 
Industrial Park, Petah-Tikva
Tel: +972-3-9131413
Fax: +972-3-9044011
E-mail: info@zikitdigital.com
Web site: www.zikitdigital.com
Director: Yossi Zach
Marketing Mangers: Noam Azogui
Equipment / services offered:
Zikit Digital specializes in short and 
medium run manufacturing, limited 
edition requests of sublimation 
supplies, blanks, consumables 
together with machinery and software. 
Our sublimation featuring products 
are made in Israel, other are imported 
from USA, Europe and Far-East.
Firms Represented In Israel: Subli-
art Germany, Monti Antonio Italy, 
Vastex USA, KIWA Japan, SEF France, 
Universal Wood USA, EPSON Japan.

 

  

Equipment / services offered:
Our company specializes in marketing 
Professional digital printers from 
DEVELOP, Wide format printer, 
Roland and more, UV flatbed printers, 
AZON, CTP from KODAK, plates, 
PVC, Bond panels, and printable 
supplies.   27 years of experience and 
customer support.
Firms Represented In Israel: 
AZONprinter, DEVELOP, KONICA 
MINOLTA, KODAK, APPLE. 

Stream Ltd.
Industrial area maghar 
Tel: +972-52-3837230
Fax: +972-4-6893577
Mail:strwam.tech18@gmail.com
Director: hatim hino
Marketing Manager: firas whbe
Equipment / services offered:
Import and marketing of machinery 
for the signage industry

Studio Amal Digital 
(HDPROFESSIONAL)
Daliat El Carmel,Center Of The City, 
Israel 
Tel: +972-4-8393964
Fax: +972-4-8397964
E-mail: studio_amal_digital@hotmail.com
Web site: WWW.Hd-pro.co.il 
Director: Abo Saleh Amal
Equipment / services offered: 
Import all the professional product for 
photographers.

T
The Israeli Printing Arts 
Association – The Association 
of craft and industry 
27 HaMered St, Tel Aviv
Tel: +972-3-7959106
Fax: +972-3-5103277
E-mail: adi@aci.org.il 
Web site: aci.org.il
Director: Adv. Ravit Gross
Marketing Manager: Yair Mizrahi 
Equipment / services offered: 
The Israeli Printing Arts Association 
works to promote and assist the Israeli 
printing industry in different matters 
such as providing legal aid, handling 
municipal problems, providing 
professional training, assisting 
in obtaining loans for business 
development. Etc. 

Equipment / services offered:
Firms Represented In Israel: Palram 
is a global leader in manufacturing 
extruded thermoplastic sheets, 
architectural panel systems and 
finished consumer products. The 
sheets, manufactured mainly from 
Polycarbonate and PVC, are designed 
to suit a diverse range of applications 
in various markets: DIY, construction, 
architectural projects, sign and 
display, agricultural, glazing, and 
fabrication. Palram panel systems 
are offered as part of the company's 
advanced products and services 
bundle for the construction and 
architectural markets.

Print Point
Amal 68 petah tiva
Tel: +1700-505252
E-mail: info@print-point.co.il
Web site: www.print-point.co.il
Director:Vadim Salahov
Marketing Mangers: Vadim Salahov
Equipment / services offered: 
transfer prints with embossed stickers 
(crystal)

Printech Ltd. 
12 Maale hamigdal St. Or-Yehuda
Tel: +972-3-6346341
Fax: +972-3-6346345
E-mail: yosi@printech-israel.com
Web site: http://www.printech-israel.com   
Director: zion shochat 
Marketing Mangers: yosi shochat
Equipment / services offered: 
The exclusive distributor and service 
provider for Duplo, the finishing 
experts from Japan, importers and 
service provider for MBO folders.

S
Shai Photography
35 Hnevim St. Kfar Saba
Tel: +972-54-6664208 
E-mail:s0546664208@gmail.com 
Web site: www.sps4u.net
Director: Shai
Equipment / services offered:
Citizen photo printer for event or 
shops photo print.

Smartech Technologies Ltd.
300 Main St.  YAFIA (Jaffa of Nazareth) 
Tel: +972-4-6456616
Fax: +972-4-6456617
E-mail: 050 44 88 777
Web site: smartech technologies ltd
Director: Agbaria Osama
Marketing Manager:



beautifully. Daiso Europe 
Precise Diecutting – Efficient 
Processing
Innovative and unique products for 
the flatbed-diecutting process.

Nickel Stickers
HaTaasiya 12, Nesher 
Tel: +972-77-4948011
Fax: +972-77-4948012
E-mail: dom730@gmail.com 
Web site: www.dom730.co.il
Owner & CEO: Lior Sherff
Manager of Sales Division: David 
Sherff
Equipment / services offered: 
Nickel Stickers specialized in 
manufacturing Nickel stickers, Dome 
stickers, PVC stickers and a large 
variety of additional solutions for 
publishing, branding and labeling 
products and company vehicles.

North paper 1997 Ltd.
Kfar Yassif
Tel: +972-4-9561919
Fax: +972-4-9563222
E-mail:northpaper97@gmail.com 
Director: Geries Essam
Marketing Manager:Shaker dahod
Equipment / services offered:
all kinds of paper and board 

Noy Systems
Tel: +972-73-2190000 
Fax: +972-3-9134433
E-mail: office@noysystems.co.il
Web site:www.noysystems.co.il
Director: Guy Noy
VP Sales: Eran Manor
Equipment / services offered:
Noy Systems is the leading provider in 
Israel of overall printing and finishing 
solutions for paper products. We 
have accumulated wide experience, 
expertise and quality service suited to 
specific customer needs.
 Firms Represented In Israel: 
Heidelberg, Polar, 3M, Fotoba, GMP, 
Neolet and many more.

P
Palram Industries Ltd.
Ramat-Yohanan 30035, Israel
Tel: +972-4-8459900
Fax: +972-4-8444012
E-mail: palram@palram.com
Web site: www.palram.com
CEO: Ido Rodoy
VP Sales & Marketing: Hanoch 
Goldman

company to supply finishing 
machinery and consumables for 
the "digital-print" industry. Experts 
in laminating machines, cutting 
machines, creasing/pref. machines, 
folding machines and binding systems.
Firms Represented In Israel: 
GBC, OPUS, ARTTER, DUMOR, 
GUANGMING, SUPU, SKY-DSB.

Microjuk Computers Ltd. 
4, Dafna St. Bar - Lev. 
Tel: +972-4-8418446
Fax: +972-4-8410889
E-mail: ayelet@microjuk.co.il
tzahi@microjuk.co.il
Web site: www.microjuk.co.il
Director: Shimon Elfassi
Marketing Mangers:Tzahi rahoom
Equipment / services offered:
Microjuk Computers provides 
extensive solutions in the field of wide 
format printing and is a sales and 
marketing representative of HP large 
format. In addition, our company 
markets raw printing materials and 
most advanced finishing solutions 
for the printing industry. Firms 
Represented In Israel: HP ,Endutex , 
Mactac , Adobe , Apple , Eye Color, 
Fotoba, IECHO, GRAPHTEC.

Mirkam Ltd.
Arie Regev, 5 Netanya
Tel: +972-9-8656505  
Fax: +972-9-8851418
E-mail: mirkam5@zahav.net.il
Web site: www.mirkam.biz
Equipment / service offered:
Importers and distributors of COLOP 
stamps, E-Mark the first electronic 
marking device, Sublimation, 
ROWMARK engraving sheets, wooden 
plaques, crystals for engraving, NORIS 
professional ink, HERI stamp pens.

N
NDman Printing Solutions Ltd.
34c Shivtey Israel St Herzliya
Tel: +972-52-3749554
E-mail: yupo.israel@gmail.com 
n.dvir@daiso-europe.com
Web site: www.yupo.eu/ daiso-europe.
com/en/
Equipment / services offered: 
SuperYUPO is the smooth, bright 
white, 100% waterproof synthetic 
paper that offers designers, printers 
and manufacturers a paper that stands 
up to tough conditions while printing 

M
Machingraph Ltd.
5 Hasadan St. Industrial Area Holon 
58815
Tel: +972-3-6543654
Fax: +972-3-6540242
E-mail: Mg@Machingraph.com
Manager: Moris Eshkenazi, Eli Rotman
Equipment / Services Offered:
Import and marketing of machines and 
consumables to the graphic branch, 
inks and chemicals. Offset and flexo 
machines, bindery and direct mail 
equipment. Folding machines, cutting, 
creasing, die-cut and all necessary 
equipment for printers and binderies.

Mafil
6 Bareket Petach Tikva
Tel: *9495
Fax: +972-3-9183376
E-mail: info@mafil.co.il
Web site: www.mafil.co.il
Director: Raz Darabi
Marketing Mangers: Ofira Tamir
Equipment / services offered: 
Mafil leads the 3D Solutions 
market in Israel. The company 
represents global leading brands 
and offers the professional business 
advanced solutions in FFF, SLA and 
MJP technologies together with 
advanced consumable materials and 
complementary equipment including 
scanners and software solutions.
The advanced products marketed by 
Mafil are designed for professional 
sectors such as: medicine and dental, 
industry and jewelry.
In addition, the company leads 4 
more business activities:
Professional print
Organizational output Management
Business laptops (Toshiba) 
Total Computerized solutions by the 
sub company  A.ninun  
Firms Represented In Israel:3D 
systems, DWS, Ultimaker

Master Marketing & 
Consultants Ltd.
16 Aharonovits St. Beni-Brak 51101 
ISRAEL
Tel: +972-3-6199960
Fax: +972-3-6184944
E-mail:dan@master.co.il
Web site:www.master.co.il 
Director:Mr. Arie Einav
Marketing Mangers:Mr. Dan Einav
Equipment / services offered:
Master Marketing is a leading 



hardware, software and disposable 
raw material solutions, including 
printing press machines, guillotines, 
Ctp plotters, printing plates, printing 
maskins, color management 
equipment and software, lamination 
machines, wide format printers and 
more.

Gravograph Israel 
(Technologies) Ltd.
6 Yosef Sapir St. Rishon Lezion 7570465
Tel: +972-3-6834411

+972-54-4880776
Fax: +972-3-5184777
E-mail: info@gravograph.co.il
Web site: www.gravograph.co.il

www.dddrop.co.il
Director: Moshe Appel
Equipment / services offered: 
The company provides a variety of 
tailor-made solutions for engraving, 
marking and cutting. Among the 
products are engraving and laser 
machines, multi-dimension design 
software, engraving materials and 3D 
printers.
Firms Represented in Israel:
Gravotech – France
dddrop - Netherland

I
Israeli Chambers Of Commerce
84 Hahashmonaim St.
Tel: +972-5631028
Fax: +972-5623274
E-mail: naamat@chamber.org.il
Web site: www.chamber.org.il  
Director: Lawyer, Uriel Lynn Deputy 
Managing Director for Marketing and 
Business Development: Eyal kabir 
Equipment / services offered:
The Federation of Israeli Chambers 
of Commerce is the largest business 
organization in Israel. It struggles to 
promote the interests of the business 
sector as well your own interests 
and aims. The FICC offers a huge 
database through which you, as a 
member, can develop and promote 
your business thereby saving money, 
time and bureaucracy. Our extensive 
services includes, among others, 
business opportunities in Israel & 
aborad, international exhibitions, 
tenders, courses and seminars, legal 
& economic counselling and business 
clubs.

Marketing Manager: Yeela Tamari 
Equipment / services offered:
Since 1999, Elram has been a 
leader in the sealing, adhesion 
and paint market in Israel. Our 
products are carefully chosen 
according to parameters of 
quality and performance, with an 
emphasis on innovation. As the 
exclusive representative of the best 
manufacturers in the world, we offer 
products that are at the technology 
forefront for the construction and 
industrial sectors, alongside unique 
and high quality solutions for the DIY 
world.

Elsop Fontisop Ltd.
9 Maklef St. Check-Post Haifa, Israel,  
P.O.B. 25565 ZIP 3295209
Tel: +972-4-8409666
Fax: +972-4-8409777
E-mail: sales@elsop.co.il
Web site: http://www.elsop.co.il
Directors: Mr. shlomo Avraham, Mr. 
Joel Zinman
Marketing Manager: Mr. Yair Cafri
Equipment / services offered: 
Elsop Fontisop Ltd specializes in 
importing, marketing. Servicing the 
machines, and systems, after the 
sale and providing full solutions to 
the industrial companies in Israel, 
especially in the signage. Industry 
as the large format digital printers, 
Vacuum forming machines and 
cutting tables. Elsop also supplies to 
the Israeli wood industry machines 
and software such as the AlphaCam 
and Cabinet Vision software.
Firms Represented in Israel (Name 
/ Country): Mimaki – Japan, Meca 
Numeric-France, Aristo-Germany, 
Brother- Germany, Vision- USA, Sei-
Italy, Jwei-China, Formech-England  

G
Getter Group Ltd.
Graphics Dagesh Division
 7  SHIMSHON  St. P.O.Box 2626  
Petah Tikva, 4912502 Israel
Tel: +972-3-5766766
Fax: +972-3-5766760
E-mail: info@getter.co.il
Web site: www.getter-graphics.co.il
Director: Guy Mor
Marketing Mangers: Iris Agam
Equipment / services offered:
Getter provides its customers with 
a diverse range of products and 

Customer relationship manager: Shai 
Ostrowsky
Firms Represented In Israel: 
EPSON, Barbieri, PROIMAGE, NEC, 
SUMMA, CANSON, COLORGATE, 
ONYX, Graphtec.

Danigal Paper Ltd.
34 HachoferSt., Hollon
Tel: +972-3-6543201
Fax: +972-3-6543204
e-mail: danigalp@inter.net.il
web site: www.danigal.co.il
director: Avi Bezalel, Ohad Shabtai
Equipment / services offered:
Import and market of:
Flex, flock, materials for print, cut and 
heat apply.
Transfer and sublimation paper
Sublimation aluminum plates
Plotters media, Button machines, Dom 
labels machines, Heat presses, Cutter 
plotters, Magnets for name tags, Dry 
lab rolls.
Firma represented in Israel:
Siser, Stahls, Forever.

E
E. B. Zour Ltd.
14, Raoul Wallenberg St. Tel-Aviv 
6971911 Israel
Tel: +972-3-6498615
Fax: +972-3-6487103
E-mail: office@ebzour.com
Web Site: www.ebzour.com
Managing Director: Irit Ben-Zour Gil
Marketing Manager: Yossi Eliahu
Vice President Service & Sales: Rafi 
Cohen
Equipment/ Services offered:
E. B. ZOUR LTD. is a leading supplier 
of equipment & materials to the
Graphic Arts field. 
Firms represented in Israel:
RYOBI MHI (MITSUBISHI) GRAPHIC 
TECHNOLOGY LTD. – JAPAN
MITSUBISHI PAPER MILLS – JAPAN, 
HORIZON – JAPAN, FUJIFILM – 
JAPAN, FUJIFILM EUROPE BV, ECRM 
– USA, BALDWIN UK, T&K TOKA 
INKS – JAPAN, NIKKEN JAPAN, Etc. 
Etc.

Elram Dvakim  
Hashizaf 5 Even Yehuda 
Tel: +972-9-7662220
Fax: +972-9-7662228
E-mail: office@dvakim.com
Web site:  https://www.dvakim.com/
Director: Eyal Tamari 



Chemiprint is a leading & largest 
company in the printing industry 
in Israel. In the digital segment we 
represent SAKATA INX the leaders in 
digital ink worldwide.  
Firms Represented In Israel: SAKATA 
INX. Czech Republic

CMYK Paper Solutions 
Hbanay 4, Beit Shemesh
Tel: +972-3-5599955
Fax: +972-3-5588577
E-mail: office@cm-yk.co.il
web site: www.cm-yk@co.il
Director: Itamar Sar-Shalom
Equipment / services offered: 
CMYK provides quality solutions 
for printing and paper industries in 
the field, cardboard and plastic of 
any size, thickness, hue and texture. 
The company operates mainly with 
digital printing houses in narrow range 
throughout the country.
 
Colortek Kasorla 
Hzait 153, Kidron
Tel: +972- 8 -8690470
Fax: +972- 8 -8598551
E-mail: Info@colortek.co.il
Web site: www.colortek.co.il
Director: Lital Kasorla
Equipment / services offered:
specializing in Large and Grand 
Format inkjet printing solutions. sole 
distributer of leading brands such as 
EFI Vutek, X-rite, Pantone and more.
ColorTek also offering industrial 
color formulation and color solutions 
required by many leading companies 
in the Plastic, Textile and Paint markets
Firms Represented In Israel:
EFI Vutek, X-rite, PANTONE, Just-
Normlicht and Tecco.

D
D.h. Media Company Ltd.
12 Modiin St. Segula Industrial Zone, 
PetahTikva   
Tel: +972-3-6164490
Fax: +972-3-6164420
E-mail: info@mc1.co.il
Web site: www.mc1.co.il
Director: David Horesh
Marketing Managers: Yatsiv Hevroni

laser, technology.
Print finishing for labels
Firms Represented In Israel: 
Astro Machine corp from The united 
states, Valloy Incorporation from Korea
Bitek from Korea, Postmark from USA 
& Denmark, Printing Innovation AG 
from Germany, A-Starjet from China
DPR SRL, from Italy

B
B.P GRAPHIC
Tel: +972-4-6261886
Fax: +972-4-6261887
E-mail:bpgraphic@gmail.com
Web site: www.bpgraphic.co.il
Director: Beni peres
Marketing Mangers: aviv peres
Equipment / services offered:
UV printers apex MICROTIC 
corporation Sublimation products 
canvas boards caba foam board cutter 
cutter all sizes.

B.R.L.I Technology Ltd. 
16 Arava St., Magshimim, 56910
Tel: +972-3-908-0092
Fax: +972-3-933-2828
E-mail: info@brly.co.il
Web site: www.brly.co.il
Director: Shimon Raviv
Marketing Mangers: Amir Raviv
Equipment / services offered: 
Import, sales and Services – Industrial 
Equipment – CNC, Printers, Plasma, 
Laser sys.
Firms Represented In Israel: - 
ROLAND- Japan, MULTICAM - USA, 
ZUND - Swiss, SWISQPRINTER - 
Swiss, D-GEN – Corea.

C
Chemiprint
23rd Mevo Avner street, Beit Shemesh  
Tel: +972-2-9901888
Fax: +972-2-9901899
E-mail: info@chemiprint.co.il
            guy@chemiprint.co.il 
Web site: www.chemiprint.co.il 
Director: Mr. Shaul Milstein 
Marketing Manager: Mr. Guy Milstein 
Equipment / services offered: 

A
A.S.R. Graphics     
Ben Zvi 84 Tel Aviv
Tel: +972-3-6821128
Fax: +972-3-682339        
E - mail: asrsale@017.net.il
Web site: http://www.a-graphics.co.il/
Director: Rony Azran      
Marketing Manger: Omri Azran
Equipment / services offered: 
ASR Graphics is the exclusive 
distributer of AVERY DENNISON 
in Israel. our products: wide format 
digital vinyls, banners, translucent, 
reflective, Lexans, car wraps, magnets 
and more.
Firms Represented In Israel: Avery 
Dennison, ENNIS-FLINT, Sabic, 
ZELLER+GMELIN, ROTOMETRICS 
and more.

Alpha Terminals & Printers Ltd.
29 Nachshon st , Sgula , Petach- Tikva
Tel: +972-3-9214422
Fax: +972-3-9219966
E-mail: alon@alpha99.net
Director:Aharon Pardess
Marketing Mangers:Alon Pardess
Equipment / services offered:
Printers (Laser) Plotters ( wide format)  
Scanners( documents / graphic / 
wide format) , check/m.i.c.r printers( 
magnetic toner) computers and 
peripherals , service & spare parts .
Firms Represented In Israel:
HP, EPSON, AVISION, PANASONIC  
Image Access , Xerox, Lexmark , 
Brothe, Fujitsu.

Arjet Digital ltd
Hamarpe 3, Jerusalem, 9777403
Tel: +972-2-6785115
Fax: -972-2-6790329
E-mail: info@arjet.co.il
Web site: http://www.arjet.co.il
Director: Dan Ottolenghi
Marketing Mangers: Yossi Gecht
Equipment / services offered: 
Digital printing system for the 
production of envelopes, documents, 
variable data, paper bags, packages 
etc. Digital printing system for the 
production of labels in rolls based on 
inkjet (memjet) print Technology, and 
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