Štítného 1783 , 390 03 Tábor
u Černých mostů naproti Katastrálnímu úřadu

tel: 381 259 111

Velkoformátový tisk kvalitně, rychle, levně
A už se jedná o malou ceduli na obchod nebo velký billboard, kvalitní reklamu
pro vaše podnikání zhotovíme od prvního návrhu až po konečnou realizaci.
CEDULE, BILLBOARDY, BANNERY
Realizaci zajistíme kompletně od graﬁckého návrhu až po konečnou montáž.
Dle umístění a požadavků na životnost
lze tisknout na různá média, počínaje
klasickým papírem, přes samolepicí
fólie až po tisk na bannery (materiál
vhodný pro reklamní transparenty).
Kontaktujte nás, rádi vám s výběrem
vhodného materiálu poradíme.

POLEP DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
Velmi efektivní formou reklamy je
polep doprav-ních prostředků.
Realizaci povedeme kompletně
od graﬁckého návrhu až po konečnou montáž.
Vysokou životnost tisku zajištuje
použití UV-laminace.

PLAKÁTY
Tisk na papír (na přání zákazníka lze ale
tisknout i na jiné materiály např. banner
nebo samolepku) v libovolném formátu do
max. šířky 1,33 m.
K plakátům dodáváme plastové zaklapávací
lišty, které umožňují rychlé zavěšení na ze
a snadnou výměnu plakátu, nebo hliníkový
rám pro umístění do prostoru.

POSTERY
Tisk v libovolném formátu na papír, plast
folii, nebo banner.
Výhodným řešením pro snadnou instalaci
jsou praktické reklamní stojany. Součástí
dodávky je i transportní obal pro přepravu
složeného stojanu.
Další možností vhodnou pro dlouhodobé
umístění v interiéru je nalepení motivu
na plastovou, nebo tzv. kapa desku s
možností zarámování.

SAMOLEPKY
Tisk na samolepicí folii řezací plotr umožnuje vyříznutí libovolného tvaru
samolepky. Tisknout můžeme z Vámi dodaných
dat, nebo zajistíme vše
od návrhu až po tisk. Vyšší odolnost samolepek lze
dosáhnout laminací.
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