Díky nové digitální technologii, jejíž výstupy jsou srovnatelné s ofsetovým tiskem a díky
dlouholetým zkušenostem v oblasti samolepicích a nelepicích materiálů přicházíme
s nabídkou služby digitálního tisku.

od 4 Kč/A4

včetně DPH

Kvalita současných digitálních fotoaparátů umožňuje jejich uživatelům tisknout fotografie ve
velikostech přesahujících hranici formátů A4 nebo A3. Široká škála materiálů umožňuje všem
fotografům nechat si vytisknout fotografie většího rozměru. Záleží jen na Vašich potřebách a
finančních možnostech. Nabízíme vysoce kvalitní tisk pigmentovými inkousty na různé materiály.
Počínaje nejlevnějším fotomatným pro každodenní nátisky až po profesionální barytový papír.

od 300 Kč/m2

včetně DPH

Proč tisknout digitálně ?
* krátké dodací lhůty

* stálá aktuálnost dokumentů

Vaše zakázky zpracováváme na výkonných počítačích s
kalibro-vanými monitory, které svým zobrazením postihují celý
Adobe RGB barevný prostor. Používáme ADOBE CREATIVE SUITE
CS3, CS4 a CS5 a COREL X3, které nám umožňují zpracovávat
soubory typu :
* JPG * TIF
kompatibilní.

* PSD * PDF * INdesign * CDR a CPT a jim

Pro bezproblémový tisk však upřednostňujeme dodat
podklady v PDF souborech.

Záleží pouze na Vaší fantazii a kreativitě co si budete chtít nechat
natisknout. Ze standardních aplikací vybíráme například tisk :
etiket 		
pohlednic
pexesa 		
publikací
diplomů

letáků
pozvánek
katalogů
kalendářů
firemních dokumentů, atp.

* cenová dostupnost

* vysoká kvalita tisku

Tiskneme na CMYK barevném produkčním stroji v kvalitě, která
je srovnatelná s ofsetovým tiskem. Tiskneme na širokou škálu
materiálů, počínaje klasickým ofsetovým papírem, přes hlazené
papíry gramáže 140 a 200 g/m2, lesklé papíry od 90 do 300 g/m2
až po širokou paletu samolepicích papírů a polyesterových etiket.
Můžete si vybrat z nabídky více než 150 velikostí a tvarů etiket.
Tiskneme na formáty A6, A5, A4, A3, SRA3 vždy s 5 mm
nakládacím okrajem. V případě požadavku tisku na “spadávku” bez
okraje je třeba tisknout na archy SRA3 a pak provést ořez.

Nabízíme Vám tyto možnosti zpracování - vazba V1 a V2 nebo
drátěnou vazbu, rylování, ořez formátů, laminování a adjustaci
na Rayboard desky 5/10mm.

Vaše zakázky zpracováváme na
výkonných počítačích s kalibrovanými monitory, které svým
zobrazením postihují celý
Adobe RGB barevný prostor.
Používáme ADOBE CREATIVE
SUITE CS3, CS4 a CS5 a COREL
X3, které nám umožňují zpracovávat
soubory typu :
* JPG * TIF
kompatibilní.

* PSD * PDF * INdesign * CDR a CPT a jim

Tiskneme na 12 barevném
tiskovém stroji pigmentovými
inkousty, který používá 4 černé
barvy a separátní RGB barvy.
Výsledné tisky jsou vysoce
kvalitní a používané materiály
jsou pečlivě vybírány tak, aby
uspokojili každého zákazníka.
Fotomatný papír 170g je zejména určen pro běžný tisk. Fotolesklý
a pololesklý papír 255g s nanoporózní úpravou je určen pro
profesionální použití. Pro vysoce kvalitní tisk jsou určeny materiály
z řady FineArt Collection - FineArt barytový a ruční papír,
CANVAS, které dodají Vašim fotografiím profesionální vzhled.

Laminací můžete Vaše fotografie
ochránit
před
nepříznivými
vlivy, ale v případě matné
fotografie výrazně zlepší celkový
dojem. Fotografie se stává
lesklou nebo pololesklou s mírným zrnem. Pro Fineart papíry
doporučujeme pouze lesklou
laminaci.

Vaše fotografie můžeme nalepit
- adjustovat na 5/10 mm bílou/
černou RAYBOARD pěnovou
desku.
Fotografie
je
pak
připravená pro pověšení na zeď
nebo na zarámovaní.

Nalepenou fotografii nejprve
ořízneme a pak v laminátoru
stabilizujeme. Podle požadavku
můžeme obrázek zarámovat do
RAYFRAME
dřevěných
rámečků nebo do NIELSEN
rámečku.

Nyní máme vytištěný, zalaminovaný, adjustovaný a zarámovaný
obrázek, který můžeme pověsit
tam, kde Vám bude přinášet
radost.

RAYFILM s.r.o., Otická 109, 746 01 Opava, Tel: 553 616 085, info@tiskfotek.cz

UV inkoustová technologie umožňuje potisknout téměř všechny materiály, na které si
vzpomenete. Možnost tisku netradiční bílou barvou a lakem nám dává široké možnosti při tisku
na různé povrchy a pro různé aplikace. Výsledný potisk je vysoce odolný vůči vodě, abrazi,
mírným chemikáliím, UV zaření.
Naše tiskové zařízení patří mezi jedno z největších v ČR. Disponuje 8 tiskovými hlavami Konica
KM1024. 4 standardní barvy CMYK, 2 x LC, LM, bílá barva a lak umožňují tisk až v rozlišení
1440 dpi. Šíře stroje je 2500 mm. Maximální délka je daná jen velikostí média. Naše tiskárna
nám umožňuje potisk jak deskových materiálů až do výšky 60 mm ( maximální rozdíl v rovinnosti
povrchu je 1.5 mm ), tak flexibilních materiálů z role do role.

od 300 Kč/m2

včetně DPH

* netradiční materiály pro potisk
jako jsou sklo, akryl, dřevo,
břidlice, korek, kachličky, plech,
podhledy, ...
* deskové a flexibilní materiály

* rozlišení až 1440 dpi
* široký barevný gamut
* tisk bílé barvy
* zvýraznění tisku lakem

* max šíře 2500 mm
* neomezená délka pro rolové
materiály
* maximální výška materiálu
60 mm
* maximální rozdíl v rovinnosti
materiálu 1.5 mm

* možnost podtisku bílé barvy
v různé intenzitě a pokrytí
* tisk bílá / barva pro “bělení”
podkladu jako je např. břidlice,
hliníko, plech,. ...
* tisk barva / bílá pro reverzní tisk
na sklo, akryl, ....
* tisk barva / bílá / barva
pro oboustranný tisk na průsvitné
/ průhledné materiály
* parciální tisk bílé

* odolnost vůči otěru a oděru
* odolnost vůči povětrnostním vlivům
* odolnost vůči vodě
* odolnost vůči UV¨
* 10 let stabilita v interiéru
* 3 roky stabilita v exteriéru

* možnost přetisku lakem a tím i
zlepšení optických vlastností
a odolnosti
* parciální tisk laku

Tisk na karton a vlnitou lepenku
( s možností digitálního výseku do formátu 1600 x 2500 mm )
Tisk na papír -lesklý / matný / strukturovaný
Tisk na netradiční papíry - ruční papír, kaligrafický, pergamen
Tisk na PVC
Tisk na polyester
Tisk na polypropylen
Tisk na polyethylen
Tisk na další různé druhy fólií a flexibilních materiálů
Tisk na sklo / zrcadla
Tisk na plexisklo / akrylát
( s možností digitálního výseku do formátu 750x 550 mm )
Tisk na polykarbonát / makrolon
Tisk na dřevo , OSB desky
Tisk na dveře, melamin
Tisk na korek
Tisk na balsu, překližku
Tisk na hliník, kompozitní panely
Tisk na plech
Tisk na polysterén
Tisk na pěnové desky RAYBOARD
Tisk na Forex
Tisk na obkladačky
Tisk stavební materiály - podhledy, obklady

Tisk na břidlici, kámen
Tisk na gumu
Tisk na plátno
Tisk na fototapety
Tisk na magnety

Tisk etiket
Tisk pro polygrafický a obalový průmysl
Tisk fotografií na tradiční i netradiční materiály
Tisk pro stavebních a architektonických prvků a dekorací
Tisk pro strojírenství
Tisk pro sklářský průmysl
Tisk pro automobilový průmysl
....
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