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GRAFICKÉ A DTP STUDIO

J

iž více než 20 let se zabýváme
grafickým designem. Hlavní náplní naší práce je profesionální
příprava podkladů pro tisk. Ke každé
zakázce přistupujeme zcela individuálně a kromě grafického zpracování
klademe velký důraz na typografickou
správnost všech dokumentů.
Všem zákazníkům nabízíme kompletní
zajištění výroby – uděláme grafické
návrhy, vysázíme texty, fotografie naskenujeme, vyretušujeme, uděláme fotomontáže, překreslíme logotypy a co
je potřeba, vyfotografujeme. Zajistíme
prvotřídní ofsetový tisk i sítotisk včetně knihařských prací, v případě menších nákladů vše vytiskneme na zcela
novém digitálním tiskovém stroji.

výroční zprávy firemní prezentace letáky zpravodaje pozvánky
plakáty novoročenky formuláře hlavičkové papíry jídelní lístky
jmenovky diplomy etikety prospekty štítky vstupenky brožury
knihy katalogy slohy kalendáře diplomové práce pexesa pohlednice
blahopřání reklamní předměty včetně potisku firemní tiskopisy
časopisy technické publikace visačky inzerce ceníky vstupenky
bannery grafika na auta razítka veletržní stánky vizitky billboardy

Pracujeme v čistém, nekuřáckém
a klimatizovaném prostředí. Samozřejmostí je bezproblémová komunikace, spolehlivost a profesionální
přístup.

DIGITÁLNÍ TISK

N

abízíme digitální tisk ve špičkové kvalit
časné době máme k dispozici dva p
tiskové stroje. Nový stroj (leden 2015)
tiskovým RIPem EFI Fiery eXpress a je přesn
brován na shodu s ofsetovým tiskem. Výsled
tak odpovídá svou barevností klasickému ofse
mu tisku na lesklou nebo matnou křídu (Fogra
Tisknout můžeme na širokou škálu materiálů
setový papír, lesklou i matnou křídu, struktur
ný papír – to vše do formátu 320 × 450 m
a gramáže 300 g/m2. Samozřejmostí js
veškeré dokončovací práce – laminace, vazb
V1, V2, twin wire (kovová, kroužková vazba)
perforace, rylování.
Budoucnost tisku v meších nákladech
směřuje právě do oblasti digitálního tisku. Proč tisknout tisícové náklady, když
je možná nebudeme potřebovat? Nebo
dojde k jakékoliv změně a celý zbytek
vysokého nákladu bude nepoužitelný? Řešením je právě digitální tisk,
JE RYCHLÝ A KVALITNÍ.

OFSETOVÝ TISK

V

kooperaci se zavedenou ofsetovou tiskárnou nabízíme tisk
prvotřídní kvality. Samozřejmostí jsou kompletní dokončovací
práce – všechny druhy knihařských
zpracování, rylování, falcování, laminace, výseky …
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REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Š

iroká škála kvalitních reklamních předmětů,
samozřejmě s možností potisku – psací potřeby
(plastová pera, kovová pera, psací soupravy),
rozdávací předměty (přívěsky, klíčenky, hračky), kancelářské potřeby (pravítka, fotorámečky, bloky, PC
doplňky, kalkulačky), tašky (batohy, cestovní tašky, PVC
tašky), textil (trička, košile, mikiny), deštníky, hrnky,
zapalovače, sklenice, ubrousky, kosmetické potřeby
a mnoho dalšího. Tištěný, asi 350stránkový katalog
vám v případě zájmu zašleme – včetně cen reklamních
přemětů. Ceny potisku jsou stanovovány individuálně
podle konkrétní objednávky.

FOTOBANKA

N

aše fotobanka na www.dsvoboda.cz je pouze
ukázková a obsahuje jen zlomek nabízených
fotografií. Pokud hledáte nějaký konkrétní
snímek, kontaktujte nás. Cena za poskytnutí autorských práv k jednotlivým snímkům se pohybuje
od 500 Kč do 5 000 Kč. Požadované snímky dodáváme výhradně na CD nebo DVD nosiči v dohodnutém
formátu společně s obchodní smlouvou o poskytnutí
autorských práv pro daný konkrétní způsob použití.
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KALENDÁŘE

K

aždoročně nabízíme několik druhů stolních a nástěnných kalendářů. Všechny
kalendáře jsou z naší produkce – pokud
není uvedeno jinak. U všech kalendářů je možný
dotisk firemních údajů včetně logotypu. Aktuální nabídka je dostupná na internetové adrese
www.dsvoboda.cz.
Nabízíme též možnost výroby soukromých,
firemních či rodinných kalendářů, nástěnných
i stolních v nákladech od jednoho kusu. Do
připraveného kalendária vložíme vaše fotografie, kalendář vytiskneme a opatříme kovovou
vazbou s háčkem pro zavěšení. Hotové kalendáře dodáme do deseti dnů po odsouhlasení
korektury.

Plocha pro dotisk

Plocha pro dotisk

Plocha pro dotisk

Plocha pro dotisk

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

V

šechny náměty z naší nabídky na
www.dsvoboda.cz je možné použít pro
tisk i v elektronické podobě. Tištěné
novoročenky jsou standardně vyráběny v rozměrech 150 × 100 mm a 210 × 100 mm,
otevírací i jednodílné. K vybranému námětu
a textu doplníme logotyp a přesně podle vašich
požadavků zpracujeme do konečné podoby.
Samozřejmě je možné vyrobit novoročenky
z vašich podkladů.
Přesnou cenu sdělíme na základě konkrétních
požadavků (formát, počet kusů, barevnost ...).
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VELKOPLOŠNÁ REKLAMA

G

rafické návrhy a výroba reklamních tabulí
a billboardů formou řezané grafiky ze samolepících fólií nebo velkoplošného digitálního
tisku na různé druhy materiálů (síťovina, banner,
samolepící papír), reklamní polepy na osobní či dodávkové vozy.

WEB DESIGN

V

ytváříme moderní internetové stránky, vždy
přesně na míru podle vašich přání a požadavků. Všechny návrhy designu jsou originální,
nepoužíváme žádné webové šablony. Internetové
prezentace kódujeme v nejnovější verzi jazyka
HTML 5.0 a CSS 3.0 s využitím JQUERY za použití
frameworku Nette. Využíváme přívětivé adresy pro
nejrozšířenější vyhledávače a celé stránky jsou vždy
vytvořeny se základními principy SEO optimalizace.
Samozřejmostí je možnost vytvoření e-shopu nebo
redakčního systému.

RAZÍTKA

K

romě standardních jednobarevných otisků
nabízíme též razítka s možností vícebarevného otisku. Technologie MCI umožňuje vyrobit
razítko s otiskem, který může obsahovat více barev.
Většina razítek Professional i Printy je vhodná pro
vícebarevné otisky. Je možné vybírat z patnácti různých barev. Více na www.dsvoboda.cz.
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