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ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
• plexi glass 
• pvc 
• αμμοβολή
• inox 
• mdf
• κόντρα πλακέ θαλάσσης 
• αλουμίνιο 
• ανοδίωση
• αυτοκόλλητο
• τελαρωμένος καμβάς
• επισμαλτωμένη ηφαιστειακή 
  πέτρα λάβα
• επισμαλτωμένη τεχνητή 
  πέτρα Gress
• γυαλί securit
• μπρούντζος
• μάρμαρο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΟΧΗΣ  
ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

Στην Print All, η πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο των 
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων αποδεικνύεται από τα 
αξιόλογα έργα που έχουμε αναλάβει. Για τον ενθουσιασμό 
μας όμως σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε και την 
αίσθηση ευθύνης για την άψογη και έγκαιρη περαίωσή του 
θα πρέπει να μιλήσετε με τους ίδιους τους πελάτες μας.
Η δυνατότητα να φέρνουμε σε πέρας έργα, ακόμα και 
κάτω από χρονική πίεση, χωρίς έκπτωση στην ποιότητα 
είναι αυτό που μας αναγνωρίζει το σύνολο των ανθρώπων 
που έχουμε συνεργαστεί.
Φροντίζουμε πάντα να λειτουργούμε εποικοδομητικά, 
να μελετάμε και να εμβαθύνουμε στις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου, έχοντας πάντα σαν 
προτεραιότητα την αρμονική συνύπαρξη του εποπτικού 
υλικού με τα εκθέματα. Τη λεπτή αυτή ισορροπία που είναι 
αναγκαία ώστε το εποπτικό να είναι ελκυστικό για τον θεατή 
αλλά συγχρόνως να  αφήνει τα εκθέματα να έχουν τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Τέλος, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία 
στη λεπτομέρεια, όσον αφορά την άρτια κατασκευή και 
τοποθέτηση, παραδίδουμε ένα έργο ποιοτικά άψογο.

Η εταιρεία Print All είναι εξειδικευμένη στη σχεδίαση διανυσματικών 

γραφικών, σχεδίων, χαρτών, εντύπων και γενικότερα όλου του 

εποπτικού υλικού που πρέπει να συνοδεύει εκδηλώσεις ή εργασίες 

πολιτιστικού περιεχομένου, ιδιαίτερα όσον αφορά εποπτικό υλικό 

μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και περιοδικών εκθέσεων. 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει όλα τα στάδια σχεδιασμού, παραγωγής και 

τοποθέτησης με εξειδικευμένα συνεργεία.

• Μελέτη, καταγραφή και αποτύπωση των εκθεμάτων και του

 εκθεσιακού χώρου.

• Παρουσίαση και ηλεκτρονικός σχεδιασμός των επεξηγηματικών

 κειμένων, σχεδίων, φωτογραφιών, χαρτών, λεζαντών στο  

 Μουσείο ή τον αρχαιολογικό χώρο.

• Ηλεκτρονική σχεδίαση κατόψεων των αρχαιολογικών εκθέσεων.

• Επεξεργασία εικόνων και χρωματικές επεμβάσεις. 

• Μακέτα, εκτύπωση και κατασκευή πινακίδων.

• Τοποθέτηση.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ PRINT ALL

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

• Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο «ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΑΛΚΩΝ»

• Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο «ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓΓΕΙΩΝ»

• Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ»

• Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας

• Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

• Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

• Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου

• Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (προσωρινή έκθεση)

• Αρχαιολογικό Μουσείο Νισύρου

• Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου

• Στοά Αττάλου

• Βιβλιοθήκη Αδριανού

• Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου

• Αρχαιολογικό Μουσείο Σουνίου (ζωφόροι, σημάνσεις αρχαιολογικού χώρου)

• Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών 

• Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας

• Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας (επ. υλικό αρχ/κού χώρου)

• Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών (επ. υλικό αρχ/κού  χώρου)

• Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης (σημάνσεις και πινακίδες αρχ/κού χώρου)

• Αρχαιολογικός Χώρος Πατρών (πινακίδες αρχ/κού  χώρου)

• Αρχαιολογικός Χώρος Βραυρώνας (σημάνσεις αρχ/κού  χώρου)

• Αρχαιολογικός Χώρος Αμοργού (εποπτικό υλικό αρχ/κού  χώρου Πύργου)

• Έκθεση αντιγράφων στο σταθμό Κορίνθου

• Μετρό Αιγάλεω (εποπτικό υλικό προθηκών)

• Μετρό Χολαργού (εποπτικό υλικό)
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  ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:

• ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

• ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

• ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

• ΠΡΑΓΑ 

• ΒΑΡΣΟΒΙΑ 

• ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

• ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
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ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι πλάτες των προθηκών μπορούν να ντυθούν εξ 
ολοκλήρου με εποπτικό υλικό που έχει σχεδιαστεί με 
πατρόν ούτως ώστε να αντιστοιχίζεται επακριβώς με 
τα εκθέματα που θα προβάλλονται εμπρός του.
Είναι ειδικά  κατασκευασμένο ώστε πάνω του μπο-
ρούν οι συντηρητές να τοποθετήσουν, κολλήσουν ή 
βιδώσουν αντικείμενα, κατασκευές, ράφια κλπ.
Σε περιπτώσεις που οι πλάτες των προθηκών απο-
τελούνται απο πολλά κομμάτια με ενώσεις μπορούν 
να ενοποιηθούν.

Πλάτες προθηκών
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Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών



Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας

Αρχαιολογική έκθεση στο μετρό Αιγάλεω

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο



ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Χάρτες & Κατόψεις
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Σχεδιάζονται διανυσματικά και σε υφηλές αναλύσεις 
ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν σε οποιοδήποτε 
μέγεθος απαιτηθεί με εξαιρετική ευκρίνεια.
Μπορεί να γίνει ανάπλαση παλαιών και δημιουργία 
νέων ιστορικών χαρτών ανάλογα με τις ανάγκες της 
έκθεσης.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας



Αρχαιολογική έκθεση στο μετρό Αιγάλεω
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ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι λεζάντες όπως και όλα τα εποπτικά μπορούν να γίνουν σε υλικά 
όπως plexi glass, pvc, αμμοβολή, inox, mdf, κόντρα πλακέ θαλάσσης, 
αλουμίνιο, ανοδίωση, αυτοκόλλητο ή με αυτομεταφερόμενα γράμματα 
και προσαρμόζονται με ακρίβεια στις προθήκες ακόμα και αν πρόκειται 
για ειδικές κατασκευές.
Η εκτύπωση γίνεται με υλικά αντοχής στο φως, τη θερμοκρασία και 
την υγρασία.
Εναλλακτικά οι λεζάντες μπορούν να γίνουν εγχάρακτες σε inox, 
ανοδίωση, μάρμαρο, φυσική πέτρα, επισμαλτωμένη τεχνητή πέτρα, 
επισμαλτωμένη ηφαιστειακή πέτρα.

Λεζάντες

Λεζάντες 
προσαρμοσμένες 
στις ιδιαιτερότητες 
της μουσιογραφικής 
μελέτης.
Αρχαιολογικό 
Μουσείο Δελφών.
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Προθ 7 xalkos _1800x90mm_xwris faltso

1 Piece of iron pyrite from which copper is extracted. 
 (Donation of the Cyprus Geological Survey Department)
2 Piece of ancient slag from the Skouriotissa mine, where a total of two million tons 
 of slag have been found. The four million tons of slag found scattered throughout Cyprus  
 correspond to a production of 200,000 tons of copper and demonstrate 
 the great extend and duration of mining activity in Cyprus. 
 (Donation of the Cyprus Geological Survey Department)
3 Sample of pure copper (Cu 99,999%) imitating an ancient ingot, 
 from the Skouriotissa mine, the only functioning copper mine in Cyprus. 
 (Donation of the Cyprus Geological Survey Department)

4-5 Χάλκινα τάλαντα σε σχήμα δοράς βοδιού. Ναυάγιο της Κύμης. 
 Τάλαντα αυτού του είδους, με Κυπριακή προέλευση, ήταν σε κυκλοφορία 
 από τον 16ο έως τον 11ο αι. π.Χ., σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. (14728, 14730)

8 Φυλλόσχημη αιχμή δόρατος. Αιχμές δόρατος με ξύλινο στέλεχος εμφανίζονται σε διάφορα μεγέθη 
 σε τάφους από την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έως τα μέσα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. 
 Πρωτοκυπριακή ΙΙΙ-Μεσοκυπριακή ΙΙ περίοδος (2000- 1725 π.Χ.). (Κυπριακό Μουσείο, Met 921) 

9 Πέλεκυς, εργαλείο κοπής. Οι χάλκινοι πέλεκεις αντικατέστησαν τους λίθινους από τις αρχές 
 της Πρωτοκυπριακής περιόδου. Πρωτοκυπριακή περίοδος (2500- 1900 π.Χ.). (Κυπριακό Μουσείο, Met 1740)

8 Spearhead with hooked handle. Spearheads with wooden shafts of various sizes 
 were found in graves dating from the Early Bronze Age to the middle of the Late Bronze Age. 
 Early Cypriot III- Middle Cypriot II period (2000-1725 B.C.). (Cyprus Museum, Met 921) 

9 Axe, a cutting tool. Copper axes replaced those of stone from the beginning 
 of the Early Cypriot period. Early Cypriot period (2500-1900 B.C.). (Cyprus Museum, Met 1740)

10 Spindle for spinning wool. 
 Middle Cypriot period (1900-1600 B.C.).(Cyprus Museum, Met 1136) 

11 Deep hemispherical bowl, a domestic vessel. 
 Hemispherical copper bowls are common in Late Cypriot graves. 
 Late Cypriot period II-III (1450-1050 B.C.).(Cyprus Museum, Met 25)

10 Αδράχτι για το γνέσιμο του μαλλιού. Μεσοκυπριακή περίοδος (1900-1600 π.Χ.).
 (Κυπριακό Μουσείο, Met 1136) 

11 Βαθιά ημισφαιρική φιάλη, αγγείο καθημερινής χρήσης. Χάλκινες ημισφαιρικές φιάλες 
 απαντούν συχνά σε τάφους της περιόδου. Υστεροκυπριακή II-III περίοδος (1450-1050 π.Χ.) 
 (Κυπριακό Μουσείο, Met 25)

4-5 Copper oxhide ingots from the Kymi shipwreck (Euboea). 
 This type of Cypriot ingot circulated from the 16th to the 11th centuries B.C. 
 throughout the Mediterranean. (14728, 14730)

6 Linear Β tablet mentioning the term ku-pi-ri-jo (“cypriot”), an indication 
 of the commercial contacts between the Mycenaeans and Cyprus. 
 Contacts with Cyprus are also attested on Cuneiform tablets from Mari, 
 Syria, and Babylon, dated to the 18th century B.C, with references 
 to Cypriot copper. Pylos palace (13th century B.C.). (Un 443)

7 Dagger with midrib. Three copper alloy nails on the handle 
 secured the handle’s partially preserved wooden sheathing. 
 Middle Cypriot period (1900-1600 B.C.). (Cyprus Museum, Met 1081)

6 Πινακίδα Γραμμικής γραφής Β με αναφορά στον όρο ku-pi-ri-jo (“κυπριακός”), 
 ένδειξη των εμπορικών επαφών των Μυκηναίων με την Κύπρο. Το εμπόριο 
 με την Κύπρο μαρτυρείται και σε πινακίδες σφηνοειδούς γραφής του 18ου αι. π.Χ.
 από τo Μάρι της Συρίας και τη Βαβυλώνα, όπου αναφέρεται ο κυπριακός χαλκός. 
 Ανάκτορο Πύλου (13ος αι. π.Χ.). (Un 443)

7 Εγχειρίδιο με κεντρική νεύρωση στη λεπίδα. Τα τρία χάλκινα καρφιά στη λαβή 
 χρησίμευαν για τη στερέωση ξύλινης επένδυσης, από την οποία διατηρούνται 
 κατάλοιπα. Μεσοκυπριακή περίοδος (1900-1600 π.Χ.). (Κυπριακό Μουσείο, Met 1081)

1 Τεμάχιο σιδηροπυρίτη από το οποίο εξορύσσεται χαλκός. 
 (Δωρεά Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου)
2 Τμήμα αρχαίας σκωρίας από το μεταλλείο της Σκουριώτισσας, όπου έχουν βρεθεί 
 συνολικά 2 εκατομμύρια τόνοι. Σε ολόκληρη την Κύπρο, τα 4 εκατομμύρια τόνοι σκουριάς 
 που έχουν βρεθεί διάσπαρτα, αντιπροσωπεύουν μία παραγωγή 200.000 τόνων χαλκού 
 και μαρτυρούν την έκταση και τη διάρκεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας κατά την αρχαιότητα. 
 (Δωρεά Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου)
3 Δείγμα καθαρού μεταλλικού χαλκού (καθαρότητας 99,999%), απομίμηση αρχαίου ταλάντου, 
 από το μεταλλείο της Σκουριώτισσας, το μοναδικό εν ενεργεία μεταλλείο χαλκού στην Κύπρο. 
 (Δωρεά Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης Κύπρου)

Κτερίσματα τάφων από τα νεκροταφεία στις θέσεις Άγιος Μάμας, Φλασκάς, δρόμος Πόθιας - Χωριού, Τσουκαλιό, Δάμος. 4ος-1ος αι. π.Χ.  •  Grave-offerings from the cemeteries at Aghios Mamas, Flaskas, Tsoukalio, Damos and at the road Pothia - Chorio. 

prothiki 3 aithousa β 214,7x9
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2

3
4
5
6

7-13

Faience skyphos. 2nd c. BC
Bowl with a bird and a boat  anking a vegetal motif; product of a 
pergamene workshop. Under the base a six-ray star motif.
Glass bowl fragment, in the reticelli technique. 2nd c. BC.
Glass bowl, in the mille ori technique. 2nd c. BC. 
Black glaze kantharos. Middle of the 3rd c. BC. 
Lagynos (jug) with red band decoration. First half of 1st c. BC
Fusiform unguentaria. 3rd - 1st c. BC.

Σκύφος από φαγεντιανή. 2ος αι. π.Χ.
Σκύφος με διακόσμηση πτηνού και πλοίου εκατέρωθεν φυτικού 
κοσμήματος, περγαμηνού  εργαστηρίου. Στη βάση εξάκτινο κόσμημα. 
Θραύσμα γυάλινου σκύφου, της τεχνικής reticelli. 2ος αι. π.Χ. 
Γυάλινος σκύφος, της τεχνικής mille ori. 2ος αι. π.Χ. 
Κάνθαρος μελαμβαφής. Mέσα 3ου αι. π.Χ.
Λάγυνος με ερυθρόχρωμη ταινιωτή διακόσμηση. Α΄μισό 1ου αι.π.Χ.
Μυροδοχεία ατρακτόσχημα. 3oς -1ος αι. π.Χ.

1
2

3
4
5
6

7-13

Πρόχους. 3oς αι. π.Χ.
Λάγυνος. 3oς αι. π.Χ.
Λάγυνος με γραπτή διακόσμηση από γιρλάντες και ταινίες σε λευκό βάθος. 
Περγαμηνού εργαστηρίου. 2oς αι. π.Χ. 
Όλπη, ερυθροβαφής στο άνω μέρος. 2ος αι.π.Χ.
Χάλκινη και οστέινη περόνη.
Ανάγλυφοι σκύφοι. 2ος αι. π.Χ.
Μελαμβαφής κάνθαρος με διακόμηση του τύπου της «δυτικής κλιτύος». Β΄ μισό 3ου αι. π.Χ.

14
15
16

17
18-19
20-21

22

14
15
16

17
18-19
20-21

22

Jug. 3rd c. BC.
Lagynos (jug).3rd c. BC.
Lagynos (jug) with  painted decoration of garlands and bands on a white ground. 
Pergamene workshop. 2nd c. BC.
Red glaze olpe. 2nd c. BC. 
Bronze and bone pins.
Relief bowls. 2nd c. BC.
Black  gure kantharos with West Slope decoration. Second half of 3rd c. BC.

23

24

25

23-25: Από τoν ίδιο τάφο. Τέλη 4ου αι. π.Χ 
Κάνθαρος μελαμβαφής, με εγχάρακτη επιγραφή: ÁÃÅÊÔÉÙ 
Ἆãå Êôéþ; (μου το έφερνε η Κτιώ;). 
Διάδημα από χρυσό έλασμα, με αετωματική κορύφωση και πλούσια 
έκτυπη φυτική διακόσμηση. Aποτελούσε προσωπικό αντικείμενο της 
νεκρής.
Δακτυλίδι επίχρυσο με ελλειψοειδή σφενδόνη.  

23-25: From the same grave. End of the 4th c. BC.  
Black  gure kantharos, incised with the inscription 
AGEKTIO (KTIO was bringing it to me?)  
Gold pediment-shaped diadem, with rich  oral 
repousse decoration. It was a personal item of the 
deceased. 
Gold-plated ring with elliptical bezel.  

23

24

25

26-28: Από τoν ίδιο τάφο. Τέλη 4ου αι. π.Χ. 
Ζεύγος χρυσών ενωτίων με πυραμιδοειδές εξάρτημα και Νίκη 
αστραγαλίζουσα.  
Χρυσά τριγωνικά διάτρητα ελάσματα - επιρράμματα. 
Προέρχονται από τη διακόσμηση υφάσματος, πιθανώς του 
ενδύματος της νεκρής που δεν διασώθηκε. Ήταν ραμμένα με 
λεπτό νήμα που θα περνούσε από τις οπές τους. 
Χρυσά ημισφαιρικά επιρράματα, από διακόσμηση ενδύματος.

26

27

28

26-28: From the same grave. End of the 4th c. BC. 
Gold earrings with pyramidal pendant and Nike playing 
the game of knuckle-bones.   
Triangural gold sheet appliqués.
From the decoration of fabric, possibly 
the garment of the deceased, 
which did not survive.
Gold hemispherical  attachments. 

26

27

28

29-32: Από τον ίδιο τάφο. B΄ μισό 3ου αι. π.Χ. 
Παράδοση Εμμ. Κουτούζη. 
Χρυσό στεφάνι μυρτιάς.  
Χρυσό περιδέραιο από αλυσίδα που απολήγει σε 
λεοντοκεφαλές.
Χρυσό δακτυλίδι, με ερυθρόχρωμη πέτρα στη 
σφενδόνη
Χρυσό δακτυλίδι, πολύσπειρο με μορφή φιδιού. 

29
30

31

32

29-32: From the same grave. Second half of 3rd c. BC.  
Handed in to the authorities by Εmm. Koutouzis. 
Gold myrtle wreath. 
Gold chain neckless with lionhead endings 

Gold ring with red stone on the bezel  

Gold snake ring. 
 

29
30

31

32

Wreaths of very thin gold foil. 
1st c. BC.
Glass bowls. 2nd c. BC.
Glass bowl with with horizontal 
grooves.  Late 2nd c. BC.

Στεφάνια από πολύ λεπτά φύλλα χρυσού. 
1ος αι. π.Χ. 
Γυάλινοι σκύφοι. 2ος αι. π.Χ.
Γυάλινος σκύφος με διακόσμηση από 
οριζόντιες αυλακώσεις. Ύστερος 2ος αι. π.Χ.  

33-34

35-40
41

33-34

35-40
41

ÔÜöïò 17/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, 1976. 
ËáêêïåéäÞò, ðåñß ôï 570 ð.×.

Êïñéíèéáêü áëÜâáóôñï ìå ðáñÜóôáóç ÂïñåÜäç
Êïñéíèéáêü áëÜâáóôñï ìå ðáñÜóôáóç Ãñýðá
Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå ëÝïíôåò êáé ðôçíÜ
Óöáéñéêïß áñýâáëëïé ìå ëÝïíôåò, ðïëåìéóôÝò, 
ôáýñï, ßððïõò, êýêíï, êáé áíèñþðéíåò ìïñöÝò
ÌåëáìâáöÞò áóêüò 
ÌåëáìâáöÝò óöáéñéêü ëçêýèéï
ÌåëáìâáöÞò áìöïñßóêïò
Êïñéíèéáêü áëÜâáóôñï ìå ÓåéñÞíá
Åéäþëéá ßððùí ìå áíáâÜôç

1.
2.
3.

4, 9, 18-21.

5.
6.
7.
8.

10-12.

Óáíéäüìïñöá ãõíáéêåßá åéäþëéá 
ìå ðüëï êáé óðåßñá óôï ìÝôùðï
Óáíéäüìïñöï åéäþëéï ãõíáéêåßáò êáèÞìåíçò ìïñöÞò   
Áìöïñßóêïò áíáôïëßæïíôïò ñõèìïý ìå ëÝïíôåò 
ÁëÜâáóôñï ìå ôåôñÜöõëëï áíèÝìéï

ÔÜöïò 11/Ë, ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, 1977. 
Áñ÷Ýò 6ïõ áé. ð.×. 

ÊïñéíèéáêÜ áëÜâáóôñá ìå ëÝïíôåò êáé ðôçíÜ  
ÁëÜâáóôñï ìå óôéãìÝò êáé ôáéíßåò 
Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå ëÝïíôåò 

13, 15.

14.
16.
17.

24-25, 27-28.
26.
29.

ÔÜöïò 8Â/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, 1976 
ËáêêïåéäÞò, ìÝóá 6ïõ áé. ð.×.

Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå êùìáóôÞ

Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå êåöÜëé ðïëåìéóôÞ 

ðïõ öïñÜ êñÜíïò

Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå ôáéíßåò êáé óôéãìÝò 

Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå êåöÜëé áíäñéêÞò ìïñöÞò 

Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå êñéÜñé 

Åéäþëéá ßððùí ìå áíáâÜôç

Åéäþëéï ßððïõ

30.

31.

32.

33.

34.

35, 37.

36.

ÔÜöïò 16. ÁíáóêáöÞ ÅÕÄÁÐ, 2000. Åã÷õôñéóìüò ìå äýï áããåßá, á´ ìéóü 6ïõ áé. ð.×. 

Åéäþëéï ßððïõ ìå ïðÝò óôá ðüäéá (ðáéäéêü ðáé÷íßäé)
ÁóêïåéäÝò ðëáóôéêü áããåßï

ÔÜöïò 17. ÁíáóêáöÞ ÅÕÄÁÐ, 2000. ËáêêïåéäÞò, á´ ìéóü 6ïõ áé. ð.×.

Åéäþëéï ðéèÞêïõ
Åéäþëéï ìüó÷ïõ
Ðëáóôéêü áããåßï ìå êåöÜëé äáéäáëéêÞò ìïñöÞò êáé áéëïõñïåéäïýò

ÔÜöïò 64. ÁíáóêáöÞ 3Å, 1989. Ðåñß ôá ìÝóá ôïõ 6ïõ áé. ð.×. 

Óöáéñéêüò áñýâáëëïò äéáêïóìçìÝíïò ìå ôçí ôå÷íéêÞ ôçò óêéáãñáößáò.
ÔåëåôïõñãéêÞ ðáñÜóôáóç ìðñïóôÜ áðü âùìü. 

41.
42.

43.
44.
45.

46.

ÔÜöïò 191. ÁíáóêáöÞ Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý, 
1994. ËáêêïåéäÞò, ã´ ôÝôáñôï 6ïõ áé. ð.×. 

Êýëéêá ôçò ïìÜäáò ôùí «Êõëßêùí ìå ôá ðôçíÜ» 
ÓöáéñéêÞ ðõîßäá 
Óöáéñéêüò áñýâáëëïò ìå áíèÝìéï 
Ëåêáíßäá

ÌåìïíùìÝíï åýñçìá ôÜöïõ ðáëáéþí áíáóêáöþí 
(1874-1911). Ä´ ôÝôáñôï 6ïõ áé. ð.×. 

ÐÞëéíç ãõíáéêåßá ðñïôïìÞ

62.
63.
64.
65.

69.

ÔÜöïò 19/Ó. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, 1977. Ðåñß ôï 500 ð.×.
Ìåëáíüìïñöç ëÞêõèïò ôçò ÏìÜäáò ôïõ Ðåôåéíïý 
ìå óõìðïóéáóôÞ 

ÔÜöïò 129. ÁíáóêáöÞ 3Å, 1989. 500-480 ð.×.
Ìåëáíüìïñöïò áìöïñÝáò ìå Äéüíõóï êáé Óéëçíü. 
¸ñãï åõâïúêïý åñãáóôçñßïõ (;).

ÔÜöïò 206. ÁíáóêáöÞ Âéïëïãéêïý Êáèáñéóìïý, 1994
ËáêêïåéäÞò, ðåñß ôï 530 ð.×. 

Ìåëáíüìïñöç ëÞêõèïò ìå áðï÷áéñåôéóìü ïðëßôç 

ÔÜöïò 10/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, 1976. ÔÝëç 6ïõ áé. ð.×. 
Ìåëáíüìïñöïò óêýöïò  
Á’ üøç: ÈáëÜóóéïò ßððïò, Â’ üøç: ÉððÝáò 

84.

85.

86.

87.

Åéäþëéï æþïõ (áëåðïý;), 6ïò áé. ð.×. 
ÊïñéíèéáêÞ êïôýëç, 6ïò áé. ð.×.
Ðõîßäá ìå ðþìá, ôÝëïò 6ïõ áé. ð.×.
ÊùíéêÞ ïéíï÷üç, ìÝóá 6ïõ áé. ð.×.  

ÔÜöïò 14/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, 1976.  
ÔáöéêÞ ðõñÜ, 580-560 ð.×. 

ÌåëáìâáöÝò åîÜëåéðôñï (áããåßï áñùìáôéêþí õãñþí)

Óáíéäüìïñöï åéäþëéï ãõíáéêåßáò ìïñöÞò  
ÌåëáìâáöÞò êáíèáñßóêïò
Ëåêáíßäá ìå ðáñÜóôáóç áíôùðþí óöéããþí êáé óåéñÞíùí 
ÓöáéñéêÞ ðõîßäá ìå ðþìá 

56.
66.
67.
68.

57.
58.
59.
60.
61.

ÔÜöïò 15/Å. ÁíáóêáöÞ ÅÁÂ, 1976. Ã´ ôÝôáñôï 6ïõ áé. ð.×. 
ÌåëáìâáöÞò êýëéêá 
Êþèùí (áããåßï ãéá ìåôáöïñÜ áñùìáôéêþí õãñþí)
Óöáéñéêüò áñýâáëëïò 
ËÞêõèïò ôýðïõ «ÄéçÜíåéñáò» ìå ðñïåôïéìáóßá ðïëåìéóôÞ
Êïôõëßóêåò
Ìåëáìâáöåßò êÜíèáñïé 

ÔÜöïò 119. ÁíáóêáöÞ 3Å, 1989. Ðåñß ôá ìÝóá ôïõ 6ïõ áé. ð.×. 
ËÞêõèïé ôýðïõ «ÄçéÜíåéñáò» ìå ðïëåìéóôÝò 
ÌåëáìâáöÞò áìöïñßóêïò 

ÌåìïíùìÝíï åýñçìá ôÜöïõ ðáëáéþí áíáóêáöþí (1874-1911). 530-520 ð.×.
ËÞêõèïò ìå Üíèç ëùôïý 

70.
71.
72.
73.

74-76.
77-79.

80-81.
82.

83.

Grave 17/E. Hellenic Aerospace Industry SA Excavation, 1976
Pit grave, c. 570 BC

Corinthian alabastron with representation of a Boread
Corinthian alabastron with representation of a Griffin
Globular aryballos with lions and birds
Globular aryballoi with lions, warriors, bull, horses, 
swan, and human figures
Black-glazed askos 
Black-glazed squat lekythion
Black-glazed amphoriskos
Corinthian alabastron with a Siren
Figurines of horses with riders

1.
2.
3.

4, 9, 18-21.

5.
6.
7.
8.

10-12.

Female plank-shaped figurines with polos  
headdress and spiral on the forehead
Seated female plank-shaped figurine   
Orientalising-style amphoriskos with lions
Alabastron with quatrefoil palmette

Grave 11/Ë, Hellenic Aerospace Industry SA Excavation, 
1977. Early 6th century BC

Corinthian alabastra with lions and birds
Alabastron with dots and bands
Globular aryballos with lions

13,15.

14.
16.
17.

24-25, 27-28.
26.
29.

Grave 8/E. Hellenic Aerospace Industry SA 
Excavation, 1976. Pit grave, mid-6th century BC

Globular aryballos with comast (reveller)

Globular aryballos with head of a helmeted 

warrior

Globular aryballos with dots and bands 

Globular aryballos with male head

Globular aryballos with a ram

Figurines of horses with riders

Horse figurine

30.

31.

32.

33.

34.

35,37.

36.

Grave 16. Athens Water Supply and Sewerage Company SA Excavation, 2000
Pot burial in two vessels, 1st half of 6th century BC

Horse figurine with pierced paws (toy)
Askos-shaped plastic vase

Grave 17. Athens Water Supply and Sewerage Company SA Excavation, 2000
Pit grave, 1st half of 6th century BC

Monkey figurine
Calf figurine
Plastic vase with heads of a daedalic figure and a feline

Grave 64. Coca-Cola 3E Company SA Excavation, 1989. Circa mid-6th century BC

Globular aryballos decorated in silhouette technique. Ritual scene in front of altar. 

41.
42.

43.
44.
45.

46.

Animal figurine (fox?), 6th century BC
Corinthian kotyle, 6th century BC
Pyxis with lid, late 6th century BC
Conical oinochoe, mid-6th century BC

Grave 14/Å. Hellenic Aerospace Industry SA Excavations, 1976.
Cremation, 580-560 BC

Black-glazed exaleiptron (vessel for carrying aromatic liquids)
Female plank-shaped figurine  
Black-glazed miniature kantharos
Lekanis with representation of facing sphinxes and sirens 
Convex pyxis with lid

56.
66.
67.
68.

57.
58.
59.
60.
61.

Grave 191. Wastewater Treatment Plant Excavation, 
1994. Pit grave, 3rd quarter of 6th century BC 

Kylix of the bird-cup group 
Convex pyxis
Globular aryballos with palmette 
Lekanis

Individual tomb find from old excavations 
(1874-1911). 4th quarter of 6th century BC

Female terracotta bust

62.
63.
64.
65.

69.

Grave 15/Å. Hellenic Aerospace Industry SA Excavation, 1976. 
3rd quarter of 6th century BC

Black-glazed kylix
Kothon (vessel for carrying aromatic liquids)
Globular aryballos
“Deianeira”-type lekythos with warrior preparing for departure
Miniature kotylai
Black-glazed kantharoi

Grave 119. Coca-Cola 3E Company SA Excavation, 1989.
Circa mid-6th century BC 

“Deianeira”-type lekythoi with warriors 
Black-glazed amphoriskos

70.
71.
72.
73.

74-76.
77-79.

80-81.
82.

ÌåìïíùìÝíá åõñÞìáôá ôÜöùí ðáëáéþí áíáóêáöþí (1874-1911)

Ðñùôïêïñéíèéáêüò áðéüó÷çìïò áñýâáëëïò, 690-650 ð.×. 
Óöáéñéêüò áñýâáëëïò, 625-600 ð.×.
Äáêôõëéüó÷çìïò áñýâáëëïò, 600-575 ð.×. 
Äáéäáëéêü óáíéäüìïñöï åéäþëéï ãõíáéêåßáò ìïñöÞò, 600-590 ð.×. 
Óáíéäüìïñöá åéäþëéá ãõíáéêåßùí Ýíèñïíùí ìïñöþí, á´ ôÝôáñôï 6ïõ áé. ð.×. 
Óáíéäüìïñöï åéäþëéï ãõíáéêåßáò ìïñöÞò ðïõ êñáôïýóå ìùñü, á  ́ìéóü 6ïõ áé. ð.×. 
Óáíéäüìïñöá åéäþëéá ãõíáéêåßáò ìïñöÞò ìå ðüëï, á´ ìéóü 6ïõ áé. ð.×.
Åéäþëéï ßððïõ ìå ðïëåìéóôÞ ðïõ èá êñáôïýóå äüñõ, ìÝóá 6ïõ áé. ð.×. 
Åéäþëéï ßððïõ ìå áíáâÜôç ðáéäß, ôÝëç 6ïõ áé. ð.×.  
Åéäþëéï ßððïõ ìå áíáâÜôç ðïõ êñáôÜ ößäé, 6ïò áé. ð.×. 

38.
39.
40.
47.

48,49.
50.

51-52.
53.
54.
55.

Individual tomb finds from old excavations (1874-1911) 

Protocorinthian piriform aryballos, 690-650 BC 
Globular aryballos, 625-600 BC
Ring-shaped aryballos, 600-575 BC
Daedalic female plank-shaped figurine, 600-590 BC 
Seated female plank-shaped figurines, 1st quarter of 6th century BC 
Female plank-shaped figurine, originally holding a baby, 1st half of 6th century BC 
Female plank-shaped figurines with polos headdress, 1st half of 6th century BC
Figurine of horse with warrior rider originally holding a spear, mid-6th century BC  
Figurine of horse with child rider, late 6th century BC  
Figurine of horse with rider holding a snake, 6th century BC 

38.
39.
40.
47.

48,49.
50.

51-52.
53.
54.
55.

Individual tomb find from old excavations (1874-1911). 530-520 BC 
Lekythos with lotus flowers

Grave 19/Ó. Hellenic Aerospace Industry SA Excavation, 1977. Circa 500 BC
Black-figure lekythos of the “Cock Group” with symposiast

Grave 129. Coca-Cola 3E Company SA Excavation, 1989. 500-480 BC
Black-figure amphora with Dionysus and Silenus. Work of Euboic workshop (?)

Grave 206. Wastewater Treatment Plant Excavation, 1994. Pit grave, c. 530 BC 
Black-figure lekythos with warrior departure scene 

Grave 10/Å. Hellenic Aerospace Industry SA Åxcavation, 1976. Late 6th century BC 
Black-figure skyphos
Side A: Seahorse, Side B: Rider

83.

84.

85.

86.

87.

Οι λεζάντες μπορούν να γίνουν μονοκόμματες στο χρώμα των προθηκών ώστε να μην δημιουργούν οπτική ανησυχία

Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Αρχαιολογικό Μουσείο Σχηματαρίου

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκηνών

Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου



ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Επιτοίχια

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο / Συλλογή Χαλκών

Αρχαιολογικό Μουσείο  Ρόδου

Αρχαιολογικό Μουσείο  Δελφών

Αρχαιολογικό Μουσείο  Καλύμνου

Οι επιτοίχιες πληροφοριακές πινακίδες παίζουν πολύ ουσιαστικό 
ρόλο στην τελική εικόνα μιας έκθεσης. Πρέπει να είναι ελκυστικές 
ώστε να προκαλούν την προσοχή του επισκέπτη να τις διαβάσει 
αλλά συγχρόνως να έχουν αισθητική η οποία να εναρμονίζεται με τα 
συνολικό ύφος της έκθεσης, τα  χρώματα, το είδος των προθηκών, 
το πάτωμα. 
Να δίνουν την πληροφορία που χρειάζεται αφήνοντας όμως το χώρο 
να αναπνέει και τα εκθέματα να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Η κάθε μία πινακίδα να έχει την ιδιαίτερη εικαστική της έκφραση 
ανάλογα με το θέμα, την εποχή κλπ αλλά το σύνολο των πινακίδων 
να διέπεται από κοινή αισθητική μοναδική για κάθε έργο.

Αρχ. Μουσείο  Σχηματαρίου
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Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο / Σαντορίνη

Αρχαιολογικό Μουσείο  Ρόδου

Αρχαιολογικό Μουσείο  Βόλου

Αρχαιολογικό Μουσείο Νισύρου Αρχαιολογικό Μουσείο  Ρόδου

Αρχαιολογικό Μουσείο  ΚαλύμνουΣτοά Αττάλου

15



Επενδύσεις σε Τοίχους & Πόρτες
Οι τοίχοι καθώς και οι πόρτες μπορούν να καλυφθούν από άκρη σε άκρη, ακόμα 
κι αν πρόκειται για πολύ μεγάλες διαστάσεις, με πλήρη σύμπτωση στις ενώσεις. 
Μπορούν να γίνουν ειδικές κατασκευές για τοίχους με υγρασία.

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

16

Μετρό Χολαρχού Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ



Πίνακας για προβολή γλυπτού
Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο / Κυπριακή ΣυλλογήΑρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου

Αρχαιολογικό Μουσείο Νισύρου



ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κατασκευές με ιδιαιτερότητες λόγω χώρου, σχήματος, 
δυσκολίας ανάρτησης,  φωτισμού ή ειδικής χρήσης. 
Κατασκευές που απαιτούν προσοχή στη λεπτομέρεια 
αλλά και εξειδικευμένες τεχνικές.

Ειδικές Κατασκευές

Προσαρμογή εποπτικού σε ειδικές επιφάνειες
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.

Κατασκευή μεγάλων τελάρων 
επένδυσης τοίχου ανθεκτικό  
στις υγρασίες.
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.

Εκτύπωση με μεταξοτυπία σε μέταλλο
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.

Κατασκευή ενιαίου φόντου με όλο 
το πληροφοριακό υλικό  για  άψογη 
και εύκολη τοποθέτηση σε αυτό 
νομισμάτων και σφραγιδόλιθων 
με ταυτόχρονη απεικόνιση  των 
σχεδίων τους.
Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου.

Αναρτήσεις εποπτικού χωρίς 
τραυματισμό τοιχοποιίας.
Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου.
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Εκτύπωση με μεταξοτυπία σε μέταλλο
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.

Eποπτικό για επιτοίχια και τράπεζες. Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.

Φωτιζόμενα εποπτικά για παράθυρα και κατασκευές, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Stands για περιοδικές εκθέσεις από μέταλλο, ξύλο, plexi glass κλπ.

Τοποθετήσεις τρισδιάστατων στοιχείων εικονικής πραγματικότητας. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου.

Eπεξεργασία φωτογραφιών-πίνακες Αρχ. Μουσείο Ολυμπίας.

Εικονική προσομοίωση του χαμένου μέρους του γλυπτού 
με την καθοδήγηση του υπεύθυνου Αρχαιολόγου.
Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου.

19



ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης20

Σχεδιασμός και κατασκευή εποπτικού υλικού και βάσεων για συστήματα 
σημάνσεων σε εξωτερικούς χώρους  σε μεγάλη ποικιλία υλικών όπως 
ανοδίωση, αλουμίνιο, inox, γυαλί securit, μπρούντζο, μάρμαρο, επισμαλ-
τωμένη τεχνητή πέτρα Gress, επισμαλτωμένη ηφαιστειακή πέτρα Lava κα.

Μελέτη καλής και αποδοτικής λειτουργίας της συνολικής σηματοδότησης 
με σύγχρονη αντιμετώπιση και σεβασμό στο χώρο.

Χάρτες αρχαιολογικών διαδρομών.

Επιγραφές ωραρίων και απαγορευτικών.

Σημάνσεις Αρχαιολογικών/
Εξωτερικών Χώρων



Αρχαιολογικός Μουσείο Ολυμπίας Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Αρχαιολογικός χώρος Ρόδου Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών

Πινακίδες εξωτερικών χώρων, Καβάλα

Πινακίδες εξωτερικών χώρων, Σούνιο
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Το δειγματολόγιο εντύπων εργασιών της Printall αποτελείται από μία 
τεράστια ποικιλία.  Όλα τα έντυπα σχεδιάζονται πρωτότυπα με βάση 
τις ανάγκες σας, εκτυπώνονται με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και 
παραδίδονται στο χώρο σας.

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαρτί με οικολογικές σημάνσεις 
κατασκευασμένο με όλες τις προδιαγραφές που δεν επιβαρύνουν το 
περιβάλλον.

Για την έντυπη ή ηλεκτρονική προβολή σας μπορούμε να αναλάβουμε 
οποιαδήποτε φωτογράφιση ή και φωτογραφική περιήγηση 360ο  όπου 
μπορεί ο θεατής να πλοηγηθεί στο χώρο.

Αν πάλι προτιμάτε αντί για έντυπα να κάνετε μια ηλεκτρονική παρου-
σίαση σε  cd ή internet, τότε μπορούμε να φτιάξουμε τον ηλεκτρονικό 
σας κατάλογο / βιβλίο όπου μπορούμε στις σελίδες που ξεφυλλίζονται 
να προσθέσουμε ακόμα και multimedia όπως βίντεο, ήχο, υπερσυν-
δέσεις και πολλά άλλα.

Θα χαρούμε να μας καλέσετε για να σας κάνουμε παρουσίαση των 
νέων δυνατοτήτων της τεχνολογίας.

Έντυπα
Ψηφιακή παρουσίαση
Προσπέκτους
Αφίσες
Ημερολόγια
Κατάλογοι
Cds
Ηλεκτρονικοί κατάλογοι / βιβλία
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ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ 28 Α, 

118 54 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ

T: 210 3845 344, F: 210 3807 253

Ε: athina@printall.gr • www.printall.gr
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