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o společnosti

Tiskárna Jiskra
vznikla v roce 1992. Z malé tiskárny se postupně vypracovala až do současné podoby,
kdy patří mezi nejvýznamnější společnosti na trhu polygraﬁckého průmyslu v České
republice. Již od počátku se společnost specializovala na náročné plnobarevné tisky
vzorníků, katalogů a dalších složitých zakázek pro významné ﬁrmy na trhu.
Společnost je certiﬁkována dle systému jakosti ISO 9001:2001.
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Díky dovednostem a spolehlivosti zaměstnanců, výkonnému strojovému parku
a bohatému know-how je společnost schopna plnit rozsáhlé zakázky v nadstandardní
kvalitě v předem dohodnutých termínech. Ke standardním službám tiskárna nabízí
zákazníkům široké portfolio komplementárních doplňkových služeb v podobě marketingového poradenství, služeb graﬁckého studia a vývojového oddělení v oblasti POP/POS
materiálů a packaging designu.
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nabízené služby

Marketing a reklama
CTP / předtisková příprava
Ofsetový tisk
Kreativní graﬁka a DTP
Personalizace tiskovin
Dokončovací práce / knihařské služby
Služby vývojového oddělení
Digitalní tisk
Logistika

PRINT AND POSTPRESS

konkurenční
výhody

Dokonalé know-how

a moderní strojový park v oblasti tisku a knihařského zpracování

Kompletní řešení

na jednom místě / koncept, graﬁka, konstrukce, tisk, distribuce

Technologie a kapacita
pro řešení zakázek velkonákladového i malonákladového
tisku a kompletního knihařského zpracování

Flexibilita a rychlost
řešení i vysoce individualizovaných zakázek

Sehraný tým specialistů
v oblasti marketingu, reklamy a polygraﬁe

Reference

významných společností na českém i mezinárodním trhu

ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004
pro zajištění trvalé kvality zakázek
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základní polygraﬁcké
produkty

Prospekty, skládačky, letáky
klasické skládačky až s 9 lomy, oltářové a zabalovací skládačky, skládačky atypické s tvarovaným výsekem

Časopisy a katalogy
ﬁremní katalogy, výroční zprávy, časopisy v libovolném nákladu, vzorníky, návody, katalogy s tvarovým výsekem

Desky, obaly a pohlednice
standardní i vysoce individualizované řešení

Dopisní papíry a obálky
včetně personalizace a případné adresní distribuce

Výseky, woblery, regálové a paletové poutače
pro všechny typy prodejních prostor

Knižní vazby
V1, V2, V3, V4, v tuhé vazbě V8, V8a, V8b, V8c

Plakáty
závěsné, stojací, olištované

Ostatní kašírované produkty, poutače a stojany na podporu prodeje
kašírování do rozměru B1 včetně tvarových výseků

Kalendáře
kalendáře do formátu 700 x 1 000 mm, závěsné se spirálou Twin, stojánkové i skládací

Samolepky
samolepky s možností laminace, číslování, výseků i tvarových náseků

Tašky papírové
tašky s potiskem, laminem, ucha papírová i provazová atd.
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výběr klíčových
zákazníků

S většinou klíčových zákazníků máme uzavřené rámcové smlouvy, které umožňují bezproblémový průběh realizovaných zakázek.
Klienti získají řadu vnímaných výhod (např. vlastní account manager, přednostní řešení zakázek, zpětné roční bonusy atd.).
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graﬁcké studio a DTP

Co nabízíme
Klientům nabízíme kompletní zpracování graﬁckého návrhu libovolné kampaně nebo sazbu a zlom na základě textových
a obrazových předloh. Zajistíme kompletní přípravu dat k tisku. V oblasti kreativní graﬁky jsme partnerem pro řadu renomovaných
ﬁrem. Graﬁcké studio je součástí tiskárny a dokáže klientovi nabídnout vysokou synergii vyplývající z úzké spolupráce s výrobou.
Disponujeme týmem kreativních graﬁků a spolehlivých DTP operátorů. Součástí služeb studia jsou i doplňkové služby v oblasti vývoje
textů, zajištění překladů, textových korektur a dalších aktivit souvisejících s kompletní realizací zakázky.

Služby
Vývoj a řízení značky
• Koncept značky v její graﬁcké i textové podobě.

Corporate design
• Vývoj vizuálního stylu společnosti.

Obalový design
• Graﬁcké a konstrukční řešení obalů včetně promobalení a multipacků.

POP / POS
• Funkční řešení podpory produktů v místě prodeje.

Reklamní materiály a tiskoviny
• Kompletní řešení reklamních materiálů a tiskovin.
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technologie / digitální tisk

Xerox Color X1000
Klientům nabízíme realizaci malonákladových zakázek, kampaní v oblasti adresného mailingu a personalizovaného tisku s využitím vysoce moderní
digitální tiskárny Xerox Color X1000.

• Vysoká kapacita tisku
• Tisk do formátu 488 × 330 mm
• Možnosti celoplošného nebo parciálního lakování
• Tisk pátou barvou
• Potisk papíru od 55 do 350 g/m2
• Vysoká kvalita tisku
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technologie / ofsetový tisk

Heidelberg CD 102
5 barev + online lakovací agregát – ofsetový stroj 720 x 1 020 mm s prodlouženým vykladačem model CD 102-5+LX, největší formát papíru: 720 x 1 020 mm,
největší potisknutá plocha (autoplate): 700 x 1 000 mm, maximální tloušťka papíru 0,8 mm, maximální rychlost tisku: 15 000 archů/hod.

Heidelberg SM 74
5 barev + online lakovací agregát, největší formát papíru: 520 x 740 mm, největší potisknutá plocha (autoplate): 510 x 730 mm,
maximální tloušťka papíru 0,6 mm, alkohol. vlhčení, plně elektronicky řízený CPC systém, tisková rychlost 15 000 archů/hod.

CD 102
4 barvy + online lakovací agregát, největší formát papíru: 720 x 1 020 mm, největší potisknutá plocha (autoplate): 700 x 1 000 mm,
maximální tloušťka papíru 0,8 mm, tisková rychlost 15 000 archů/hod.
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technologie / knihařské zpracování

V oblasti knihařského zpracování a dokončovacích prací nabízíme
jednu z nejrozšířenějších kompletních technologií na území střední
Evropy.
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Snášecí drátošička Heidelberg ST100

Poloautomat na výrobu šité vazby V4, V8 – 2 ks

Skládací stroj Stahll B2 8x lom + kříž. formát 500 x 700 mm

Laminovací stroj Foliant Gulliver – šíře role 750 mm

Skládací stroj Stahll B1 5x lom max. šíře papíru 820 mm

Automatický výsekový stroj BOBST – formát B1+

+ 2x křížový formát B1, perforace, big, max. rychlost 30 000 ks

Automatická lepička BOBST – 6 bodové lepení

Sklád. stroj Stahll 4x lom + křížový form. 500 x 700 mm

Ruční kašírovací stroj – formát B1+

Řezací stroje 2 ks řezačka Pollar 115

Balicí poloautomat na balení do folie – 2 ks

Lepicí karusel Müller Martini na vazbu V2 a V4

Slepotisk, ražba folií do formát B2
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logistika

Klientům garantujeme včasné dodávky
v dohodnutých termínech a parametrech.
V rámci dokončovacích služeb zajistíme dopravu zakázky dle zadaného distribučního seznamu vlastní dopravou nebo s využitím
služeb smluvních partnerů v předem určeném čase. Díky otevřenému přístupu a zkušenostem s distribucí nezvyšujeme dopravou
dohodnutou cenu zakázky ve formě vícenákladů. Volíme vždy optimální způsob přepravy (vlastní doprava, kurýr, spediční
společnost, Česká pošta apod.).
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Stanovování ceny dopravy
V rámci objednávky jsou s klientem předem dohodnuty požadavky na balení, logistiku, dopravu, včetně případného zaslání vzorků
nebo adresné distribuce dle distribučního seznamu. Součástí objednávky jsou mimo jiné:
požadavek na balení (po kolika kusech, do jakého materiálu),

doprava (adresa dodání zásilky, vzorků).
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termín dodání (požadovaný den, případně čas dodání zásilky),

standardní postup řešení zakázek

Průběh zakázek
V rámci rozsáhlých projektů je zákazníkovi přidělen vlastní key account manager, který kompletně pečuje o realizaci zakázek. Před začátkem
spolupráce zákazník získá manuál s přesně deﬁnovanými pokyny pro:
předávání podkladů v oblasti graﬁky, zlomu a přípravy dat pro tisk,
předávání (hotových) podkladů pro tisk.
V rámci naplňování potřeb zadavatele je spolupráce rozčleněna na jednotlivé dílčí projekty, které jsou vždy detailně speciﬁkovány formou briefu
(služby graﬁckého studia) nebo formou objednávkového formuláře v případě požadavků tiskových služeb. Tyto standardní formuláře obsahují
detailní speciﬁkaci zakázky včetně upřesnění termínů, místa a způsobu dodání atd. Pro odsouhlasení barevnosti používá společnost Jiskra
standardně certiﬁkované nátisky, u složitějších projektů připravuje k odsouhlasení kompletní maketu produktu.
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Kontakty

Sídlo společnosti

Obchodní oddělení

Boleslavská 1366

Ota Braidl

250 01 Brandýs n/L - St. Boleslav

724 722 185

IČ: 46348361

o.braidl@tiskarnajiskra.cz

DIČ: CZ46348361

Obchodní oddělení

Gustav Horník

Pod Šancemi 196/4

602 311 189

190 00 Praha 9

hornik@tiskarnajiskra.cz

Česká republika
Vladimíra Nývltová
Kontaktní údaje

724 760 993

tel.: 274 813 163

nyvltova@tiskarnajiskra.cz

fax: 274 783 203
e-mail: print@tiskarnajiskra.cz
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