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През 1993 год. фирма ПОЛИГРАФ поставя
началото си като ПЕЧАТНИЦА и ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА.
Малко по-късно започва да развива и РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ и
по-точно производство и монтаж на външна светеща реклама
-изработка на външни светещи реклами, билборди, обемни букви,
рекламни табели, знамена, транспаранти, големи плакати, стопери,
тотеми, печат и гравиране на различни видове пластмасови и метални
сувенири-запалки, химикали, значки, ключодържатели, плексиглас ...

Издателство
Имаме възможност за издаване на различни книги,
вестници, списания, каталози, алманах, библиотечни издания.
Разполагаме със собствен IBAN чрез който се регистрира
всяко едно издадено изделие.
Предлагаме набор на страници, оформление,
дизайн на корици и вътрешно тяло.
При желание на клиента го свързваме с редактор и коректор.

Офсетов печат
Разполагаме с две офсетови машини:
50 х 70 см. и 36 х 52 см.
Гилотина на форматиране на хартия и картон.
CTP технология за изработка на плаки
Възможности за отпечатване:
Кочани-фактури, експедиционни бележки, химизирани формуляри,
ведомствени и транспортни документи ...
Рекламни материали-дипляни, брошури, флаери, визитни картички, листовки,
плакати, календари, каталози, папки, бланки, етикети, стикери, кутии,
фирмена идентичност...

Реклама и разнообразен печат
Външна реклама-указателни табели, светещи реклами,
обемни букви-светещи и несветещи, билбордове-конструкции и монтаж, брандиране
на витрини и превозни средства, противопожарни и информационни стикери.
За осветяване използваме качествени диодни ленти и модули и захранвания
Широкоформатен печат-печат върху винил /специален плат за билборди и
информационни табели с големи размери/, фото хартия, PVC фолио за
апликация на автомобили, витрини и реклами, канаваца за фото репродукции,
тънки пластмаси, фототапети и други медии,
Принтер за топъл петач - размер на печатаемото поле до 25х35 см. злато, сребро.
Отпечатъка се характеризира с метален отблясък
Предава уникалност и луксозен вид на вашите рекламни материалилуксозни папки, визитки, етикети, текстури...

Реклама и разнообразен печат
Тампон машина-високо производителна тампон машина за бранидране на сувенири
Мултифункционални пълноцветни копирни машини-за печат на малки тиражи на
хартия, картон, паус и други медии до формат А3 и до 330 гр.
Плотер за контурно рязане-прорязва фолиото, което се апликира върху
автомобили или плоскости, с което се постига ясно и точно изображение или текст
в един или няколко чисти цвята.
Картов принтер с програматор-принтер за трансферен печат на PVC карти с
магнитна лента, както и тяхното програмиране.
Предназначен за абонаментни и клубни карти, карти за отстъпка, карти за
пропусквателен режим.
Машина за изработка на значки, баджаве, презентации, магнитчета и др.
Изработка на фирмени печати-представители сме на печатите Colop
Сгъваща и шиеща машина за дипляни, брошури, каталози, книги, списания

Гравиране
Преса за трансферен печат - трансфер върху тениски, шапки, работни облекла и
всякакъв вид текстил.
Машина и принтер за печат на ролкови етикети и баркодове
3D гравир машина /рутер/-при изработката на съвременни средства за визуална
комуникация се използват много технологии, но нито един от тях не може да
постигне красотата на гравюрата. Днес, благодарение на съчетаването на
компютърните технологии с вековните традиции при гравирането, стана
възможно постигането на изключителни резултати.
Сега, както и преди, гравирането се извършва чрез механично отнемане на тънък
слой от материала, като по този начин се постига неповторимият ефект на
успоредните пътечки, сякаш са гравирани на ръка.
Ние разполагаме с 3D гравираща машина, която има гарантирана прецизност.
Работи с широка гама материали с различно предназначение: конструиране на
модели рязане по контур, изготвяне на спешни прототипи, изрязване на
триизмерни букви и запазени марки, табели, обемни надписи, гравиране на знаци и
букви върху сувенири и други продукти от пластмаса, коматекс, плексиглас,
алуминий, полиакрил, PVC, дърво, месинг и други материали
Лазер гравир - гравиране и рязане на дърво, мдф, кожа, плат, плексиглас,
камък, мрамор, гранит, картон, хартия. Маркиране на метални изделия.

с. Сейдол, пътя за с. Тръбач, моб. 0899140593

... и това не е всичко.
Попитайте за още инфо...

