Oferta Drukarni Sieradzki
Trafiliście Państwo do drukarni z 30. letnim doświadczeniem toteż sprostamy
najbardziej
skomplikowanym wyzwaniom, które postawicie przed nami.

Nowością w naszej firmie jest wprowadzenie czterech nowych grup
produktów;
- nowych i ekonomicznych sposobów zabezpieczeń przed podróbką – wykorzystanie
technik steganograficznych lub mikrodruków.System z wykorzystaniem technik
steganograficznych polega na wprowadzeniu w strukturę rastra ,na etapie obróbki cyfrowej
obrazu, pewnego zaburzenia ,niewidocznego i nie powodującego jakichkolwiek zmian w
oglądanym gołym okiem obrazie,które może być wykryte jedynie poprzez dedykowany
(właściwy wyłącznie dla konkretnego obrazu) dekoder.Dekoder jest płatkiem folii
lentikularnej, odczyt może mieć miejsce w normalnym oświetleniu.Głownym zastosowaniem
tej metody jest dostarczenie klientowi narzędzia , dzięki któremu będzie mógł sprawdzić ,
czy na rynku nie pojawią się podrobione jego produkty, które nie będą miały oryginalnych
zabezpieczeń , co jest szczególnie ważne klientów z branży ubezpieczeniowej i bankowej.
- dodatkowych unikalnych kolorów według wzornika barw indywidualnych jak również
zadruk specjalistycznymi farbami np. zabezpieczającymi, termicznymi,zapachowymi lub
MetalFX
- papierów ozdobnych powlekanych wybiórczo lakierem dyspersyjnym
- doniczek i opakowań ekologicznych z nadrukiem zabezpieczonych przed przesiąkaniem
- zadruk na podłożach o grubości do 0,8 mm
Główną specjalizacją naszej drukarni jest druk metodą offsetową.
Posiadamy maszyny arkuszowe i rolowe.
Nasz park maszynowy pozwala drukować na różnych podłożach:
- papiery offsetowe,
- papiery samokopiujące,
- papiery kredowane,
- kartony o wysokich gramaturach,
- papiery samoprzylepne.
Dodatkowe opcje wykończenia druku:
- numeracja,
- personalizacja,
- szycie,
- sztancowanie,
- klejenie,
- lakier dyspersyjny,

- druk UV.
Konieczna w biznesie szybkość działania i ciągły pośpiech, powoduje, że Nasi klienci
potrzebują prac „od ręki”. Temu zadaniu, również sprostamy, dzięki drukowi
metodą cyfrową.
Oczekując na realizację zamówienia, możecie Państwo napić się kawy, herbaty lub
soku.
Jesteśmy producentem druków akcydensowych. W naszej stałej ofercie znajdą
Państwo:
- faktury VAT,
- druki do księgowości,
- dowody dostawy,
- dowody wpłaty,
- listy przewozowe,
- druki CMR,
- rolki do kas fiskalnych,
- papier do drukarek laserowych i igłowych.
Jeśli w naszej ofercie nie znajdą Państwo druku, który Was interesuje, wykonamy go
według Państwa pomysłu.
Zgłaszając się do nas, nie musicie Państwo posiadać swojego projektu. Nasi graficy
w dziale DTP pomogą stworzyć dowolny projekt.
Posiadamy własne studio CTP.
Naszymi klientami są: Banki, Instytucje Państwowe, Towarzystwa Ubezpieczeniowe,
Agencje Reklamowe, hurtownie i sklepy papiernicze, szkoły, przedszkola, firmy
spedycyjne, biura księgowe oraz klienci indywidualni.

