RAYFILM s.r.o.
Představení firmy

Realizujeme Vaše nápady

O nás
Jsme ryze česky výrobce samolepicích etiket a konvertor fotopapírů. Od roku 1997 se zbýváme
zpracováním nejen papírových a syntetických etiket, ale i tiskem a výrobou fotoobrazů, kalendářů
a publikací. Sídlíme v Moravskoslezském kraji ve městě Opava. Abychom zvětšili komfort v
nakupování našim odběratelům a byli jim nablízku, tak máme ještě pobočky v Brně, Českých
Budějovicích i v polských Gliwicích. Na všech provozovnách máme zřízeny vzorkovny, které slouží
jako podnikové prodejny, ve kterých si můžou naši zákazníci „ osahat „ materiály se kterými
pracujeme. Díky našim zkušenostem neustále sledujeme trendy ve výrobě a zpracování materiálů,
pro jejichž úpravu používáme nejmodernější technologie. Ruku v ruce s modernizaci zpracování
materiálů, ustavičně inovujeme sortiment dle vývoje obchodu a požadavků našich odběratelů.
Všemi těmito kroky si neustále udržujeme přední pozici na trhu v České Republice, zemích
Evropské Unie, ale i za jejími hranicemi. V současné době obchodujeme ve více jak třiceti zemích
světa, které nám tvoří 30% obratu firmy. Jako další službu pro zákazníky jsme zřídili internetový
obchod, který najdete na www.rayfilm.cz a dvě webové aplikace www.anylabels.eu a
www.tiskfotoobrazu.cz, ve kterých si můžou zákaznici vytvořit vlastní etikety, nebo fotoobrazy, kde
pár kliky myší ve webovém rozhraní je vidět on-line cena za výrobek i naše služby.
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Činnost firmy
Hlavními činnostmi firmy jsou:















Zpracování samolepících papírů
Zpracování samolepících syntetických fólií
Zpracování fotopapírů a pláten
Zpracování produkčních materiálů
Tisk na InkJet plotru
Velkoformátový tisk na UV plotru
Produkční tisk
Rámování obrazů
Adjustace fotografií
Tisk fotoalb
Výroba kalendářů
Vazba publikací
Tisk vizitek
Prodej repasovaných tiskových kazet
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Etikety na arších
RAYFILM etikety jsou vyráběny z pečlivě vybraných samolepicích materiálů, které splňují vysoké
nároky na kvalitu, cenu a také jejich vzájemný poměr. V široké nabídce z více než 30 druhů
samolepicích papírů a fólií si může každý zákazník vybrat přesně podle svého požadavku, jako
například:







Formáty A4, A3, SRA3 (jako jediní v ČR nabízíme etikety na formátu SRA3 pro produkční stroje)
Vyrábíme více než 160 velikostí a tvarů etiket
Možnost malonákladového digitálního výseku etiket
V sortimentu více než 30 typů materiálů a barev etiket
Balení po 10/ 20/ 50 nebo 100 listech v atraktivních prodejních RAYFILM obalech
Cenově zvýhodněná balení 1 000 listů pro velké objemy tisku a velkoodběratele

Pro zlepšení orientace jsou etikety baleny do tří odlišných skupin, které je rozdělují podle typu, účelu a
způsobu využití:

 Everyday etikety -

jsou určeny pro běžné domácí a kancelářské použití. Jsou vyrobeny z bílého papíru opatřeného permanentním lepidlem.
Everyday etikety jsou vhodné pro běžné druhy tiskáren a kopírek a mají vynikající poměr ceny a kvality.

 Office etikety -

Řada OFFICE v sobě zahrnuje široký sortiment papírových etiket pro potisk v laserových a inkoustových tiskárnách, nebo
kopírkách. V sortimentu naleznete etikety , které použijete nejen v kanceláři, ale také v domácnosti a běžném životě. Počínaje standardními bílými
etiketami, přes etikety s odnímatelným – přemístitelným lepidlem, barevné etikety, fluorescentní etikety a lesklé etikety. V řadě Office naleznete vše co
potřebujete pro Váš malonákladový tisk etiket.

 Syntetické etikety -

V řadě etiket SYNTHETIC naleznete polyesterové etikety vhodné pro potisk v laserových tiskárnách a kopírkách, ale také
pro inkjet tiskárny. SYNTETICKÉ etikety jsou ideální pro použití v oblasti průmyslu. V sortimentu naleznete polyesterové a polyethylenové etikety v
provedení průsvitném, čirém, bílém matném, lesklém a stříbrném.
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Etikety na kotoučích
RAYFILM etikety jsou vyráběny z pečlivě vybraných samolepicích materiálů, které
splňují vysoké nároky na kvalitu, cenu, jejich vzájemný poměr a potiskovatelnost v
TTR tiskárnách. V široké nabídce naleznete nejen bílé samolepicí papíry, ale také
barevné a metalické samolepicí papíry. Nezbytnou součástí nabídky jsou i syntetické
materiály.







Možnost malonákladového digitální výseku etiket
15 typů standardních materiálů a barev etiket
Nabídky nestandardních materiálů dle požadavku zákazníka
Dutinka 40 nebo 76 mm
Standardní návin, nebo podle požadavku zákazníka
Možnost digitálního výseku – bez potřeby výsekových nástrojů

Pro zlepšení orientace jsou etikety baleny do dvou odlišných skupin, které je rozdělují
podle typu, účelu a způsobu využití:

 Papírové etikety -

papírové etikety na roli zahrnují nejen standardní papír, ale i lesklý, termocitlivý, stříbrný, zlatý a v
neposlední řadě 8 dostupných barev etiket. Etikety jsou vyrobeny z vellum potahovaného samolepicího papíru s permanentním
lepidlem, nalepené na glassine, žlutém podkladovém papíře. Metalizované etikety jsou vyrobeny ze samolepicího papíru
potaženého metalickou fólií s permanentním lepidlem.

 Syntetické etikety -

syntetické etikety na roli jsou dodávány v provedení čirá a bílá lesklá. Etikety jsou vyrobeny z
lesklého čirého / bílého samolepicího polypropylenu s permanentním lepidlem nalepené na glassine, žlutém podkladovém
papíře.
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Fotopapíry
Fotopapíry RAYFILM pro inkoustový a laserový tisk poskytují díky špičkové povrchové
úpravě dokonalý tiskový obraz snímků pořízených digitálními fotoaparáty, skenery či
pro originální práce vytvořenými v grafických editorech. Vysoká úroveň povrchové
úpravy podporuje kromě maximálního rozlišení také odolnost vůči otěru a vlhkosti,
dlouhou životnost a stálost barev.
Fotopapíry RAYFILM jsou rozděleny do 5 skupin, které symbolizují jejich určení,
způsob použití a okruh potenciálních zákazníků:
 Professional fotopapír -

Řada Rayfilm Professional foto papír je tou pravou volbou pro nejnáročnější zákazníky,
hledající pro své fotky nejlepší prezentaci barev a exkluzivní vzhled.

 Professional FineArt Collection -

Fotopapíry Rayfilm FineArt Collection jsou tou pravou volbou pro
nejnáročnější zákazníky, hledající pro své fotky nejlepší prezentaci barev, exkluzivní vzhled a jedinečnost.

 PLUS fotopapír -

Papíry Rayfilm PLUS přináší kompromis mezi běžnými a profesionálními foto papíry. Představují
vysoký standard, avšak jsou cenově přijatelným řešením pro všechny inkoustové tiskárny.

 EVERYDAY fotopapír -

Papíry Rayfilm EVERYDAY jsou rychleschnoucí lesklé fotopapíry, s vynikajícím poměrem
ceny a kvality. Jsou ideální pro každodenní tisk fotografií, náhledů, oboustranných letáků a katalogových listů.

 Laser Media Papír & Fólie -

Laserový tisk, včetně barevného, se stal běžným standardem stejně jako ostatní
počítačové metody tisku. Rayfilm přináší řadu materiálů, zvláště navržených pro laserový tisk. S nimi bude Vaše práce rychlejší
a více profesionální.
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Velkoformátové materiály
U nabízených materiálů klademe důraz na vysokou kvalitu fotopapírů, cenovou
dostupnost a bohatost nabídky pro všechny zákaznické skupiny. Materiály jsou
testovány na námi dostupných velkoformátových tiskových strojích. Materiály v
návinu se standardně dodávají v šířích 610 mm a 1118 mm. Podle přání zákazníka
vyrábíme i jiné šíře. Podle kvality a povrchu jsou papíry rozděleny do několika skupin.








Fotopapíry PLUS – matné
Fotopapíry PLUS – matné samolepicí
Fotopapíry PROFESSIONAL – lesklé / pololesklé / PROFI satin
Fotopapíry FineArt řady RAYFILM FineArt collection
Professional FineArt CANVAS
Professional FineArt SILK BARYT
Professional FineArt ruční papíry

Další skupinu tvoří sendvičové pěnové desky RAYBOARD. Desky jsou ideálním
pomocníkem každého fotografa nebo grafika při adjustaci fotografií, rámování
obrazů a vytváření dekorací. Materiál je lehký a snadno formátovatelný. Desky jsou
dodávány jako samolepicí bílé v tloušťkách 3, 5 a 10 mm, lepicí černé v tloušťce 5 a
10 mm. Nelepicí bílé a černé v tl. 5 a 10 mm.
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Digitální laserový výsek
Etikety a karty vyrábíme na digitálním laserovém výsekovém stroji, který místo
výsekových nástrojů používá řízený laserový paprsek. Etikety a karty vyrábíme z role
do role, nebo z role do archu. Samozřejmě je možno vysekávat také zažehlovací fólie
a papírové kartony.
Výhody laserového výseku:
 Nepoužívají se výsekové šablony
 Využití šablon v křivkách
 Jakýkoli tvar výseku
 Malonákladová výroba

 Možnost výseku, průseku, perforace, mikroperforace
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Velkoformátový tisk
Firma RAYFILM má v prodejním portfoliu široké spektrum vysoce kvalitních
materiálů pro velkoformátový tisk. Díky dlouholetým zkušenostem z výběrem a
kalibrací jednotlivých materiálů nabízíme zákazníkům možnost velkoformátového
tisku v našem centru digitálního tisku. Fotografie tiskneme na 12 barevném inkjet
plotru šíře 1118 mm pigmentovými inkousty. Samozřejmostí je i následná finalizace
fotografie, jakou je adjustace, laminace a rámování.
Našim cílem je nabídnout každému možnost, nechat si vytisknout fotografie,
publikace a jiné aplikace podle svých představ.

Našimi přednostmi jsou:

 Vysoká kvalita tisku
 Široký výběr materiálů

 Lákavá cenová nabídka
 Krátká dodací lhůta
 Profesionální zpracování
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Digitální tisk
Tiskneme na CMYK barevných produkčních strojích 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 a
karet.
Kromě samotného produkčního tisku umíme:

 Vazbu V1 a V2
 Kalendářovou vazbu
 Laminaci
 Skládání dokumentů
 Rámování
 Adjustaci na RAYBOARD desky
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Náš internetový obchod
Nedílnou součástí naší společnosti je i internetový obchod, ve kterém si zákazníci
mohou jednoduše vyhledat i objednat naše produkty.
Z našeho e – shopu mohou objednávat nejen podnikatelé, ale i koncoví zákazníci.
Díky důmyslnému systému registrace vidí všichni uživatelé své ceny, za které si
mohou zboží objednat

Spolupracujeme s prověřenými přepravci a díky tomu po objednání zboží jsme
schopni zajistit doručení objednaného už do druhého dne a navíc za příznivou cenu.

E - shop – http://www.rayfilm.cz/e-shop/select.php?skupina=-3

Etikety a papír pro kvalitní tisk
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Naše webové aplikace
Našim zájmem je nabídnout služby a nápady širokému portfoliu spotřebitelů. Pro
zjednodušení práce a ukázku využití našich materiálů jsme vytvořili dvě webové
aplikace a to:

AnyLabels – www.anylabels.eu
Aplikace umožňuje on-line vytváření a objednání etiket přesně podle vašich potřeb z
předdefinovaných tvarů a různých materiálů.

TiskFotoObrazu – www.tiskfotoobrazu.cz
Aplikace umožňuje navrhnout si fotoobraz podle vašich představ. Samozřejmostí je
možnost zvolení adjustace, rámování i laminace. V aplikaci máte možnost výběru
profesionálních materiálů, na který může být fotoobraz vytištěn, adjustován i
zarámován.
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Naše internetová podpora
Facebook –

Tiskfotoobrazu CZ: https://www.facebook.com/tiskfotoobrazu.cz/
AnyLabels: https://www.facebook.com/anylabels/
Rayfilm CZ: https://www.facebook.com/rayfilm.cz/

YouTube

–

Rayfilm Opava: https://www.youtube.com/channel/UCsIAK9lI0AMAWNTC_gG6XSA

Google +

–

Rayfilm Opava: https://plus.google.com/b/108467325142450244434/108467325142450244434

Blog

–

RAYFILM: http://rayfilm.blogspot.cz/
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