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Historie
Tiskárna GRAFICO byla založena v roce 1995. V roce 1996 jsme se přestěhovali
do vlastních prostor na Mařádkově ulici v Opavě. Díky rychlému růstu ﬁrmy mohly projít
radikálními změnami provozní prostory, strojový park i jednotlivé technologie. V letech
1999–2001 jsme zmodernizovali budovy a zavedli špičkové technologie do provozu.
V říjnu 2001 jsme se transformovali na společnost s ručením omezeným a změnili tak
své obchodní jméno do současné podoby. V loňském roce jsme přistavěli další budovu,
v níž je soustředěno dokončující zpracování a skladové hospodářství.

Pro opravdové
znalce
máme vyzrálé
technologie

Prepress I předtisková příprava
Správná předtisková příprava má zásadní vliv na kvalitu výsledné
tiskoviny, a proto této činnosti věnujeme velkou pozornost. Vybavení
našeho oddělení předtiskové přípravy umožňuje klientům zasílat
podklady v nejrůznějších formách a také zajišťuje spolehlivou kontrolu
dat zpracovávaných pro tisk. Pro přípravu tiskových desek vlastní
naše ﬁrma CTP zařízení Heidelberg Prosetter 74 a vyvolávací
automat Raptor PRO 68 P. Tyto technologie jsme začali využívat
jako jedna z prvních tiskáren v České republice. Pro dokonalé
zabezpečení kvality má zákazník samozřejmě možnost být přítomen
u samostatného tisku a korigovat barevnost dle svých představ.

Firemní vize
Největší bohatství máme ve svých zákaznících, proto se snažíme být s nimi neustále
ve styku. Pouze dobrá komunikace je základem úspěšné spolupráce.
Patříme mezi tiskárny střední velikosti s archovým ofsetovým tiskem. Zaměřujeme
se na polygraﬁckou produkci zakázkového charakteru, kde naši zákazníci preferují
kvalitu. Díky obchodním aktivitám a optimálnímu vybavení umíme nejen pružně
reagovat na požadavky trhu, ale i produkovat zakázky s rychlým termínem zpracování.
Předpokladem úspěšnosti ﬁrmy je její neustálý vývoj, a proto se v blízké budoucnosti
chceme zaměřit na rozšíření výrobních prostor a nákup nových strojů, které by zajistily
služby na nejvyšší úrovni.

Barvy

Press I tisk

mícháme

Prostřednictvím tiskovin komunikují naši zákazníci s konečným spotřebitelem svých výrobků,
a proto je jejich charakter a kvalita jednou z nejdůležitějších vizitek společnosti. Chcete
vytisknout leták, brožuru, katalog nebo luxusní kalendář? To vše vám zhotovíme v naší
tiskárně na nejmodernějších ofsetových strojích Heidelberg a KBA. Náš strojový park tvoří
čtyři tiskové stroje. Jsou umístěny v klimatizované výrobní hale, což velmi přispívá ke kvalitě
tisku. Dva pětibarvové stroje pracují ve čtyřsměnném nepřetržitém režimu, proto musí být
technika udržována ve velmi dobrém technickém stavu. Specializace tiskařů na jednotlivé
stroje navíc příznivě ovlivňuje výsledky naší
práce. Dokladem kvalitního zpracování
je certiﬁkát procesní kalibrace barevnosti
od ﬁrmy Heidelberg, který dokládá,
že dosažené tiskové parametry jsou ve
shodě s normou ISO 12647-2:2004

s chutí

Portfolio
Naše nabídka polygraﬁckých produktů je velmi široká. Zahrnuje tisk plakátů,
katalogů, skládaček, prospektů, brožur a pohlednic. Tiskneme také i prestižní
výroční zprávy, realizujeme výrobu periodik, kalendářů i příbalových letáků.
V našem nabídkovém portfoliu naleznete také produkci krabiček, dopisních
papírů, samopropisovacích bloků, vizitek a mnoha dalších merkantilních
produktů. Důležitou součástí produkce je také výroba etiket a tisk knih.

Rádi plníme
neobvyklá prání

Postpress I knihařské zpracování
Posledním, ale určitě neméně důležitým, je proces konečného
zpracování tiskovin. Právě v této fázi se z potištěných archů
papíru stávají ﬁnální produkty. V bohatě vybaveném dokončujícím
zpracování disponujeme stroji na vazbu V1 a V2, zajišťujeme
v kooperaci také vazby V4 a V8. K našemu dalšímu vybavení
knihařského provozu patří dvě řezačky, skládací stroj s možností
křížového lomu, perforace a rylování. Naši zákazníci mají u nás
k dispozici rovněž technologii laminování, operace číslování,
kašírování, výseku a ražby.

Reference
Rozhodli jsme se oslovit zákazníky nejen z regionu, ale i celé republiky.
Spolupracujeme se zahraničními ﬁrmami z Rakouska, Německa, Polska
a Holandska.
Vzhledem k moderním komunikačním technologiím je komunikace se
zahraničními i domácími zákazníky maximálně usnadněna. Kalkulace
a obchodní korespondence probíhá pomocí elektronické pošty, data jsou
posílána na FTP server případně na CD či DVD. K našim nejdůležitějším
zákazníkům patří:
- T-Mobile

- Jan Saudek

- O2

- LR Cosmetic

- Škoda auto

- Le Cigare & Vin

- DHL

- ARMATURY Group

- ČSA

- Klinmam Czech

- Beata Rajská

- ULMER
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Jako jedna z prvních tiskáren na Moravě disponujeme technologií propojení dat z CTP

Pětibarvový stroj HEIDELBERG SPEEDMASTER SM 74-5SE

s tiskovým strojem Heidelberg Speedmaster. Toto propojení dat provádí systém Prepress Interface,

• formát 520 x 740

který řídí nastavení barevníků a uzavírá technologii v rámci celého systému. Naše workﬂow

• rychlost tisku 13 000 obratů/h

Meta Dimension pracuje s daty PDF od ﬁrmy Adobe a klasickým postscriptem. V současnosti

• gramáž papíru 70–400 g

je nejpoužívanější a nejbezpečnější norma PDF/X-1a.
Pětibarvový stroj KBA PERFORMA 74-5
Tento stroj byl pořízen za ﬁnanční spoluúčasti EU
(EFRR – Evropský fond pro regionální rozvoj)
• formát 520 x 740 mm
• rychlost tisku 13 000 obratů/h
• gramáž papíru 70–400 g
Dvoubarvový stroj HEIDELBERG PRINTMASTER PM 74-2
• formát 530 x 740 mm
• rychlost tisku 13 000 obratů/h
• gramáž papíru 70–400 g
Dvoubarvový stroj HEIDELBERG GTO 52
• formát B3
• gramáž papíru 70–300 g

Postpress

Kontrola jakosti

Snášecí stroje THEISEN + BONITZ SPRINT B 310 VP

V zájmu zajištění nejvyšší možné kvality

• 10 stanic

produkce polygraﬁckých zakázek pracujeme

• vazba V1, ouška

dle systému ISO 9001:2001

• formát B3 +

a ISO 12647-2:2004.
Samozřejmostí pro nás je každoroční
proškolování pracovníků a pravidelné audity.

Snášecí stroj THEISEN + BONITZ SPRINT B 310 VP
• 14 stanic
• formát B3 +
HEIDELBERG EUROBIND 500 MAGIC – stroj na lepící vazbu V2
Řezačky POLAR 78 ES
Skládací stroj HEIDELBERG – STAHLFOLDER
• možnost křížového lomu

Laminovací stroj FOLIANT CASTOR 520

• perforace
• rýlování

Výsekový stroj STRATI 27

• do formátu B2
Výsekový stroj GRAFOPRESS
Výsekový stroj HEIDELBERG CYLINDER
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