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PERFEKTNÍ KVALITA TISKU – ZÁKLADNÍ KÁMEN PROFESIONÁLNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE.

Dovolujeme si Vám tímto představit polygrafickou výrobní a obchodní společnost D&S Design Prague, 
s.r.o. Na českém trhu působíme od roku 1997. Specializujeme se na komplexní výrobu širokého spektra 
reklamních tiskovin. Jsme vybaveni špičkovými čtyř až deseti barvovými moderními ofsetovými stroji 
MAN Roland a KBA od formátu B2 do formátu double B0. Tyto stroje umožňují za použití nejkvalitnějších 
barev SUN Chemical s výraznými pigmenty prvotřídní tisk veškerých reklamních tiskovin od prospektů po 
obří billboardy a XXL  megaboardy. Pro náročné zákazníky tiskneme  v unikátním FM staccato rastru,  
tzn. stochastickém nejjemnějším rastru okem prakticky neviditelným. Celkem 8 tiskových strojů 
o různých formátech a výkonech je doplněno o 3 systémy CtP (Computer To Plate), což je v současnosti 
nejpřesnější forma předtiskové přípravy. Výrobnímu závodu vévodí ofsetový stroj MAN Roland 900-8/XXL 
o unikátním superobřím tiskovém formátu 130x185cm.

Tímto si vaší společnosti dovolujeme nabídnout profesionální zpracování reklamních katalogů, brožur, prospektů, výročních zpráv, firemních tiskovin, plakátů, 
veškerých velkoformátových tiskovin, reklamních stojen do životní velikosti (POS/POP), velkoplošných outdoorových i indoorových tisků výše zmiňovanou moderní 
ofsetovou technologií doplněnou digitálními stroji převážně pro malonákladový velkoplošný tisk. Potiskujeme všechny běžné i speciální grafické papíry, PVC, 
polyprophylen, baneroviny, vlajkoviny, kartony, lepenky atd. Využíváme speciální zušlechtění tiskovin jako lesk i mat laminace, strojní lesk i mat lakování,  
UV lakování, infra lakování a parciální UV lakování. 

Moderní tiskárna s vlastním profesionálním  
grafickým a DTP studiem s letitými zkušenostmi  
v přípravě a výrobě reklamních tiskovin

Produkujeme široké spektrum velkoformátových i klasických POS produktů a to především na bázi přírodních materiálů jako kartony, klasické i vlnité lepenky 
a papíry větších gramáží. Nejběžnějšími produkty jsou reklamní stojany a poutače z vlnité lepenky a kartonů, stojky s opěrnou nohou, zvětšeniny obalů výrobků, 
displeye, woblery, paletové wrapy, makety výrobků, hexa-koše (násypné reklamní koše v marketech), kašírované plakáty, postery atd. Tisk středních a vyšších 
nákladů je realizován velkoformátovým ofsetem za pomoci následného kašírování na kartony a lepenky, nízké náklady se tisknou přímým potiskem lepenek 
a kartonů digitální technologií UV barvami. Následují výrobní operace jako kašírování, výseky, klasické i UV lakování včetně parciálního laku, laminování, modelování 
- skládání, lepení, kompletování. Naše společnost disponuje konstrukčním oddělením pro přípravu POS, zakázky tohoto typu tedy můžeme realizovat od A – Z.

Pro perfekní zvládnutí reklamních tiskovin tzv. od A do Z je společnost D&S Design Prague, s.r.o. vybavena vlastním  profesionálním grafickým a DTP studiem  
na platformách Apple MAC i PC (celkem 8 grafických stanic), kde jsme schopni připravit veškeré, rozsahem i technologicky náročné reklamní tiskoviny včetně 
zpracování cizojazyčných publikací. Všichni grafici a DTP operátoři mají dlouholeté zkušenosti v oboru reklamní polygrafie a jsou absolventy grafických nebo 
polygrafických škol. Studio je připojeno pevným vysokorychlostním internetem pro přenos velkoobjemových dat. Oddělení Desktop Publishing (DTP) je operativně 
navázáno na odd. tiskové produkce a polygrafické výroby. Veškeré procesy probíhají pod normou ISO 12647.

Jako jedné z významných společností na českém trhu Vám nabízíme spolupráci při tvorbě výše zmíněných tiskovin, profesionalitu v celém průběhu zakázky, výborné 
ceny grafického studia a vlastního tisku, rychlost zpracování zakázek, operativnost při zajišťování služeb nad rámec standardních polygrafických prací, termínovou 
spolehlivost a velmi krátké dodací termíny. Jako samozřejmost považujeme garanci nejvyšší možné kvality, zpracování zakázek dle přísných norem EU (ISO 12647-2, 
ISO 12647-7, ISO 9001), rychlou reakci na cenovou poptávku, logistiku při expedici tiskovin na větší množství cílových míst včetně zahraničí a osobní péči 
a individuální přístup ke každé zakázce. Našimi dlouhodobě spokojenými zákazníky jsou významné české i zahraniční výrobní a obchodní podniky a reklamní 
agentury. Další podobné informace o společnosti D&S Design Prague, s.r.o.  včetně  referencí naleznete na pravidelně aktualizovaných internetových stránkách 
www.bigformat.cz, www.gerin.cz
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Tisk celého spektra reklamních materiálů

Výroba XXL i klasických POS a prodejních stojanů

Profesionální grafická příprava

Budeme o Vás pečovat, zasloužíte si více...

D&S Design Prague, s.r.o.


