Tiskárna GRAFICO není na
ãeském trhu Ïádn˘m
nováãkem. Tato prosperující
firma byla zaloÏena jiÏ v roce
1995 ing. Michalem
·tûpánkem. Po úspû‰ném
a dynamickém vstupu do
polygrafického prÛmyslu se
firma v roce 1996
pﬁestûhovala do vlastních
prostor na Maﬁádkové ulici
v Opavû a zapoãala tak novou
éru své existence.
od vedením zku‰eného a ambiciózního zakladatele a ﬁeditele firmy pana ing. ·tûpánka
byla Tiskárnou Grafico zvolena velmi úãinná
strategie, jeÏ napomohla dal‰ímu rÛstu firmy a celkovému v˘voji tiskárny. V letech 1999 – 2001 pro‰la tiskárna radikálními zmûnami, které se t˘kaly
pﬁedev‰ím stavebních úprav, modernizace jednotliv˘ch provozních prostor, roz‰íﬁení strojového
parku a zavedením ‰piãkov˘ch technologií do
provozu. Vedle technologick˘ch inovací a modernizace interiéru se zmûny dotkly i samotného
sídla firmy. Barevnû velmi pestﬁe ﬁe‰ená fasáda je
jednodu‰e nepﬁehlédnutelná a pﬁesnû vystihuje
trendy, jak˘mi se Tiskárna Grafico ubírá, totiÏ
mladost a modernost.
V ﬁíjnu 2001 zmûnila tiskárna Ing. Michal ·tûpánek – Tiskárna Grafico své obchodní jméno. Jako
nástupnická spoleãnost byla zaloÏena Tiskárna
Grafico spol. s r.o., pod tímto názvem vystupuje
tiskárna dodnes. Opavská Tiskárna Grafico rok
od roku roste a roz‰iﬁuje své pole pÛsobnosti.
Svûdãí o tom nejen zvy‰ující se poãet zamûstnancÛ (z pÛvodních 10 zamûstnancÛ na dne‰ních
55), ale i rozrÛstající se klientela. Jedním z hlavních mûﬁítek úspûchu a zároveÀ velkou p˘chou
jsou pro spoleãnost spokojeni zákazníci.
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V dne‰ní dobû jiÏ Tiskárna Grafico spolupracuje
se zákazníky nejen z celé âeské republiky, ale
i z Rakouska, Nûmecka ãi Polska. Firmû se dokonce podaﬁilo proniknout za oceán a navázat
kontakt prostﬁednictvím tisku nástûnného kalendáﬁe se státem Oklahoma v USA.
Snaha o poskytování ‰piãkové kvality se v Tiskárnû Grafico mimo jiné projevuje stálou inovací
strojového parku a investicemi do nov˘ch technologií. Pro zlep‰ení efektivity a kvality tisku pﬁechází postupnû spoleãnost od ãesk˘ch polygrafick˘ch strojÛ k tiskaﬁsk˘m a knihaﬁsk˘m strojÛm
firmy Heidelberg. Postupnû byly zakoupeny
dvoubarvov˘ tiskov˘ stroj GTO 52 a pestrá ‰kála

v roce 2002/2003 stal jiÏ poãtvrté mistrem âR –
Mattoni NBL. Pro druÏstvo muÏÛ zaji‰Èuje tisk roãenky, bulletinu, plakátÛ, permanentek, vstupenek a jin˘ch materiálÛ. Obdobn˘m zpÛsobem aktivnû spolupracuje spoleãnost i s dal‰ími
vrcholov˘mi sportovními kluby regionu, s fotbalov˘m klubem FC Baník Ostrava, volejbalov˘m
t˘mem VK Ostroj Opava a házenkáﬁsk˘m celkem
Baníku Karviná.
Tiskárna Grafico si na ãeském polygrafickém trhu za
témûﬁ deset let své existence vytvoﬁila natolik pevné
zázemí, Ïe má v‰echny pﬁedpoklady pro to, aby obstála na trhu také po vstupu do Evropské unie.
Kontakt:
Tiskárna Grafico spol. s r.o.
Maﬁádkova 26,
746 01 Opava
Tel.: 553 712 953 , 553 719 359
Fax: 553 616 727
E-mail: grafico@opava.cz,
kalkulace@grafico.cz
Web: www.grafico.cz

‰piãkov˘ch strojÛ pro dokonãující zpracování –
skládací stroj Heidelberg Stahlfolder, dva ﬁezací
stroje Polar 78 a sná‰ecí stroj Theisen & Bonitz Sprint B 310 VP. Nejvût‰í chloubou Tiskárny Grafico
je ale bezesporu zakoupení pûtibarvového stroje
formátu B2 Heidelberg Speedmaster SM 74-5 SE.
DÛkazem, Ïe tiskárna stále zkvalitÀuje svou práci,
bylo získání certifikátu ISO 9001:2000, jenÏ spoleãnost získala v lednu 2003.
Tiskárna Grafico je také dlouhodob˘m sponzorem basketbalového klubu BK Opava, kter˘ se
Duben 2004
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