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VIZUALIZAČNÍ PRVKY

ZAKLÁDACÍ VIZUALIZAČNÍ KAPSY /samolepící
Zakládací kapsy byly vyvinuty na základě potřeby velkých výrobních podniků na velké množství požadavků na prezentaci
a vizualizaci,  zejména  ve spojitosti s audity a informovanosti zaměstnanců.  Řešení  jsme navrhli s ohledem na jednodu-
chost montáže,  jednoduchost  výměny  dokumentů,  zamezení vpadávání prachu do prezentačních kapes i na pořizovací 
cenu.

Zakládací kapsy  pro dokumenty jsou vhodné  pro umístění
na nástěnky a informační tabule v průmyslových objektech
ale i v kancelářích, prodejnách.
Vyrábíme je  z antireflexního průhledného materiálu, zadní
strana je standardně opatřena  dvěma samolepícími pruhy 
ke snadné montáži (nalepení) na podkladový materiál, kte-
rý  s epřed nalepením pouze  jednoduše odmastí, např. iro-
nem.  Kapsy se dají nalepit prakticky všude dle potřeby ob-
jednavatele – nástěnka, opláštění budovy, plastová  tabule
atd.

V  základním  sortimentu nabízíme tyto kapsy pro vkládání
dokumentů A5, A4, A3, a to ve verzi na šířku i na výšku. 
Umíme však vyrobit i rozměr na zakázku.

pruhy
oboustranné
samolepky

02    Zakládací kapsa A5 na šířku
03    Zakládací kapsa A5 na výšku

Ceny jsou bez DPH, dopravného (příp. poštovného).
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04    Zakládací kapsa A4 na šířku
05    Zakládací kapsa A4 na výšku

06    Zakládací kapsa A3 na šířku
07    Zakládací kapsa A3 na výšku

obj.
kód název výrobku

cena za ks 
při odběru do 10 ks

cena za ks 
při odběru do 50 ks

cena za ks 
při odběru nad 100 ks

34,- 32,- 30,-
34,- 32,- 30,-

55,- 53,- 49,-

55,- 53,- 49,-

110,- 105,- 99,-

110,- 105,- 99,-

Většinu sortimentu máme skladem a v menším množství jej expedujeme druhý den po objednání. U větších objednávek
je lepší domluvit se telefonicky. 

– nízká pořizovací cena
– jednoduchá montáž
– jednoduchá výměna 
   tiskoviny
– nenáročná údržba

Výhody:



VIZUALIZAČNÍ PRVKY

ZAKLÁDACÍ VIZUALIZAČNÍ KAPSY /magnetické
Jedná se o stejný typ antireflexních zakládacích kapes pro prezentaci a vizualizaci. Dvě samolepící pásky na zadní straně
jsou  nahrazeny magnetickými pruhy šíře 25 mm.  Tyto kapsy je pak možno snadno přemisťovat podle potřeby  na  různá 
kovová média – plech, magnetické nástěnky, vnitřní opláštění, kontejnery atd. Pozor! Na hliníku a plastu nedrží.

Tento  druh  kapes  vyrábíme  na  zakázku  ve standardních formátech pro zakládání dokumentů A5, A4, A3, a to ve verzi
na šířku i na výšku.

Umíme vyrobit ale i jiné rozměry. O dodací lhůtě a ceně se informujte telefonicky či e-mailem.

pruhy
magnetické

pásky

08    Zakládací kapsa A5 na šířku
09    Zakládací kapsa A5 na výšku

Ceny jsou bez DPH, dopravného (příp. poštovného).
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10    Zakládací kapsa A4 na šířku
11    Zakládací kapsa A4 na výšku

12    Zakládací kapsa A3 na šířku
13    Zakládací kapsa A3 na výšku

obj.
kód název výrobku

cena za ks 
při odběru do 10 ks

cena za ks 
při odběru do 50 ks

cena za ks 
při odběru nad 100 ks

38,- 35,- 30,-
38,- 35,- 30,-

65,- 56,- 51,-

65,- 56,- 51,-

115,- 110,- 103,-

115,- 110,- 103,-

– nízká pořizovací cena
– jednoduchá montáž
– jednoduchá výměna 
   tiskoviny
– nenáročná údržba

Výhody:
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SHADOWBOARDY – ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY
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Používají se na pracovištích k zavěšování úklidových prostředků (smetáky, smetáčky, lopatky, gumové stěrky atd.),
aby byly vždy k dispozici na stejném místě. Osvědčily se velkých průmyslových závodech i v menších dílnách.
Věci mají své místo, nepletou se a v případě potřeby jsou k dispozici.

Skladem jsou neutrální designy (21, 22, 23), rozměr tabulí je 550 x 1500 mm. Rádi pro vás vyrobíme shadowboardy 
na zakázku (ve vašich barvách, s logem firmy a hlavně s počtem úklidových prostředků podle vaší potřeby). 
Pochopitelně můžeme udělat i větší či menší tabule po vzájemné dohodě – kalkulaci provedeme na vámi požadovaný 
výrobek individuálně.

Ve výrobě se tabule přidělávají zpravidla samořeznými šrouby, na hmoždinky nebo k síťovinám elektrikářskými staho- 
vacími páskami (montážní materiál není součástí dodávky).

21    Shadowboard šedý - neutrální
22    Shadowboard bílý - neutrální
23    Shadowboard modrý - neutrální

21 šedý                                          22 bílý                                            23 modrý

24    Shadowboard na zakázku
         (vlastní barvy, logo)

Ceny jsou bez DPH, dopravného (příp. poštovného).

obj.
kód název výrobku

cena za ks 
při odběru do 5 ks

cena za ks 
při odběru 5 – 10 ks

cena za ks 
při odběru nad 10 ks

3.050,- 2.900,- 2.700,-
3.050,-
3.050.-

2.900,-
2.900,-

2.700,-
2.700,-

2.950,- 2.750,-3.200,-

– rozměr 550 x 1500 mm
– materiál 8mm plast
     nebo 3 mm Alubond
– tisk je opatřen ochrannou
     laminací – ochrana proti
     mechanickému poškození,
     lze čistit chemikáliemi
– jednoduchá montáž
– nenáročná údržba

Specifikace:

ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKYÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY
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VIZUALIZAČNÍ PRVKY

SHADOWBOARDY – ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY
Používají se na pracovištích k zavěšování úklidových prostředků (smetáky, smetáčky, lopatky, gumové stěrky atd.),
aby byly vždy k dispozici na stejném místě. Osvědčily se velkých průmyslových závodech i v menších dílnách.
Věci mají své místo, nepletou se a v případě potřeby jsou k dispozici.
Jedná se o menší verzi předchozích shadowboardových tabulí.

Skladem jsou neutrální designy (25, 26, 27, 28), rozměr tabule 25 je 1000 x 400 mm, tabule 26-28 měří 500 x 400 mm.
Rádi pro vás vyrobíme i tyto shadowboardy na zakázku (ve vašich barvách, s logem firmy a hlavně s počtem úklidových
prostředků podle vaší potřeby). 
Pochopitelně  můžeme  udělat  i  větší  či menší tabule po vzájemné dohodě – kalkulaci provedeme na vámi požadovaný 
výrobek individuálně.

Ve  výrobě  se  tabule přidělávají zpravidla samořeznými šrouby, na hmoždinky nebo k síťovinám elektrikářskými staho- 
vacími páskami (montážní materiál není součástí dodávky).

25    Shadowboard 4 pozice
26    Shadowboard 2 pozice
27    Shadowboard 2 pozice
28    Shadowboard 2 pozice

25                                                                                                                                                           26

27                                                                            28

29    Shadowboard na zakázku 
         (vlastní barvy, logo)  4 pozice

Ceny jsou bez DPH, dopravného (příp. poštovného).

obj.
kód název výrobku

cena za ks 
při odběru do 5 ks

cena za ks 
při odběru 5 – 10 ks

cena za ks 
při odběru nad 10 ks

1.300,- 1.050,-    980,-
   750,-
   750.-
   750,-

   650,-
   650,-
   650,-

   620,-
   620,-
   620,-

1.320,- 1.200,-1.550,-

– rozměr 1000 x 400 mm
     nebo 500 x 400 mm
– materiál 8mm plast
     nebo 3 mm Alubond
– tisk je opatřen ochrannou
     laminací – ochrana proti
     mechanickému poškození,
     lze čistit chemikáliemi
– jednoduchá montáž
– nenáročná údržba

– na zakázku vymyslíme a navrhneme
    i jiné piktogramy podle vašich požadavků
– zhotovíme i jiné rozměry tabulí - 
      individuální kalkulace

Specifikace:

Nabízíme:

Ú klidové prostředky

Ú klidové prostředky Ú klidové prostředky

Ú klidové prostředky
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SHADOWBOARDY – ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY

ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY

Ukázka dvou zakázkově námi vyráběných shadowboardů pro velké firmy.
Tisk je opatřen ochrannou laminací, aby byla snadnější údržba (možnost mytí desek ředid-
ly.)
Podkladová deska je z 3 mm ALUbondu (hliník/plast/hliník), můžeme použít ale i plast tl 8 mm.

běžnými čistícími prostředky i 
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KAMISHIBAI – ZAKLÁDACÍ SÍŤKY, MODULY
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Podle požadavků našich stálých zákazníků vyrábíme tzv. kamishibai síťky. Opustili jsme jejich výrobu z plastu, neboť do-
cházelo k jejich častému poškozování v průmyslových provozech a k výrobě nyní používáme hliníkový plech, který je gra-
vírovaný a následně ohýbaný.

Kamishibai  síťky  dodáváme  samostatně  (můžete  si  je  jednoduše namontovat sami pomocí 4 malých vrutů) nebo jako
kompletní výrobek, vč. podkladové desky (modul).
Dodáváme univerzální třísíťkové kamishibai moduly nebo můžeme zhotovit moduly na zakázku, kde si můžete určit prak-
ticky vše: rozměr desky, tisk loga, tisky nápisů, počet a umístění sítěk.

1010

105

mm

105mm

120
mm

způsob ohybu

- pro 10 pozic                                                                                                              - standardní rozměr zdířky 110 x 4 mm
- provedení z hliníkového plechu                                                                            - jednoduchá montáž 4 samořeznými vruty
- možnost dodání modulů včetně nosiče a nápisů dle potřeby zákazníka       - ověřený a používaný typ v mnoha provozech

30    Síťka kamishibai

Ceny jsou bez DPH, dopravného (příp. poštovného).

31    Neutrální modul / 3 síťky
32    Neutrální modul / 4 síťky

33    Zakázkový modul / 3 síťky
34    Zakázkový modul / 4 síťky

obj.
kód název výrobku

cena za ks 
při odběru do 12 ks

cena za ks 
při odběru od 12 ks

220,- 185,-

1.300,- 1.000,-

1.450,- 1.250,-

1.350,- 1.200,-

1.580,- 1.550,-
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KAMISHIBAI – MODULY
Univerzální třísíťkový modul Zakázkový třísíťkový modul

Další ukázka zakázkového třísíťkového modulu
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Na zakázku pro vás zhotovíme různé druhy tabulí, nástěnek. Např. UET tabule, tabule s rozkladem dílů, označení do skla-
dů, označení výrobních linek, tabule na bezpečnostní předpisy, bezpečnostní piktogramy, tabule s obsazením linek atd.
Můžeme udělat nástěnky magnetické nebo popisovací whiteboardovými fixy.
Vyrobíme pro vás magnetické nápisy, magnetické samolepící plochy na fotografie zaměstnanců....
Podle vašich požadavků vymyslíme, naceníme, vyrobíme.

Pár ukázek z našich tisíců různých realizací
v průmyslových areálech a závodech známých
společností...



VIZUALIZAČNÍ PRVKY

603 260 778 www.recodesign.czreco.design@volny.cz



BEZPEČNOSTNÍ PIKTOGRAMY

603 260 778 www.recodesign.czreco.design@volny.cz

Nabízíme bezpečnostní piktogramy v mnoha podobách – obyčejné samolepky, samolepky s ochrannou laminací (do agre-
sivního prostředí), na plastu, na bondovém materiálu, speciální samolepky pro krátkodobé použití na podlaze...
Standardně máme skladem nebo vyrobíme formáty A6, A5, A4, A3, A2, na zakázku jsme schopni udělat  v  podstatě jaký-
koli rozměr (menší i větší).
Nenašli jste požadovaný piktogram či bezpečnostní nápis v naší nabídce? Na zakázku pro vás uděláme jakékoli piktogra-
my podle vašeho požadavku –  vymyslíme, naceníme, vyrobíme.

Samolepky  jsou  vyráběny  ze  zahraničních samo-
lepících folií  (ORACAL, DECAL, AVERY...), které jsou 
určeny pro vnitřní i venkovní prostředí, stálobarev-
né po mnoho let (záleží  na  intenzitě vystavení na 
slunci. Laminace zvyšuje životnost. 
Snadná aplikace – na čistý, suchý a  odmaštěný 
podklad při teplotě nejlépe nad +10 °C.

ÚNIKOVÝ VÝCHOD

Značky a samolepy pro požární evakuační plány

1a

1c

1d

1e

1f

1g 1h 1i

1b

2a    2aa 3a    3aa 

rozměr 

100 x 150 mm   A6

100 x 150 mm   A6

200 x 300 mm  A4 

200 x 300 mm  A4 

150 x 210 mm   A5 

150 x 210 mm   A5 

300 x 420 mm  A3 

300 x 420 mm  A3 

cena za ks 

10,-
16,-

15,-
30,-

28,-
46,-

40,-
55,-

Další rozměry na dotaz, při větším odběru na 10 ks 
poskytujeme množstevní SLEVY!
Ceny jsou bez DPH, dopravného (příp. poštovného).

Samolepy s obřezem.
Na přání je možno 
za příplatek i lamino-
vané.

Tisk, s podkladovou
deskou (plast, bond).
Na přání je možno 
za příplatek i lamino-
vané.

2a    Chování v tísni /samolepka
2aa Chování v tísni bond /3 mm

3a    Chování při požáru /samolepka
3aa  Chování při požáru /bond 3 mm

obj.
kód název výrobku rozměr 

300 x 300 mm 

300 x 300 mm 

300 x 300 mm 

300 x 300 mm 

cena za ks 

35,-
65,-

35,-
65,-

Katalog nejčastěji používaných a námi dodávaných  bezpečnostních značení
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4

8

12

12a
13

14

15

17

18

18a

22

23

27

26

27a

28 29

29a

24
25

25a

19

20

21

20a

16

10a

14a

9
10

11

5 6

6a

7
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30

30a

31

32

33

34

35

35a

36

37 43

45

44

46

47

49

51

52

53

54

50

48

37a

37b

38

39

40

41

42
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55                             56                           57                           58                          59                          60

61                            62                           63                           64                           65                          66

67                             68                          69                           70                           71

73                             74                          75                           76                           77

79                             80                          81                           82                           83

85                             86                          87                           88                           89                           90

72

78

84
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91                             92                                                         93                            94                           95

96                             97                          98                            99                            100                        101

102                         103                        104                         105                        106                        107

108                         109                        110                         111                         112                        113

114                          115                        116                         117                         118                        119

120

121



POZOR
SCHOD!

NEBEZPEČÍ
STŘETU

S VOZÍKEM

POZOR!!
SNÍŽENÝ
PODHLED

TŘÍDA
NEBEZPEČNOSTI

HK III.

VSTUP JEN
V OCHRANNÉ

PŘILBĚ

VSTUP JEN
S CHRÁNIČI

SLUCHU

VSTUP JEN
V OCHRANNÝCH

BRÝLÍCH

POUŽÍVEJ
OCHRANNÝ

PRACOVNÍ ODĚV

POUŽÍVEJ
POKRÝVKU

HLAVY

POUŽÍVEJ
OCHRANNÉ
RUKAVICE

POUŽÍVEJ PRACOVNÍ ODĚV
A OCHRANNÉ POMŮCKY

POUŽÍVEJ
RESPIRÁTOR

POUŽÍVEJ
REFLEXNÍ VESTU

POUŽÍVEJ
OCHRANNOU

OBUV

POUŽÍVEJ
OCHRANNOU

OBUV

POUŽÍVEJ
OCHRANNÝ

ŠTÍT

BEZPEČNOSTNÍ PIKTOGRAMY
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122                                     123                                      124                                   125                                     126

127                                     128                                      129                                   130                                     131

132                                     133                                      134                                   135                                     136

137                                     138
139                  140                   141                   142

143                  144                   145                   

146                  147                   148                   

U označení 139 - 148
uděláme průměr samo-
lepky dle vašeho přání.
Kalkulaci provedeme
individuálně.

Nejčastěji používané 
a námi dodávané bezpečnostní značení
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NEPOVOLANÝM
VSTUP

ZAKÁZÁN

ZDE NEKUŘ,
NEJEZ

A NEPIJ

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ
OTEVŘENÉHO OHNĚ

V OKRUHU 10 m!

NEPOVOLANÝM
VSTUP

ZAKÁZÁN

ZÁKAZ KOUŘENÍ
A MANIPULACE
S OTEVŘENÝM

OHNĚM

ZÁKAZ
KOUŘENÍ

ZÁKAZ
ROZDĚLÁVÁNÍ

OHNĚ

HLAVNÍ

UZÁVĚR

PLYNU

NEVSTUPUJ
POD ZAVĚŠENÉ

BŘEMENO

ZÁKAZ KOUŘENÍ
A MANIPULACE
S OTEVŘENÝM

OHNĚM

POUŽÍVEJ
OCHRANNÉ

PRACOVNÍ POMŮCKY

UDRŽUJ ČISTOTU
NA PRACOVIŠTI.

ZABRÁNÍŠ ÚRAZŮM!

POZOR
NA VYSOKOZDVIŽNÉ

VOZÍKY

!

POZOR

HLAVNÍ

VYPÍNAČ

POZOR

ELEKTRICKÉ

ELEKTRICKÉ

ZAŘÍZENÍ !

ZAŘÍZENÍ !

NEHAS VODOU
NEHAS VODOU

NEPOVOLANÝM
VSTUP

ZAKÁZÁN

PŘÍSTROJI ! PŘÍSTROJI !
ANI PĚNOVÝMI

ANI PĚNOVÝMI

ZAŘÍZENÍ SMÍ

OBSLUHOVAT JEN

POVĚŘENÝ PRACOVNÍK

OHLAŠOVNA

POŽÁRŮ

xxx   Bezpečnostní nálepka A6
xxx   Bezpečnostní nálepka A5
xxx   Bezpečnostní nálepka A4
xxx   Bezpečnostní nálepka A3
xxx   Bezpečnostní nálepka A6/lamino
xxx   Bezpečnostní nálepka A5/lamino
xxx   Bezpečnostní nálepka A4/lamino
xxx   Bezpečnostní nálepka A3/lamino
xxx   Bezpečnostní tabulka A4/lamino
xxx   Bezpečnostní tabulka A3/lamino
xxx   Bezpečnostní tabulka na zakázku

obj.
kód název výrobku rozměr 

105 x 150 mm

150 x 210 mm

200 x 300 mm

300 x 420 mm 

105 x 150 mm

150 x 210 mm

200 x 300 mm

300 x 420 mm 

200 x 300 mm

300 x 420 mm 

cena za ks 

15,-
28,-
35,-
45,-
18,-
28,-
39,-
58,-
65,-
85,-
dotaz

Nejčastěji používané 
a námi dodávané bezpečnostní značení

150                                     151                                      152                                   153                                     154

155                                     156

157                                     158

159

160

161
U označení 159 - 161uděláme rozměr, 
jaký si budete přát.
Můžete chtít samolepku i tabulku.
Soubor zákazů a příkazů si můžete
určit, vyrobíme dle vašich požadavků.



BEZPEČNOSTNÍ PIKTOGRAMY
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Nejčastěji používané 
a námi dodávané bezpečnostní značení

TABULE - ÚNIKOVÝ VÝCHOD, OZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ HASICÍCH PROSTŘEDKŮ

xxx   Tabule jednostranná
xxx   Tabule oboustranná
xxx   Tabule jednostranná
xxx   Tabule oboustranná
xxx   Tabule jednostranná
xxx   Tabule oboustranná
xxx   Tabule rozměr na zakázku

obj.
kód název výrobku rozměr 

1500 x 1000 mm

1500 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

1000 x 1000 mm 

cena za ks 

500 x 500 mm

500 x 500 mm

 

2.300,-
2.650,-
1.150,-
1.550,-
   500,-
   650,-
dotaz

162 163

164                                                                                                      165                                                  166

Všechny tabule Vám vyrobíme i v rozměru, který si 
určíte vy.
Připravíme vám individuální kalkulaci a řešení.

Jako podkladu používáme kvalitní bondové desky
(hliník/plast/hliník) tl. 3 mm. Jsou samonosné.
Tisky chráníme laminací (snadnější údržba, ochra-
na UV, ochrana proti poškrábání).

TENTO KATALOG JE POUZE ORIENTAČNÍ, vaše požadavky jsme schopni řešit individuálně, včetně různých
kovových stojanů a vizualizačních doplňků.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

Zakázky posíláme poštou,
rozměrnější můžeme za úplatu dovézt.

CENY jsou bez DPH a dopravy!
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Nejčastěji používané 
a námi dodávané bezpečnostní značení

Většinu samolepek, tabulek máme skladem. Jsme schopni Vám na zakázku navrhnout
a vyrobit pikrogramy a označení pro odpady podle Vašich požadavků.
Provedení:
- samolepky a ořezem
- samolepka s ořezem, laminovaná
- tabulka na plastu 3 mm, bondové desky 3 mm
- samolepky nebo tabulky s fotoluminiscenčním motivem
- formáty A6, A5, A4, A3, na zakázku i jiné dle požadavku

Různé druhy naleznete na samostatných odkazech ve formátu PDF:

ODPADY označení 2023
ODPADY piktogramy 2023
ODPADY piktogramy kreslené 2023

PET LAHVE SMĚSNÝ
ODPAD

PAPÍRBIO ODPAD SKLO

ŽELEZNÝ ODPAD

ŽELEZO A OCEL

ŽELEZNÝ ŠROT, OŘEZY DÍLŮ,

KOVOVÉ PÁSKY

17 04 05

POUŽITÉ ČISTÍCÍ TEXTILIE
MASTNÉ HADRY A RUKAVICE,

POUŽITÝ SORBENT

15 02 02*
ABSORPČNÍ ČINIDLA, FILTRAČNÍ MATERIÁLY (VČETNĚ OLEJOVÝCH

FILTRŮ JINAK BLÍŽE NEURČENÝCH), ČISTÍCÍ TKANINY A OCHRANNÉ

ODĚVY ZNEČIŠTĚNÉ NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI



KORONAVIROVÉ NÁLEPKY
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Nejčastěji používané 
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2 m

PRAVIDLO
R R Ruce  oušky  ozestupy R3

Ruce / Руки
Myjte si ruce teplou vodou a mýdlem.

Používejte dezinfekci.

Мийте руки теплою водою з милом.

Bикористовуйте засіб дезінфекції для рук.

Roušky / Маски
Používejte roušky.

.Використання маски

Rozestupy / Інтервали

Dodržujte bezpečné rozestupy.

Дотримуйте безпечну відстань.

2 m

Ruce 
Myjte si ruce teplou vodou a mýdlem.

Používejte dezinfekci.

Roušky 
Používejte roušky.

Rozestupy 
Dodržujte bezpečné rozestupy.

Opláchněte si ruce vodou. Naneste dostatek mýdla
k pokrytí celého povrchu
rukou.

Třete ruce dlaněmi o sebe.

Pravou dlaní přes levý hřbet
propletenými prsty
a obráceně.

Dlaní o dlaň s propletenými
prsty.

Hřbety prstů o druhou dlaň
se zahnutými prsty.

Rotační tření levého palce
zavřenou pravou dlaní
a obráceně.

Opláchněte si ruce vodou.

Jak si mýt ruce?

Důkladně osušte ruce
jednorázovým ručníkem.

Nyní jsou vaše ruce bezpečné.

0

4

8

1

5

9

2

6

3

Rotační tření články prstů
o dlaň protilehlé ruky tam
a zpět a obráceně.

7

10

Podlahová aplikace.
K dočasnému použití -
speciální podlahová folie 
s ochrannou laminací.

Velikosti a provedení - tabulky, nálepky, podlahové aplikace provádíme
na zakázku dle vašich požadavků.



s.
r.
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výroba tabulí, bannerů, samolepek
Více než 30 let vyrábíme pro řadu Městských a jiných úřadů!

UMÍME
- tisk obecních a městských zpravodajů (i malonákladový tisk)

- výroba tabulí všeho druhu, nástěnek, bezpečnostních tabulí a samolepek

dle Vašich požadavků (standardní rozměry i na zakázku)

- označení veřejných budov, sportovišť, dětských hřišť,

vč. návštěvních řádů, zákazů atd.

- výroba informačních tabulí s historickými zajímavostmi na zakázku

- výroba propagačních materiálů měst a obcí

- tisk plakátů, letáků, vizitek.... tisk tiskopisů (i samopropisovacích)

- tisk označení staveb, tabulky „dotace”

- informační systémy - vnitřní i venkovní

- výroba propagačních buttonů (”placka” se špendlíkem 44 mm)

- potisk triček (nažehlování)

- propagační samolepky (např. s erbem obce, s logem akce...)

- tisk kalendářů, malých kalendáříků, propagačních bloků

- tisk knih a publikací

- tisk a kroužkování gumových bannerů (propagace na akce, prodeje atd...)

- návrhy a realizace expozicí (muzea) a výstav

NAŠE TECHNOLOGIE:
- řezací plottery pro výrobu písma

- velkoplošný tiskový plotter šíře 1370 mm - tisk na folie, gumoplátno, papír...

- laminace šíře 1370 mm - ochrana pro venkovní tisky

- laserový digitální tisk do formátu A3+

(zpravodaje, letáky, vizitky, samolepky, tiskopisy...)

- řezačka, nažehlovací lisy, laminace za tepla do A3

VÝROBA REKLAM / TISKÁRNA / VIZUALIZACE

30 let zkušeností   www.recodesign.cz   603 260 778

mohlo by se

Vám hodit...
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