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Polygrafický tahák — Speciální edice 3
Prezentace tiskárny H.R.G.
Tiskárna H.R.G. spol. s r. o. Litomyšl
Jsme ofsetová a digitální tiskárna

Přitiskněte se k nám

Tiskneme, vyrábíme a dodáváme:

reklamní tiskoviny
katalogy • brožury • prospekty • letáky skládané i neskládané
• plakáty • pozvánky
firemní tiskoviny
manuály a návody • ceníky • tiskopisy • etikety a štítky • diáře •
vizitky a bloky • firemní výsekové desky • dopisní obálky a dopisní
papíry • samopropisovací bloky • šanony, oddělovače, hmatníky

časopisy a knihy
knihy (beletrie, kuchařky, romány...) • časopisy a periodické publikace
• noviny • vkladky • učebnice a vzdělávací publikace • výroční
zprávy

obaly a POP
krabice a krabičky • obaly z hladké i vlnité lepenky • POS (point of
sales) výrobky – woblery, luány, wrapy apod. • displaye a stojany
z hladké i vlnité lepenky • DVD a CD obaly

speciality
kalendáře nástěnné i stolní • mapy • jídelní lístky • puzzle, pexesa
a hrací karty • vstupenky, kupóny, vouchery • svatební oznámení,
přání, novoročenky, pozvánky • diplomy a certifikáty • samolepky
(papírové i plastové) • + mnoho dalších výrobků dle přání klientů

A k tomu poskytujeme množství služeb
grafické práce • distribuce vlastním vozovým parkem • skladování
• vývoj a vzorování polygrafických výrobků • personalizace zakázek
• poradenství a školení v oblasti polygrafie • kompletace zakázek
• balení dle přání zákazníka • agenturní činnost

Obchodní zástupci H.R.G.

Obchodní zástupce Obchodní zástupce
Karel Martinec
Robin Smrček
karel.martinec@hrg.cz robin.smrcek@hrg.cz
602 184 051
606 603 451

Jsme
členy

Obchodní zástupce
Jan Gloser
jan.gloser@hrg.cz
728 847 264

Obchodní zástupce malonákladový tisk
Miroslav Hájek
Robert Vaníček
miroslav.hajek@hrg.cz robert.vanicek@hrg.cz
606 601 970
607 044 136

Vlastní autodoprava
Každý den rozvážíme
vlastní dopravou zakázky
nejen do Prahy
a ostatních měst ČR,
ale i do zahraničí.

Oceňovaná nejen v oblasti polygrafie

Jsme
certifikováni

Firma roku Pardubického kraje
Petr Lorenc – Podnikatel roku
Společnost přátelská rodině
Kniha roku
Kalendář roku
European Design Awards
Hvězda 3D reklamy

polygrafické taháky

Web s interaktivní podobou polygrafických taháků.
Jediné, které nemusíte používat tajně...

Neopisuj,
ale hledej …!
www.polygraficketahaky.cz

obaly a POP
Ondřej Mistr
ondrej.mistr@hrg.cz
606 021 221

fsetová archová ti
iskárna litomyšl co
uter to plate tahá
Historie
tiskárny H.R.G.
Litomyšl
1989 14.12. obdržel Petr Lorenc od Národního Výboru v Litomyšli, povolení k poskytování polygrafických služeb 1992 Založení právnické osoby H.R.G. spol. s r. o. 1994 Nový tiskový stroj ADAST 846 – první čtyřbarevka 1997 Zakoupena budova v ul. J. E. Purkyně 916 1998 První Heidelberg
Speedmaster 74/5 barev 2000 Založení tiskárny MERKURTISK a.s. v Náchodě 2003 Jedna z prvních instalací ctp Agfa Palladio v ČR 2005 Počet zaměstnanců přesáhl 100 lidí 2006 Tiskárna H.R.G. zavádí ISO 9001 a ISO 14001 2007 Stěhování do nově vybudovaného závodu v průmyslové
zóně v Litomyšli • Ocenění Firma roku 2007 v Pardubickém kraji • Přechod do tiskového formátu B1 2008 Ocenění Podnikatel roku 2008 2009 Nový reklamní slogan „přitiskněte se k nám!“ 2010 Vychází 1. série polygrafických taháků 2011 H.R.G. poprvé vystavuje na veletrhu 2013 Vstup
na obalářský trh 2014 Instalace tiskové techniky H-UV 2015 Otevření sekce digitálního tisku 2016 Založení spolku "made in litomyšl"

Ofsetový tisk

Knihárenské zpracování

Vývoj a výroba obalů

Digitální tisk a další zpracování

Před odesláním objednávky prosím zkontrolujte,
zda obsahuje minimální požadované údaje:
ZÁKAZNÍK (přesný název z obchodního rejstříku)

Jan Novák, Chelčického 1283, 470 01 Česká Lípa, IČO: 12345678
Novak - reklamní katalog

NÁZEV ZAKÁZKY

21.3.2016

Požadovaný termín dodání (popř. i časové omezení)

Datum vystavení objednávky / číslo obj. klienta

1.3.2016/ 003

Kontaktní osoba zákazníka (jméno, mobil….)

Jan Novák, 737 745 496, novak@zakaznik.cz

25.000 Kč (30.000 Kč vč. DPH)

CENA ZAKÁZKY BEZ DPH

NÁKLAD (počet ks)
SPECIFIKACE
Papír (gramáž, popř. název)

355 ks

obálka KM 250 g/m , vnitřek KM 135 g/m2
2

1/1 lesklý lak

Povrchová úprava (lesk, mat, laminace)

4/4 CMYK

Barevnost (vč. laku)

210x297mm

Formát (velikost v mm)

96 + 4 strany

Rozsah (u brožur)
KNIHAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ
Další dokončující zpracování

vlepení vzorku na pozici

V2

Vazba

Výsek z nové raznice / HRG raznice č.
Drobné pomůcky
PODKLADY
Data uložena (způsob a plánovaný termín)

—
—

11.3. ftp H.R.G.

Maketa (ideálně od klienta) / vzor barevnosti

BALENÍ (počet ks, materiál, štítky) – požadavky

—

po 20ks do fólie

EXPEDICE ZAKÁZKY / adresa dodání

Jan Novák, Chelčického 1283, 470 01 Česká Lípa

Kontaktní osoba / telefon

Jan Novák / tel. 732 456 458

DL zákazníka (ano / ne)

ne

Expedice vzorků / počet

Od roku 2006 sbíráme staré polygrafické stroje, tiskoviny
a vše co souvisí s historií tisku. Náš sen je založit funkční
historickou tiskárnu v prostorách H.R.G. :-)

Jan Novák, Chelčického 1283, 470 01 Česká Lípa / 3 ks

Nadnáklad – odkup / likvidace

Přitiskněte se k nám!
www.hrg.cz

odkup

