Kontakty
Didot. Litografické studio. s.r.o.

Sídlo

Truhláﬁská 17/1102
110 00 Praha 1
IâO 62415735
DIâ 001–62415735
E-mail didot@didot.cz digitisk@didot.cz
Web http://www.didot.cz
FTP*) ftp://info.didot.cz
*) kontaktujte nás kvÛli získání hesla pro FTP pﬁístup
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Didot. Digitální tisk.

Provozní doba Po – Pá 8.00 – 18.00 hod.
(v jin˘ch termínech dohodou)
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Truhláﬁská 17/1102
110 00 Praha 1
Telefony 222 333 111.
Fax
222 333 110.
E-mail
didot@didot.cz
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nám. U lípy Svobody 2/10
107 00 Praha 10 – Dubeã
Telefon 271 070 211. 271 070 222.
Fax
271 070 210.
E-mail
digitisk@didot.cz
Náv‰tûvní doba Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.

Pﬁíjem zakázek

Kontaktní osoby pro pﬁíjem zakázek

D i g i t á l n í

t i s k

Digitální snímání pﬁedloh
Ing. Robert ·tûpánek.

4 miliony obrazov˘ch bodÛ umoÏÀují zhotovit
digitální snímek - datov˘ soubor - pro kvalitní
velkoformátov˘ tisk do velikosti A1.

digitální tisk.

Digitální tisk. Signmaking.

nám. U lípy Svobody 10/2. Praha 10 – Dubeã.
GSM 724 177 450.
Telefon 271 070 212.
Fax
271 070 210.

digitální fotoaparát

Maloformátov˘ digitální tisk.

Robert.Stepanek@didot.cz

digitální tiskov˘
a kopírovací stroj

ve‰kerá produkce.
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nám. U lípy Svobody 10/2. Praha 10 – Dubeã.
GSM 602 218 707.
Telefon 271 070 213.
Fax
271 070 210.

Velkoformátov˘ exterierov˘ tisk.

Frantisek.Pokorny@didot.cz

digitální sítotisk

Barevná stálost a odolnost proti vlivÛm povûtrnosti
po dobu tﬁí let bez laminace. Optimální varianta pro
plnobarevné tisky polotónov˘ch pﬁedloh (obrázkÛ)
pro exteriery. Velmi kontrastní a brilantní podání
barev. Tisk na papír, PVC, transparentní PVC
a plachtovinu. Maloseriov˘ tisk samolepek –
(moÏnost tvarového oﬁezu), maloseriov˘ tisk
plakátÛ, reklama na dopravní prostﬁedky, tisk
transparentÛ a plachet, svûtelné reklamy, tisk
trvanliv˘ch billboardÛ a „citylightÛ“.

Koneãné úpravy do v˘sledného
prezentaãního vyuÏití.
laminátor

Opatﬁení samolepicí vrstvou, lesklá nebo matná
laminace s nebo bez UV filtru, ka‰írování na desky,
rámování.
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Digitální tisk. Signmaking. Litografie. Grafika.

plotr

B

digitální tisk.
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Franti‰ek Pokorn˘.
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Radek.Rejda@didot.cz
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Optimální varianta pro plnobarevné tisky polotónov˘ch pﬁedloh (obrázkÛ) pro interiery. Velmi kontrastní a Ïivé podání barev. Tisky bez laminace nejsou
odolné proti vodû. Pro vy‰‰í odolnost doporuãujeme
matnou nebo lesklou laminaci poti‰tûné strany. Tisk
na fotografick˘ papír, prosvûtlovací folie - BackLight a
speciální materiály. Barevná stálost – nûkolik mûsícÛ
aÏ let v závislosti na svûteln˘ch podmínkách.
Maloseriové plakáty, interierové poutaãe, polepy
pro v˘stavní stánky, prosvûtlovací panely.
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Velkoformátov˘ interierov˘ tisk.
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Truhláﬁská 17/1102. Praha 1.
GSM 602 344 575.
Telefon 222 333 112.
Fax
222 333 110.
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Litografie. Tisková produkce. Digitální tisk.
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Ing. Radek Rejda.

Tisk na papír formátu A4 a A3. Barevné korektury,
malonákladov˘ tisk, barevné prezentace
a prezentace do zpûtn˘ch projektorÛ.

Technické údaje o digitálním tisku

Technické údaje o digitálním tisku

Tisk

maloformátov˘

interierov˘

exterierov˘

technologie
barva
formát media pro tisk
poti‰tûná plocha
rozli‰ení

elektrostat
CMYK
archy A3, A4
netiskne do krajÛ
400 dpi

inkjetov˘ plotr
CMYK + LC + LM
role do ‰íﬁe 152 cm
do ‰íﬁe 151 cm
300 / 600 dpi

digitální sítotisk
CMYK + LC + LM
role do ‰íﬁe 137 cm
do ‰íﬁe 134 cm
309 dpi

100, 160, 200 g/m2
–

–
160 g/m2

212 g/m2
–
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–

–

–
–
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–
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UV záﬁení a otûru
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–
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–
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PVC bílé samolepicí
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–
–
–
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–
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ano
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Tiskové medium
papír
fotopapír (leskl˘/matn˘)
folie do zpûtn˘ch
projektorÛ
prosvûtlovací folie
(BackLight)
samolepicí PVC bílé
samolepicí PVC
prÛhledné
plachtovina
Koneãné úpravy
laminace

krouÏková vazba
vyﬁezávání obrysu
ka‰írování na desky
opatﬁení samolepicí
vrstvou
rámování
Stálost barev

Technické údaje o diiiiiidddiggggiitállnnníímmmmm tis5k9uuuuuuu

VyuÏití
vizitky
letáky
prezentace
pro zpûtné projektory
prosvûtlovací panely
fotografie
do v˘stavních stánkÛ
plakáty
venkovní reklama
potisk na dopravní prostﬁ.
plachtovina (bannery)
samolepky
reprodukce obrazÛ

Tiskov˘ materiál
Plo‰ná gramáÏ
Charakter tisku

Ukázky interierového tisku

Povrchová úprava
VyuÏití
Tiskov˘ materiál
Plo‰ná gramáÏ
Charakter tisku
Povrchová úprava
VyuÏití

fotopapír
160 g/m2
velmi kvalitní a vûrné podání barev, vysoká ostrost tisku, maximální rozli‰ení,
tisk ve fotografické kvalitû, tisk není odoln˘ proti vodû
pro vût‰í trvanlivost tisku matná laminace, samolepicí vrstva
ve‰keré interierové aplikace – kvalitní vizuální vnímání z krátk˘ch vzdáleností

Tiskov˘ materiál
Tlou‰Èka
Charakter tisku
Povrchová úprava
VyuÏití

prosvûtlovací folie (BackLight)
130 mikronÛ
kvalitní tisk s vrstvou pro rozpt˘lení svûtla, není odolné proti vodû
poti‰tûná strana je pro vût‰í trvanlivost opatﬁena matnou laminací
prosvûtlovací panely s aktivním prosvícením

Ukázky

interier

Fotopapír
(lesklá laminace)

Fotopapír
(matná laminace)

®
Prosvûtlovací folie

papír 160 g/m
160 g/m2
elektrostatick˘ tisk s pﬁirozen˘m podáním barev
není
barevné korektury, malonákladov˘ tisk, barevné prezentace
a prezentace do zpûtn˘ch projektorÛ

Tiskov˘ materiál
Tlou‰Èka
Charakter tisku

bílé samolepicí PVC
100 mikronÛ
dobré podání barev, vysoká otûruvzdornost, tisky jsou odolné proti vodû,
proti UV záﬁení a bûÏn˘m chemikáliím (benzin, alkohol, slabé kyseliny…)
není
ve‰keré exterierové aplikace

Tiskov˘ materiál
Tlou‰Èka
Charakter tisku
Povrchová úprava
VyuÏití

Papír 160g/m2

Ukázky

exterier

prÛhledné samolepicí PVC
75 mikronÛ
dobré podání barev, vysoká otûruvzdornost, tisky jsou odolné proti vodû,
proti UV záﬁení a bûÏn˘m chemikáliím (benzin, alkohol, slabé kyseliny)
není
exterierové aplikace na prÛhledné podklady s pﬁirozen˘m prosvûtlením
(sklo, plexisklo, …)

Tiskov˘ materiál
Plo‰ná gramáÏ
Charakter tisku
Povrchová úprava
VyuÏití

papír odoln˘ proti vodû
212 g/m2
kvalitní a vûrné podání barev, tisky jsou odolné proti vodû i proti UV záﬁení
není
ve‰keré nesamolepicí exterierové aplikace (velkoplo‰né plakáty)

Tiskov˘ materiál
Tlou‰Èka
Charakter tisku

plachtovina (banner)
0,37 mm
dobré podání barev, vysoká mechanická odolnost, tisky jsou odolné proti
vodû, UV záﬁení a bûÏn˘m chemikáliím (benzin, alkohol, slabé kyseliny…)
není
exterierové aplikace na plachtovinu (transparenty, poutaãe…)

Povrchová úprava
VyuÏití

(BackLight)
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Tiskov˘ materiál
Plo‰ná gramáÏ
Charakter tisku
Povrchová úprava
VyuÏití

Povrchová úprava
VyuÏití

Ukázky exterierového tisku

fotopapír
160 g/m2
velmi kvalitní a vûrné podání barev, vysoká ostrost tisku, maximální rozli‰ení,
tisk ve fotografické kvalitû, není odoln˘ proti vodû
pro vût‰í trvanlivost tisku lesklá laminace, samolepicí vrstva
ve‰keré interierové aplikace – kvalitní vizuální vnímání z krátk˘ch vzdáleností

Didot. Digitální tisk.

Bílé PVC

PrÛhledné PVC
Exterierov˘ papír

Plachtovina

