OFERTA DRUKARNI

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE POLIGRAFICZNE
Oferujemy kompleksowe usługi poligraficzne – od projektu do efektu.
Nasi pracownicy dbają o najwyższą jakość wykonania, niezależnie od
stopnia trudności zlecenia.
Na każdym etapie produkcji wykorzystujemy najnowsze maszyny, innowacyjne technologie oraz procedury jakościowe zgodne z ISO 9001.

Nasze atuty:
•
•
•
•

20 lat istnienia na rynku poligraficznym
doświadczony zespół specjalistów
wysoka jakość wykonywanych prac
szeroki asortyment usług

ZAKRES OFERTY DRUKARNI OBEJMUJE:

Studio graficzne

Druk offsetowy z arkuszy B1 i B2

Druk wielkoformatowy

Nasze studio graficzne i zespół kreatywny opracują dla Państwa różnego rodzaju zlecenia z zakresu BTL,
doradzą przy wyborze materiałów,
a także przygotują projekty do druku. Aby osiągnąć najlepszy efekt,
pracujemy w technologii CtP.

Druk offsetowy wykonujemy na wysokiej jakości maszynach HEIDELBERG
SpeedMaster oraz KBA Performa w
formatach: B1 (4 kolory), B2 (5 kolorów). Większość procesów wykończeniowych realizujemy we własnym
zakresie: falcowanie, sztancowanie,
klejenie, bigowanie, lakierowanie
oraz oprawa.

Druk wielkoformatowy wykonujemy
na ploterach solwentowych Roland
VersaArt RS-640 i RS-540, które zapewniają wysoką jakość wydruków.
Różne szerokości mediów oraz dowolna długość druku pozwalają na
dopasowanie rozmiarów projektów
do swoich potrzeb. Do druku wielkoformatowego stosujemy media typu
banery (frontit, backlit, blockout,
siatka) i folie samoprzylepne (monometryczna, polimerowa ).

PRODUKTY:
Druk akcydensowy

Druk poligraficzny

Materiały POS

Inne

• Ulotki i foldery reklamowe
• Plakaty
• Kalendarze
• Wizytówki
• Teczki ofertowe
• Torby papierowe
z nadrukiem reklamowym
• CD i DVD okładki
i naklejki na płyty
• Zaproszenia i kartki
świąteczne
• Naklejki i etykiety
samoprzylepne
• Podkłady na biuro i planery
• Karnety i bilety

• Katalogi i broszury
• Magazyny i czasopisma
• Gazetki reklamowe
• Notesy reklamowe

• Standy tekturowe
• Stojaki reklamowe
• Polesign
• Owijki paletowe
• Wobblery
• Hangery
• Shelflinery
• inne

• Banery i siatki reklamowe
• Folie samoprzylepne
• Szyldy i tablice reklamowe
• Oklejanie witryn
sklepowych, samochodów
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