LETTERPRESS PRESTIGE
Ekskluzywne druki i galanteria papiernicza.
Najwyższej jakości papier i farby już u nas.
JAKOŚĆ KTÓRA ZACHWYCA.

LETTERPRESS
Letterpress jest techniką
druku wypukłego do tej
pory mało popularną w
Europie a bardzo popularną
w USA. Jest to technika
pochodzącą w prostej linii
od druku typograficznego,
(choć w naszej wersji
mocno zmodyfikowanego),
najstarszej techniki
drukarskiej, dziś całkowicie
zamierającej. Różnica
polega głównie na istnieniu
głębokiego reliefu
(tłoczenia) i druku na
najbardziej ekskluzywnym
papierze bezdrzewnym,
wykonanym z reguły w
100% z bawełny i w pełni
ekologicznym. Często
stosuje się także papier
ryżowy, bambusowy lub
inne mieszane papiery
czerpane o odpowiedniej
pulchności i strukturze
włókien. Druk wykonywany
jest na specjalnych prasach
o ogromnej sile nacisku,
stosując różnego rodzaju
matryce drukarskie
wykonywane często ze stali
magnezowej, specjalnych
bloków linoleum lub
drewna. Przełom
technologiczny z ostatnich
lat pozwolił na realizację
wielu kreacji graficznych,
które do tej pory nie były
dostępne dla tej techniki.
Zaawansowane programy z
grafiką wektorową są
obecnie głównym źródłem
projektów .
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MASZYNY
Najbardziej popularnymi
maszynami drukarskimi do
Letterpress są historyczne
egzemplarze nie
istniejących już
producentów takich jak:
✴ Chandler & Price
✴ Vandercook
✴ Kelsey
Maszyny te mają w
większości ponad 100 lat i
po odrestaurowaniu służą
dalej wielu pasjonatom tej
techniki.

PAPIER
Papier którego używamy
wykonany jest w 100% z
włókien bawełny. Nie
posiada żadnych

550 gsm

chemicznych wybielaczy.
Stosowany jest często
przez malarzy i artystów
oraz do archiwizacji
ważnych dokumentów
państwowych. Nie
zawierając wybielaczy
chemicznych - nie blaknie
nawet po 100 latach. Do
techniki Letterpress używa
się grubości 0.5 mm do 1.5
mm.

FARBY
Używane farby to
mieszanki na bazie
składników mineralnych,
produkowane podobnie jak
papier zaledwie w kilku
miejscach na świecie.
Dostępna gama kolorów to
ponad 1000 barw z kolekcji
Pantone PMS.
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GALANTERIA
ŚLUBNA
Realizujemy szeroki
asortyment galanterii
ślubnej, jej ceny
kalkulowane są
indywidualnie w zależności
od: rozmiaru, nakładu,
rodzaju papieru, ilości
kolorów i wykończenia.
Maksymalna wielkość
montażu pojedyńczej
matrycy to format A5.
Koszt galanterii ślubnej
kalkulujemy po przesłaniu
zapytania drogą email - ze
względu na duży poziom
złożoności (składowe stałe i
zmienne).

KOPERTY
Produkujemy dwa rodzaje
kopert z papieru
bawełnianego 150 gsm. Ich
rozmiary to format 124
x174 mm (B6 trójkąt) i 140
x 200 mm (zamykane po
długim boku). Na kopertach
możliwy jest nadruk w 1
kolorze. Produkujemy także
specjalne oprawki do
zaproszeń ślubnych z
kieszonką na dodatkowe
karty o nazwie “Pocketfold”

INNE DODATKI
W naszej ofercie jest wiele
możliwości dodatkowego
uszlachetniania takich jak :
- kolorowanie brzegów
- sztancowanie
- zaokrąglanie narożników
- bigowanie i perforowanie
- nitowanie dekoracyjne.
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PROJEKTY
Pliki akceptujemy w
formatach AI, SVG i PDF
print ready. Fonty
zamienione na krzywe,
wektorowa grafika. Nie
przyjmujemy plików Corel
Draw. Drukujemy do max 3
kolorów a szczegółowe
informacje na temat
przygotowania plików
dostępne są oddzielnie.

KOLORY
Drukujemy wg palety barw
Pantone Solid Formula
Guide Uncoated, co
oznacza dostępność około
1000 różnych kolorów.
Kluczowy jest dla nas
podany numer PMS a nie
kolor na monitorze lub kod
HEX. Alternatywa to
fizyczna próbka na
podstawie której kolor ten
można dobrać. Kolory
mieszane są ręcznie, mogą
różnić się nieco od
wskazanych, każdy kolor
na tym typie papieru
zmienia nieco swoją barwę
a nasycenie zależne jest od
przebiegu maszyny.

WYKONANIE
Akceptacja projektu,
wykonanie matryc,
przygotowanie cięcia, druk
i schnięcie to procesy które
zabierają sporo czasu.
Dlatego też czas wykonania
zlecenia to 12 - 14 dni
roboczych od akceptacji
projektu.
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PRZYK ADOWY CENNIK WIZYTÓWEK - (WERSJA DLA FIRM)
Podany cennik zawiera ceny netto. Nie obejmuje kosztów przesy ki kurierskiej.
Papier dzielimy na 2 grupy cenowe - grupa A to gramatura 300-400 gsm i ok 0.5 mm grubo ci i grupa B to
gramatura 500-600 gsm i oko o 1 mm grubo ci. W grupie A dost pne s obecnie kolory: bia y, czarny,
pastelowo-popielaty i pastelowo-mi towy, w grupie B kolory: delikatnie kremowy i bia y.
Pracujemy tylko na papierze bawe nianym (100% cotton), który nale y do grupy papierów czerpanych.
Druk dwustronny wykonujemy tylko na papierze z grupy B, jego cena jest wy sza o 25%.
Do druku wizytówek zalecamy papier z grupy B, pozwala on bowiem na pe ny relief (t oczenie), które
wykonujemy na nim do 0.7 mm g boko ci. Przy papierze z grupy A stosujemy mniejsze t oczenie (ok 0.3
mm g boko ci), jednak mo e by ono delikatnie widoczne na rewersie. Bigowanie - tylko papier grupy A.
Za “1 kolor” przyjmujemy 1 unikaln matryc potrzebn do realizacji projektu, t oczenie bez farby to tak e
oddzielna matryca, czyli dodatkowy “kolor”, nak ad liczony jest dla pojedy czego wzoru
Okres realizacji zlece to oko o 12-14 dni roboczych,
Dodatkowych informacji technicznych prosimy szuka na http://LetterArt.eu/blog
Mo liwe do druku kolory Pantone znale

mo na tu http://LetterArt.eu/pantone

Cennik obowi zuje od dnia 01.12.2021
PAPIER Z GRUPY A
CENA ZA NAK AD

100 SZTUK

150 SZTUK

200 SZTUK

KA DE NAST PNE
50 SZT

1 kolor

205.00 zl

299.00 zl

391.00 zl

85.00 zl

2 kolory

307.00 zl

440.00 zl

555.00 zl

120.00 zl

3 kolory

378.00 zl

542.00 zl

699.00 zl

138.00 zl

PAPIER Z GRUPY B
CENA ZA NAK AD

100 SZTUK

150 SZTUK

200 SZTUK

KA DE NAST PNE
50 SZTUK

1 kolor

265.00 zl

363.00 zl

453.00 zl

98.00 zl

2 kolory

361.00 zl

493.00 zl

617.00 zl

132.00 zl

3 kolory

409.00 zl

585.00 zl

740.00 zl

155.00 zl

ZAPRASZAMY
SGR GROUP
Pracownie: LetterArt i Letter&Press
NIP 556-127-55-47
WWW : http://LetterArt.eu
email : o ce@letterart.eu
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