r e met te ch nik

s.r.o.

O SPOLEČNOSTI
Remet technik s.r.o. je společnost specializující se na výrobu produktů z kovu, duralu, titanu, plastu
a plastových fólií.

S polečnost v lastn í čt yři výro bn í d iv ize

PR O T E T IKA

K O V O VÝR OBA

PLA ST Y

CLV

Divize plasty započala svou činnost na jaře 2011, kdy Remet technik převzal kompletní výrobu společnosti
FURAN s. r.o., zabývající se výrobou a prodejem kancelářských a reklamních předmětů z plastových fólií.
V současné době patří Remet technik k hlavním českým výrobcům kancelářských a reklamních předmětů
z plastových fólií, s nejširším nabídkovým portfoliem. Realizuje zakázky pro velkoobchod i koncové zákazníky.
Nosným programem společnosti je zakázková výroba. Technologie výroby umožnuje objednávky již od 1ks.
Klient má možnost zvolit si velikost, tvar a materiál objednávaného zboží podle nabídkového katalogu nebo
na základě na základě vlastní představy.
Sídlo společnosti je v Praze, výrobní dílny v Dřísech u Brandýsa nad Labem.

Kontak t
Daniel Lexa
Obchodní ředitel
+420 775 737 695
dan.lexa@remettech.cz
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Se zn a m k atogov ý c h list ů
= Pořadače

=	Reklamní

předměty
Podložky pod myš
= Podložky pod nápoje
= Stolní a kancelářské podložky
= Psací podložky
=

= Pouzdra

Pouzdra na CD
Pouzdra na doklady
= Pouzdra na vizitky – vizitkovníky
=
=

= Sběratelská
= Katalogy
= Příručky
= Visačky

a kapsičky
Visačky (jmenovky)
= Letecké kapsičky
= Kapsičky na kreditky a dokumenty
= Obaly na mobily, tablety, iPody, laptopy
=

= Diáře

(spisovky, konferenční mapy)

= Stojany
= Archivní

alba
Alba pro numismatiky
= Sběratelská alba (bankovky, pohledy, filmy,
		 samolepy, hračky, atypické předměty,
		 zbraně, profesní pomůcky a jiné)
= Pouzdra pro profesionály a jiné specialisty
=

na Spisy
boxy

= Obaly,

vzorníky a vzorkovnice
Obaly na výrobky a skladovací obaly
= Vzorkovnice a obaly na vzorky:
= Vzorníky v podobě leporela
= Vzorníky na stavební materiál
= Vzorníky na filmy
= Vzorníky pro profesionály
(stomatology apod.)

= Používané

materiály a mechaniky
Plastové fólie
		 (měkčené, tvrdé, bezftalátové)
= Měkčené plastové fólie
		 (výrobce a technologie)
= Měkčené plastové fólie (barvy a vzory)
= Polypropylen
= Recyklace
= Mechaniky
=

=

= Desky
= Spisové

desky na dokumenty
Spisové desky obálkového typu
= Aktovka s přihrádkami
= Desky na dokumenty – prezentační desky
		 s chlopní
=

= Jídelní

lístky a menu do restaurací
desky

= Diplomové
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po ř a d ače
Nabízíme pořadače různých formátů a tvarů s velkým výběrem materiálů a designu (dekoru) s různým
vnitřním uspořádáním.

FORMÁT A TVAR
Standardní formáty řad A, B, C na výšku i na šířku
maximálně do velikostí A2, B2, C2 (při rozložení výrobku)
či zcela jiné rozměry podle přání zákazníka do velikosti
50 x 78 cm.
Rozměr ovlivňuje spotřebu materiálu a velikost tisku.
Univerzálnost
Podle přání zákazníka je možné vytvořit pořadač
v nestandardním tvaru, výseku a rozměru, který bývá určen
náplní pořadače.
BAREVNOST A DESIGN
V nabídce je veliká škála
barev, povrchových vzorů
a designů (více v kapitole
BARVY). Nabídka je
pravidelně doplňována
o nejnovější trendy.
Cena závisí na barevnosti, síle, typu a kvalitě
materiálu.
TISK
Pořadač může být
potištěn z vnitřní i vnější
strany čtyřbarevným
tiskem nebo tiskem
s menším počtem barev.
Samotná barevnost
pak nejvíce ovlivňuje
jeho cenu. Nabízíme
také doplňkový tisk
zlatou a stříbrnou barvou. Design lze vylepšit prolisem
nebo použitím parciálního laku, který je nanesen jako
poslední vrstva na potištěnou plochu.
HŘBET
Síla hřbetu je ovlivněna velikostí aplikované mechaniky,
většinou v rozměrech od 1,5 cm do 10 cm po 5mm
skocích. Nejčastějšími rozměry jsou 2,5 cm, 3,5 cm a 5 cm
(více v sekci MECHANIKY).
Na přání klienta lze vyrobit i jiný rozměr bez omezení šíře.
Na hřbet je možné umísti kapsu z průhledného materiálu
pro výměnu popisků.

Praktickým doplňkem je otvor ve hřbetu – prstovýsek,
který usnadňuje vyjmutí pořadače z polic.
VKLADOVÉ LISTY – rozřaďovače/rozlišovače
Při větších objemech
dokumentů je velmi
vhodné použít rozdělení kapitol hmatníkem
– rozřaďovačem, který
napomáhá lepší orientaci.
Proložky průhledné, bílé,
barevné, s potiskem
i v nestandardních
rozměrech a výseku dle přání zákazníka.
DOPLŇKY
Užitnou hodnotu pořadače lze zvýšit instalováním
kapes na vizitky, CD,
vzorky a reklamní sdělení.
Pořadač může být uvnitř
nebo vně doplněn
o zatavenou fotografii.
Nabízíme závěsné obaly
na CD v různých barvách
a velikostech (1 a více kapes na obalu).
U vyšších hřbetů se nabízí využití přidržovače, který
zabezpečuje posun dokumentů při nízké naplněnosti.
Uzavírání
Možnost výseku pro zacvaknutí. Zavírání na suchý zip,
přezku, druk či klopu.
Polypropylen
Pořadače je možné
vyrobit z polypropylenu.
Polypropylen má
tu výhodu, že umožňuje
vytvoření originálního
a atraktivního pořadače
podle klientova přání
co do tvaru, barvy, výseku
a formátu.
Cena se odvíjí od tloušťky, barvy a povrchu materiálu
(více v kapitole polypropylen).
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PO UZDRA
Pouzdra na CD

BAREVNOST A DESIGN
Pouzdra pro uložení
závěsných obalů na
CD sloužící k archivaci
CD a DVD disků.
Závěsné obaly
v různých velikostech
(1 a více kapes v obalu).
Možnost vytvoření
pouzdra v různých

barvách, materiálech a vazbách.

V nabídce je veliká
škála barev, povrchových
vzorů a designů
(více v kapitole
BARVY). Nabídka
je pravidelně
doplňována
o nejnovější trendy.
Cena závisí
na barevnosti, síle, typu a kvalitě materiálu.

Pouzdra na doklady

TISK

Nabízíme vytvoření
pouzdra na doklady
na míru, podle velikosti,
typu a počtu vkládaných
dokumentů s velkým
výběrem materiálů
a designu (dekoru)
a doplňkovou úpravou.
Jedná se například
o pouzdra na pasy, vojenské knížky, průkazy pro státní
instituce – certifikované výrobky na povolení. Obal může
být součástí certifikovaného dokladu.

Pouzdro může být
potištěno z vnitřní
i vnější strany čtyřbarevným tiskem nebo tiskem
s menším počtem barev.
Samotná barevnost pak
nejvíce ovlivňuje jeho
cenu.
Nabízíme také doplňkový
tisk zlatou a stříbrnou barvou a kovové patky.

Pouzdra na vizitky – vizitkovníky
Vizitkovníky vytvořené
na míru s širokou nabídkou materiálů, formátů
a vazeb.
Výroba luxusních
vizitkovníků například
v imitaci kůže, oboustranná pouzdra, pouzdra
na vizitky s kroužkem
na šperk či na připevnění k peněžence a další aplikace
podle přání zákazníka.
FORMÁT A TVAR
Standardní formáty řad A, B, C na výšku i na šířku
maximálně do velikostí A2, B2, C2 (při rozložení výrobku)
či zcela jiné rozměry podle přání zákazníka do velikosti
50 x 78 cm.
Rozměr ovlivňuje spotřebu materiálu a velikost tisku.

HŘBET A VAZBA
Síla hřbetu je ovlivněna
jeho vnitřním obsahem.
Na přání klienta lze
vyrobit jakýkoliv rozměr
bez omezení šíře.
Vázaná vazba se využívá
pro docílení vzhledu
knížky.
Listy jsou dodány
klientem, my vyrobíme plastový obal, v případě požadavku
zajistíme kompletaci a vazbu.
U pouzder na CD a vizitkovníků dodáváme závěsné
obaly v různých velikostech (1 a více kapes v obalu)
sešitých ve vazbě.
DOPLŇKY

Univerzálnost
Podle přání zákazníka je možné vytvořit pouzdro
v nestandardním tvaru, výseku a rozměru, který bývá určen
náplní pouzdra.

Zavírání na zip, suchý zip,
přezku, druk či klopu.
Design je možné vylepšit
prolisem nebo použitím
parciálního laku, který je
nanesen jako poslední
vrstva na potištěnou
plochu.
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KATAL OGY A PŘÍRUČ KY
Katalog je důležitým marketingovým nástrojem firemní prezentace. Nabízíme vytvoření obalu
pro firemní katalog v korporátních barvách ve Vámi určené velikosti a tvaru, s možností potisku
a doplňků podtrhující image Vaší firmy.
Příručky naleznou své využití pro přehledné předání informací o výrobcích či oboru v různých
oblastech podnikání a vzdělávání. Pro zefektivnění prezentace lze zvolený design zapracovat na obal
i do vnitřních listů, čímž se vytvoří kompaktní celek.
FORMÁT A TVAR
Standardní formáty
řad A, B, C na výšku
i na šířku maximálně
do velikostí A2, B2, C2
(při rozložení výrobku)
či zcela jiné rozměry
podle přání zákazníka
do velikosti 50 x 78 cm.
Rozměr ovlivňuje
spotřebu materiálu a velikost tisku.
Univerzálnost
Podle přání zákazníka je
možné vytvořit katalog či
příručku v nestandardním
tvaru, výseku a rozměru,
který bývá určen náplní
pořadače.

BAREVNOST A DESIGN
V nabídce je veliká škála barev, povrchových vzorů a designů
(více v sekci barvy). Nabídka je pravidelně doplňována
o nejnovější trendy. Cena závisí na barevnosti, síle, typu
a kvalitě materiálu.
TISK
Katalog a příručka může
být potištěna z vnitřní
i vnější strany čtyřbarevným tiskem nebo tiskem
s menším počtem barev.
Samotná barevnost
pak nejvíce ovlivňuje
jeho cenu.
Nabízíme také
doplňkový tisk zlatou a stříbrnou barvou.

HŘBET A VAZBA
Síla hřbetu je ovlivněna velikostí aplikované mechaniky,
většinou v rozměrech od 1,5 cm do 10 cm po 5mm
skocích nebo vnitřním obsahem. Nejčastějšími rozměry
jsou 2,5 cm, 3,5 cm a 5 cm (více v sekci mechaniky).
Na přání klienta lze vyrobit i jiný rozměr bez omezení šíře.
Na hřbet je možné umísti kapsu z průhledného materiálu
pro výměnu popisků.
Praktickým doplňkem je otvor ve hřbetu – prstovýsek,
který usnadňuje vyjmutí katalogu nebo příručky z polic.
Vázaná vazba se využívá pro docílení vzhledu knihy.
Listy jsou dodány klientem, my vyrobíme plastový obal,
zajistíme kompletaci a vazbu.
VKLADOVÉ LISTY – rozřaďovače/rozlišovače
Velmi vhodné je
při větších objemech
dokumentů použít
rozdělení kapitol hmatníkem – rozřaďovačem,
který napomáhá lepší
orientaci. Proložky
průhledné, bílé, barevné,
s potiskem i v nestandardních rozměrech a výseku dle přání zákazníka Po dodání vnitřních listů klientem, nabízíme jejich kompletaci.
DOPLŇKY
Užitnou hodnotu katalogu či příručky lze zvýšit
instalováním kapes na vizitky, CD, vzorky a reklamní
sdělení. Uvnitř nebo vně může být zatavená fotografie.
Nabízíme závěsné obaly na CD v různých barvách
a velikostech (1 a více kapes na obalu).
Uzavírání
Možnost výseku pro zacvaknutí. Zavírání na suchý zip,
přezku, druk či klopu.
Design lze vylepšit prolisem nebo použitím parciálního
laku, který je nanesen jako poslední vrstva na potištěnou
plochu.
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VI SA ČKY A KA P S I ČKY
FORMÁT A TVAR

VISAČKY (JMENOVKY)

Standardní i nestandardní
formáty do velikosti
50 x 78 cm.
Podle přání zákazníka je
možné vytvořit pouzdro
v nestandardním tvaru,
výseku a rozměru, který
bývá určen výrobkem
uvnitř.

Různé druhy visaček
na kufry, dokumenty,
jmenné visačky a další.
Široká nabídka materiálů,
možnost vytvoření visačky
na míru.

LETECKé KAPSIČKY (na letenky, vouchery apod.)
Různé druhy leteckých
a jiných kapsiček
(na dokumenty, vouchery,
prezentační materiály,
uložení dokladů)
v široké nabídce
materiálů s možností
vytvoření kapsičky
na míru.

BAREVNOST A DESIGN

KAPSIČKY NA KREDITKY A DOKUMENTY
(autopojistky apod.)
Nabízíme vytvoření
kapsičky na kreditky
a dokumenty na míru,
podle velikosti, typu
a počtu vkládaných
dokumentů s velkým
výběrem materiálů
a designu.

TISK
Výrobek může být potištěn z obou stran čtyřbarevným
tiskem nebo tiskem s menším počtem barev. Samotná
barevnost pak nejvíce ovlivňuje jeho cenu.
Nabízíme také doplňkový tisk zlatou a stříbrnou barvou.

OBALY NA MOBILY, TABLETY, IPODY, LAPTOPY
Vodovzdorná pouzdra
přizpůsobená danému
výrobku.
Vhodná jako dárek
v korporátních barvách
s reklamním potiskem.
Zakázková výroba
s širokým výběrem aplikací, barev a materiálů.

DOPLŇKY
Zavírání na suchý zip, přezku, druk či klopu. Tkanička
na zavěšení na krk.

V nabídce je veliká škála
barev, povrchových vzorů
a designů (více v sekci
barvy). Nabídka je
pravidelně doplňována
o nejnovější trendy.
Cena závisí na barevnosti, síle, typu a kvalitě
materiálu.

KAPSY
Jedna a více kapes různých velikostí. Kapsa z průhledné
či barevné fólie.
Kapsy mohou být různě barevné či rozdílné barevnosti
než je tělo produktu.

Visačky mohou být doplněny kroužkem nebo skobou
pro uchycení, jmenovky pak sponou či klipsou.
Design je možné vylepšit prolisem nebo použitím
parciálního laku, který je nanesen jako poslední vrstva
na potištěnou plochu.
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D IÁŘE
DIÁŘE (spisovky, konferenční mapy) – nabízíme vytvoření originálního diáře, spisovky nebo
konferenční mapy podle přání zákazníka. V standardních i nestandardních rozměrech, s vnitřními
kapsami a úchytkami, kroužkovou mechanikou a dalšími doplňky. Široká nabídka materiálů a formátů.
FORMÁT A TVAR

HŘBET

Dvou a vícedílné.
Standardní formáty
řad A, B, C na výšku
i na šířku maximálně
do velikostí A2, B2, C2
(při rozložení výrobku)
či zcela jiné rozměry
podle přání zákazníka
do velikosti 50 x 78 cm.
Rozměr ovlivňuje spotřebu materiálu a velikost tisku.
Součástí dodávky je návrh výrobku.
Univerzálnost
Podle přání zákazníka
je možné vytvořit
pouzdro v nestandardním
tvaru, výseku a rozměru,
který bývá určen náplní
pouzdra.

BAREVNOST A DESIGN
V nabídce je veliká škála
barev, povrchových vzorů
a designů (více v kapitole
barvy). Nabídka je
pravidelně doplňována
o nejnovější trendy.
Cena závisí na barevnosti,
síle, typu a kvalitě
materiálu.

Síla hřbetu je ovlivněna
jeho vnitřním obsahem
nebo výškou kroužkové
mechaniky (více v sekci
mechaniky).
Na přání klienta lze
vyrobit jakýkoliv rozměr
bez omezení šíře.

DOPLŇKY
Zavírání na zip, suchý zip,
přezku, druk či klopu.
Jedna a více kapes
různých velikostí, úchytka
na pera, kapsa na CD
a mobil, kapsa na zip,
klip na uchycení dokumentů. Kapsy mohou být
různě barevné, průhledné
či rozdílné barevnosti než je tělo produktu.
Vnitřní listy, psací podložky a kalendáře bývají dodávány
klientem, v případě zájmu je můžeme zajistit my, včetně
jejich kompletace.
Design lze vylepšit
prolisem nebo použitím
parciálního laku, který
je nanesen jako poslední
vrstva na potištěnou
plochu.

TISK
Pouzdro může být potištěno z vnitřní i vnější strany
čtyřbarevným tiskem nebo tiskem s menším počtem barev.
Samotná barevnost pak nejvíce ovlivňuje jeho cenu.
Nabízíme také doplňkový tisk zlatou a stříbrnou barvou
a kovové patky.
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ST OJA NY N A S P I SY
ARCHIV N Í B OXY
Seříznutý stojan z plastové fólie – vhodný pro časopisy, katalogy, prospekty apod.
Stojan na spisy z polypropylenu – vhodný pro ukládání širokého spektra dokumentů
Plně uzavíratelný archivní box určený pro archivaci materiálů – dokumentů, spisů, map, apod.
Archivní pořadač s kapsou – pořadač s vnitřní archivní kapsou pro uložení dokumentů bez zavěšení
Archivní pořadač ve speciálním řešení podle požadavků klienta
FORMÁT A TVAR
Standardní formáty řad A, B, C na výšku i na šířku
maximálně do velikostí A2, B2, C2 (při rozložení výrobku)
či zcela jiné rozměry podle přání zákazníka do velikosti
50 x 78 cm.
Rozměr ovlivňuje spotřebu materiálu a velikost tisku.
Univerzálnost
Podle přání zákazníka
je možné vytvořit
stojan nebo box
v nestandardním tvaru,
výseku a rozměru,
který bývá určen náplní
pořadače.

BAREVNOST A DESIGN
V nabídce je veliká škála
barev, povrchových vzorů
a designů (více v sekci
„barvy“). Nabídka je
pravidelně doplňována
o nejnovější trendy.
Cena závisí na barevnosti, síle, typu a kvalitě
materiálu.
TISK
Stojan či box může být potištěn z vnitřní i vnější strany
čtyřbarevným tiskem nebo tiskem s menším počtem barev.
Samotná barevnost pak nejvíce ovlivňuje jeho cenu.
Nabízíme také doplňkový tisk zlatou a stříbrnou barvou.

HŘBET
Síla hřbetu je ovlivněna náplní stojanu či boxu.
Nejčastějšími rozměry jsou 2,5 cm, 3,5 cm a 5 cm.
Na přání klienta lze vyrobit i jiný rozměr bez omezení šíře.
Na hřbet je možné umístit kapsu z průhledného materiálu
pro výměnu popisků.
Praktickým doplňkem je otvor ve hřbetu – prstovýsek,
který usnadňuje vyjmutí boxu z polic.
DOPLŇKY
Užitnou hodnotu stojanu či boxu lze zvýšit instalováním
kapes na vizitky, CD, vzorky a reklamní sdělení. Pořadač
můžeme doplnit zatavenou fotografií.
Uzavírání
Možnost výseku pro zacvaknutí. Zavírání na suchý zip,
přezku, druk či klopu.
Design lze vylepšit prolisem nebo použitím parciálního
laku, který je nanesen jako poslední vrstva na potištěnou
plochu.
Polypropylen
Stojany a boxy je možné
vyrobit z polypropylenu.
Polypropylen má tu
výhodu, že umožňuje
vytvoření originálního
a atraktivního pořadače
podle klientova přání
co do tvaru, barvy, výseku
a formátu.
Cena se odvíjí podle tloušťky, barvy a povrchu materiálu
(více v sekci polypropylen).
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ob aly
OBALY NA VÝROBKY A SKLADOVACÍ OBALY
V naší nabídce naleznete širokou škálu skladovacích obalů
pro nejrůznější účely – přepravky s víkem i bez, skladovací
regálové boxy, distribuční obaly a speciální obaly.
Hlavní výhodou plastových obalů je jejich trvanlivost
a vlhku odolnost. Stávají se tak efektivní náhradou obalů
z papírového kartonu.
Obaly jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a lze
je recyklovat. Lze doplnit etiketami, potiskem a kapsami.
Obaly dodáváme jak v typizovaných rozměrech (výrobky
prodávané v obchodních řetězcích: štětce, nástroje, stavební
materiály), tak v nestandardních rozměrech a tvarech
upravených podle velikosti výrobku uvnitř (např. obaly
na konzervování zbraní).
VZORKOVNICE A OBALY NA VZORKY
= Vzorníky v podobě leporela
= Vzorníky na stavební materiál
= Vzorníky na filmy
= Vzorníky pro profesionály (stomatology apod.)
Vzorkovnice a obaly
na vzorky jsou jednou
z možností jak prezentovat Vaši společnost.
Přehledné a praktické
uložení vzorků materiálů pomáhá Vašim
zákazníkům získat
přesnou představu
o nabízených produktech – materiálové kvalitě, textuře
a barvách. Umožňuje zákazníkům si na produkty sáhnout,
což jistě ocení. Může se jednat o vzorkovnice stabilní
– na pultech obchodů, nebo příruční, které prezentujete
přímo u zákazníka.
FORMÁT A TVAR
Vytvoříme Vám na míru vzorník materiálů, jehož konstrukce
a řešení obalu se odvíjí od velikosti a tvaru prezentovaného
materiálu. Standardní formáty řad A, B, C na výšku
i na šířku maximálně do velikostí A2, B2, C2 (při rozložení
výrobku) či atypické vzorníky o více segmentech (tří a vícedílný) podle přání zákazníka do velikosti 50 x 78 cm.
Rozměr ovlivňuje spotřebu materiálu a velikost tisku.
Součástí dodávky je návrh výrobku.
BAREVNOST A DESIGN
V nabídce jsou průhledné a barevné fólie s velkou škálou
barev, povrchových vzorů a designů (více v sekci barvy).

Nabídka je pravidelně doplňována o nejnovější trendy.
Cena závisí na barevnosti, síle, typu a kvalitě materiálu.
TISK
Výrobek může být potištěn z obou stran čtyřbarevným
tiskem nebo tiskem s menším počtem barev. Samotná
barevnost pak nejvíce ovlivňuje jeho cenu.
Nabízíme také doplňkový tisk zlatou a stříbrnou barvou.
HŘBET A VAZBA
Síla hřbetu je ovlivněna jeho vnitřním obsahem.
Na přání klienta lze vyrobit jakýkoliv rozměr bez omezení
šíře. U vzorkovnic na dílčí vzorky dodáváme obaly
v různých velikostech (1 a více kapes v obalu) sešitých
ve vazbě nebo závěsné v kroužkové mechanice
(více v sekci mechaniky).
BEZFTALÁTOVÉ FÓLIE
Nabízíme použití bezftalátových plastových fólií. Ty jsou
šetrnější nejen k životnímu prostředí a lidskému zdraví,
ale také k citlivějším materiálům, jakými jsou například
mince, které v kontaktu s nimi neoxidují.
DOPLŇKY
Jedna a více kapes různých velikostí.
Kapsa z průhledné či barevné fólie.
Kapsy mohou být různě barevné či rozdílně barevné
od těla produktu.
Obal a vzorkovnice může být uvnitř nebo vně doplněna
o zatavenou fotografii.
Uzavírání
Možnost výseku pro zacvaknutí. Zavírání na zip, suchý zip,
přezku, druk či klopu.
Design je možné vylepšit prolisem nebo použitím parciálního
laku, který je nanesen jako poslední vrstva na potištěnou
plochu.
Polypropylen
Obaly na výroky a vzorkovnice je možné vyrobit
z polypropylenu.
Jedná se o velmi všestranný materiál, který nabízí skvělou
kombinaci vlastností: pevnost, lehkost, tepelnou odolnost,
tuhost v ohybu, snadnou opracovatelnost.
Polypropylen má navíc tu výhodu, že umožňuje vytvoření
originálního a atraktivního výrobku podle klientova přání
co do tvaru, barvy, výseku a formátu.
Cena se odvíjí podle tloušťky, barvy a povrchu materiálu
(více v kapitole polypropylen).
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d esk y
SPISOVÉ DESKY A DESKY NA DOKUMENTY
= Spisové desky obálkového typu
= Aktovka s přihrádkami
= Desky na dokumenty – prezentační desky s chlopní

MATERIÁL

TISK
Plastová fólie
nebo polypropylen

Výrobek může být
potištěn z vnitřní i vnější
strany čtyřbarevným
tiskem nebo tiskem
s menším počtem barev.
Samotná barevnost
pak nejvíce ovlivňuje
jeho cenu.
Nabízíme také
doplňkový tisk zlatou a stříbrnou barvou.

FORMÁT A TVAR
Standardní formáty řad A, B, C na výšku i na šířku maximálně do velikostí A2, B2, C2 C2 (při rozložení výrobku)
či zcela jiné rozměry podle přání zákazníka do velikosti
50 x 78 cm.
Rozměr ovlivňuje spotřebu materiálu a velikost tisku.

HŘBET A VAZBA
Síla hřbetu je ovlivněna jeho vnitřním obsahem.
Na přání klienta lze vyrobit jakýkoliv rozměr
bez omezení šíře.

Univerzálnost

DOPLŇKY
Užitnou hodnotu výrobku lze zvýšit instalováním kapes
na dokumenty, vizitky a reklamní sdělení.

Podle přání zákazníka
je možné vytvořit výrobek
v nestandardním tvaru,
výseku a rozměru, který
bývá určen vnitřní náplní.

Uzavírání
Možnost výseku
pro zacvaknutí. Zavírání
na gumičku, suchý zip,
přezku, druk, pásek
či klopu.
Design je možné vylepšit
prolisem nebo použitím
parciálního laku, který
je nanesen jako poslední

BAREVNOST A DESIGN
V nabídce je veliká škála
barev, povrchových vzorů
a designů (více v sekci
barvy). Nabídka je
pravidelně doplňována
o nejnovější trendy.
Cena závisí na barevnosti, síle, typu a kvalitě
materiálu.

vrstva na potištěnou plochu.
Polypropylen
Desky je možné vyrobit z polypropylenu. Polypropylen
má tu výhodu, že umožňuje vytvoření originálních
a atraktivních desek klientova přání co do tvaru, barvy,
výseku a formátu. Cena se odvíjí podle tloušťky, barvy
a povrchu materiálu (více v sekci polypropylen).
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JÍDE L NÍ LÍ S TKY A M E NU
D I P L OM OVÉ DE SKY
JÍDELNÍ LÍSTKY A MENU DO RESTAURACÍ
Nabízíme vytvoření
originálního jídelního
lístku či menu s designem
Vašeho podniku
s možností potisku,
povrchové úpravy
a dalších doplňků.

DIPLOMOVÉ DESKY
V naší nabídce
naleznete širokou škálu
prezentačních desek
na diplomy.
Pro slavnostní příležitosti
se nevíce osvědčily
klasické materiály
v reprezentativním
obalu
FORMÁT A TVAR
Standardní formáty
řad A, B, C na výšku
i na šířku maximálně
do velikostí A2, B2, C2
(při rozložení výrobku)
či zcela jiné rozměry
podle přání zákazníka
do velikosti 50 x 78 cm.
Rozměr ovlivňuje
spotřebu materiálu a velikost tisku.
Univerzálnost
Podle přání zákazníka je možné vytvořit výrobek
v nestandardním tvaru, výseku a rozměru, který bývá
určen vnitřní náplní.

BAREVNOST A DESIGN
V nabídce je veliká škála barev, povrchových vzorů a designů
(více v sekci barvy). Nabídka je pravidelně doplňována
o nejnovější trendy. Cena závisí na barevnosti, síle, typu
a kvalitě materiálu.
TISK
Výrobek může být
potištěn z vnitřní i vnější
strany čtyřbarevným
tiskem nebo tiskem
s menším počtem barev.
Samotná barevnost pak
nejvíce ovlivňuje jeho
cenu. Nabízíme také
doplňkový tisk zlatou
a stříbrnou barvou a kovové patky.
HŘBET A VAZBA
Síla hřbetu je ovlivněna jeho vnitřním obsahem nebo
výškou kroužkové mechaniky (více v sekci mechaniky).
Na přání klienta lze vyrobit jakýkoliv rozměr bez omezení
šíře. Vázaná vazba se využívá pro docílení vzhledu
knihy. Listy jsou dodány klientem, my vyrobíme plastový
obal a v případně požadavku zajistíme kompletaci
a vazbu.
DOPLŇKY
Užitnou hodnotu výrobku lze zvýšit instalováním kapes
na dokumenty, vizitky a reklamní sdělení. Uvnitř nebo
vně může být zatavená fotografie.
Uzavírání
Možnost výseku pro zacvaknutí. Zavírání na suchý zip,
přezku, druk či klopu.
Design lze vylepšit prolisem nebo použitím parciálního
laku, který je nanesen jako poslední vrstva na potištěnou
plochu.
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RE KL AM N Í PŘEDMĚT Y
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY PODLE POŽADAVKU ZÁKAZNÍKA
= Podložky pod myš
= Podložky pod nápoje
= Stolní a kancelářské podložky
Podložky jsou vyráběny na zakázku s libovolnou grafikou dle požadavků zákazníka s využitím
digitálního tisku. Jsou vyrobeny z materiálů odolných proti opotřebení při každodenní práci.
Psací podložky
Šikovným pomocníkem
může být psací podložka
jednodeska či dvoudeska
s klipem, vysoká praktická
užitnost pro pochůzkovou
administrativu.
Je to také výborný
nevtíravý nositel
reklamního sdělení.
Kovová mechanika s klipem umožňuje stohovat pouze
několik listů. Podložky jsou opatřeny rychloupínacím
klipem s háčkem, který umožňuje zavěšení na zeď.
Na boku je praktický úchyt na tužku, která je tak rychle
po ruce.

FORMÁT A TVAR
Standardní formáty řad A, B, C na výšku i na šířku
maximálně do velikostí A2, B2, C2 či zcela jiné rozměry
podle přání zákazníka do velikosti 50 x 78 cm.
Rozměr ovlivňuje spotřebu materiálu a velikost tisku.
Univerzálnost
Podle přání zákazníka
je možné vytvořit výrobek
v nestandardním tvaru,
výseku a rozměru.

MATERIÁL
Horní část s grafikou
může být opatřena
speciální zdrsněnou fólií,
která je čirá a neoddělitelná. Lamino podložky
jsou opatřeny UV filtrem.
Podkladový materiál
je protiskluzný, aby
podložka přilnula
k pracovnímu stolu. Podložky jsou vyráběny v různých
tloušťkách a rozměrech.

BAREVNOST A DESIGN
V nabídce je veliká škála barev, povrchových vzorů a designů
(více v sekci barvy).
Nabídka je pravidelně doplňována o nejnovější trendy.
Cena závisí na barevnosti, síle, typu a kvalitě materiálu.
Originální reklamní předměty
Technologie výroby umožňuje vytvoření reklamního
předmětu zcela nestandardního tvaru pro širokou škálu
použití. Přijďte za námi se svým požadavkem a my Vám
vytvoříme originální vzorek s reklamním potiskem.
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SBĚRAT E L SKÁ A L BA
numismatická alba
= Sběratelská alba
(bankovky, pohledy, filmy, samolepy, hračky, atypické předměty, zbraně, profesní pomůcky a jiné)
= Pouzdra pro profesionály a jiné specialisty
Sběratelská alba a pouzdra pro profesionály slouží k přehlednému a bezpečnému ukládání předmětů
s možností prezentace. Ideální pro uložení předmětů, které jsou vystaveny častému prohlížení. Může se
jednat o alba stabilní – nepřenosná, nebo příruční, která lze využívat k prezentaci – katalogová kniha.
FORMÁT A TVAR
Vytvoříme Vám na míru album, jehož konstrukce a řešení obalu se odvíjí od velikosti a tvaru prezentovaného materiálu.
Standardní formáty řad A, B, C na výšku i na šířku maximálně do velikostí A2, B2, C2 (při rozložení výrobku) či
atypické vzorníky o více segmentech (tří a vícedílný) podle
přání zákazníka do velikosti 50 x 78 cm. Rozměr ovlivňuje
spotřebu materiálu a velikost tisku. Součástí dodávky je
návrh výrobku.

HŘBET A VAZBA
Síla hřbetu je ovlivněna
jeho vnitřním obsahem.
Na přání klienta lze vyrobit jakýkoliv rozměr bez
omezení šíře. Možnost
vázané nebo kroužkové
vazby v různých velikostech a výškách (více
v sekci mechaniky).

VKLADOVÉ LISTY
Standardní
rozměry:
3 listy / 7 x 5 políček
(pro mince do Ø 25 mm)
4 listy / 5 x 4 políček
(pro mince do Ø 32 mm)
3 listy / 4 x 3 políček
(pro mince do Ø 44 mm)
Atypické rozměry listů se odvíjí od velikosti a tvaru
prezentovaného materiálu. Dodáváme obaly v různých
velikostech (1 a více kapes v obalu).
BAREVNOST A DESIGN
V nabídce jsou průhledné
i barevné fólie s velkou
škálou barev, povrchových
vzorů a designů (více
v sekci barvy). Nabídka
je pravidelně doplňována
o nejnovější trendy. Cena
závisí na barevnosti, síle,
typu a kvalitě materiálu.
TISK
Výrobek může být potištěn z obou stran čtyřbarevným
tiskem nebo tiskem s menším počtem barev. Samotná
barevnost pak nejvíce ovlivňuje jeho cenu. Nabízíme také
doplňkový tisk zlatou a stříbrnou barvou a kovové patky.

BEZFTALÁTOVÉ FÓLIE
Nabízíme použití bezftalátových plastových fólií. Ty jsou
šetrnější nejen k životnímu prostředí a lidskému zdraví,
ale také k citlivějším materiálům, jakými jsou například
mince, které v kontaktu s nimi neoxidují.
DOPLŇKY
Jedna a více kapes různých velikostí. Kapsa z průhledné
nebo barevné fólie. Kapsy mohou být různě barevné
a také rozdílné barevnosti než je tělo produktu.
Album či pouzdro může být uvnitř nebo vně doplněno
o zatavenou fotografii.
Uzavírání
Možnost výseku pro zacvaknutí. Zavírání na zip, suchý zip,
přezku, druk či klopu.
Design je možné vylepšit prolisem nebo použitím parciálního
laku, který je nanesen jako poslední vrstva na potištěnou
plochu.
Polypropylen
Alba je možné vyrobit z polypropylenu. Jedná se o velmi
všestranný materiál, který nabízí skvělou kombinaci vlastností: pevnost, lehkost, tepelnou odolnost, tuhost v ohybu,
snadnou opracovatelnost. Polypropylen má navíc tu výhodu,
že umožňuje vytvoření originálního a atraktivního výrobku
podle klientova přání co do tvaru, barvy, výseku a formátu.
Cena se odvíjí podle tloušťky, barvy a povrchu materiálu
(více v kapitole polypropylen).
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po u ž í vané m ateriá ly
Plastové fólie
Materiál
Plastové fólie jsou
vyráběny z PVC
(polyvinyl chlorid),
který je běžně označován
jako vinyl. PVC je plast
vyrobený na bázi soli
a ropy. Protože významnou část jeho hmoty
tvoří chlór, je k vytvoření
určitého množství PVC zapotřebí méně ropy než u mnoha
jiných polymerů. PVC je termoplastický materiál. Termoplastické materiály jsou takové materiály, které mohou
být opakovaně taveny a po zahřátí na určitou teplotu
znovu po vychlazení ztvrdnou. PVC je obvykle používáno
na výrobu trvanlivých produktů, často s životností
přesahující 60 let. Může být trvanlivou a vlhku odolnou
náhradou výrobků z papírového kartonu.
Měkčené PVC
je materiál vysoce odolný
v tahu, je chemicky stálý.
Na povrchu má zatavenou speciální vrstvu,
která zvyšuje odolnost
plastu proti oděru
(více v sekci měkčené
plastové fólie).

Tvrdé plastové fólie
(Vikunyl) jsou vyráběny
v čirém, bílém a barevném (i průhledném)
provedení. Vinkunyl
je vhodný na výrobu
štítků, cedulek, identifikačních karet, obalů,
kancelářských složek
či jako ochranná fólie na letácích, plakátech a fotografiích.
Vikunyl lze zpracovávat výsekem, vakuově tvarovat, ručně
skládat a potisknout sítotiskem. Vybrané typy je možno
potisknout i ofsetem. V čirém provedení je v nabídce
i antireflexní povrch. Bílé fólie mohou mít lesklý i matný
povrch. Pro oboustranný potisk jsou vhodné bílé fólie se
zvýšeným obsahem pigmentu z důvodu neprůhlednosti.
Naopak bílou s opalizujícím efektem lze prosvítit.
BEZFTALÁTOVÉ FÓLIE
Naše společnost nabízí
možnost používání bezftalátových plastových
fólií. Ty jsou šetrnější nejen
k životnímu prostředí
a lidskému zdraví,
ale také k citlivějším
materiálům, jakými
jsou například
mince, které v kontaktu s nimi neoxidují.
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Měkčené plastové fólie

Vzory

Výrobce
Plastové fólie jsou dodávány jedním z hlavních evropských
výrobců, který působí na trhu již 50 let. Tato nizozemská
společnost díky své silné expertíze poskytuje výrobky
nejvyšší kvality.
Při výrobě produktů z plastu se využívá technologie vysokofrekvenčního sváření, tzv. technologie vnitřního ohřevu.
Ta se velmi liší od svařování horkým vzduchem nebo infračerveným zářením. Tím, že je materiál ohříván zevnitř ven,
fúze probíhá velmi rychle. Stejnorodý svar přináší maximální pevnost a perfektní kontinuitu. Plastové fólie se
mohou kombinovat s technologií lepení a laminace.
Vysoce kvalitní materiál zaručuje estetičnost a životnost.
Jeho možnosti jsou téměř neomezené. Stačí použít trochu
fantazie a kreativity!
Technologie
Rychlost a kvalita – při výrobě produktů z plastu se využívá
technologie vysokofrekvenčního sváření, tzv. technologie
vnitřního ohřevu. Ta se velmi liší od svařování horkým
vzduchem nebo infračerveným zářením. Tím, že je materiál
ohříván zevnitř ven, fúze probíhá velmi rychle. Stejnorodý
svár přináší maximální pevnost a perfektní kontinuitu.
Vysoce kvalitní materiál z Nizozemí zaručuje estetičnost
a životnost.

Kolekce průhledných
a jednobarevných materiálů. Pět druhů matného
povrchu s různou velikostí zrna. Řada Hotclub
vhodná pro embosované
luxusní výrobky. Kolekce
Studio X zvýší hodnotu
Vašich výrobků.
Tato luxusní kolekce nabízí řadu designů: napodobenina
kůže různých živočichů (např. plazů), metalíza, průhledné
3D fólie.
Luxyl – Floxyl
– Xousmain
V této skupině naleznete
Luxyl – vinyl zpracovaný
do několika tiskových
efektů, jakými jsou např.
kůže a designy hi-tech.
Floxyl je válené PVC
s působivým vzhledem
sametu a textilie, který uspokojí i tu nejnáročnější klientelu.
Pro reklamní a kancelářské podložky byla vyvinuta řada
Xousmain – laminovaná plastová pěna.
Barvy

Technická specifikace
Svařování všech plastových fólií (tloušťka 0,1-0,5 mm).
Maximální svařitelná plocha: 50 x 78 cm.
Minimální rozměry výrobku: 1 cm.
Potisk – výrobky
je možné dodat
potištěné:
= čtyřbarevný potisk,
zlacení, metalické
barvy, parciální lak
= prolis podle
dodaných grafických
podkladů
=
=
=
=

zatavení potištěného materiálu
výsek podle klientovy specifikace
osazení PVC obalem v různých materiálech a designech
kapsy na vizitky, dokumenty, vzorky a CD

Kromě standardní
nabídky oblíbených
barev je naše portfolio
pravidelně obnovováno
o nejmodernější barvy.
Nabídka nových barev
může být rozdělena
do tří skupin:
Syté a tmavé – tyto barvy vytváří sytý a dramatický efekt.
Používají se při decentních, moderních a jednoduchých
aplikacích. Pro zvýšení efektu se mohou doplnit zlatou
a černou.
Zářivá paleta – tropické, exotické, rajské, geometrické,
moderní a květinové barvy.
Barvy pro školící materiály – hravá kombinace
barev vhodných do školy, na konference a vzdělávací
programy.
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Polypropylen

Recyklace

Polypropylen (PP)
je termoplastický polymer
s širokým spektrem využití.
Jedná se o velmi všestranný materiál, který
nabízí skvělou kombinaci
vlastností: pevnost, lehkost, tepelnou odolnost,
tuhost v ohybu, snadnou
opracovatelnost. Jako jeden z polymerů vyrobených
z monomeru propylenu je odolný vůči řadě chemických
rozpouštědel, kyselin a zásaditých látek, odolává chladu
a je rezistentní proti častému použití. Je určen zejména
pro užití v interiérech, ale může být s omezením používán
i venku. Může být trvanlivou a vlhku odolnou náhradou
výrobků z papírového kartonu. Hodí se především pro
nenáročné a levné aplikace. Vyznačuje se mimořádnou
lehkostí (od 450 g/m2) a značnou houževnatostí.
Díky těmto vlastnostem patří k oblíbeným moderním
reklamním nosičům.
Polypropylen Evacast
má povrchovou úpravu
Corona, která umožňuje
potisk. Je vhodný zejména pro výsek a vyznačuje
se mimořádnou houževnatostí proti zlomení
v ohybu. Lze jej bigovat,
prošít nebo nýtovat,
popřípadě svářet. Fólie mají zrnitý povrch a vyrábějí se
také v průhledném, čirém i barevném provedení. Čiré fólie
mohou mít i hladký povrch. Speciálními typy jsou Corial –
barevná imitace mramoru, DUO s rozdílnou barvou obou
povrchů, Lines – průhledný pruhovaný typ a Stripes se
strukturovaným povrchem. Evacast je lehčí než voda.
Polypropylen Evacast má celou řadu využití. Je vhodný pro
výrobu kancelářských a reklamních předmětů, jako jsou:
= Pořadače a stojany na spisy
= Katalogy a příručky
= Obaly na výrobky a skladovací obaly
= Vzorkovnice a obaly na vzorky
= Desky
= Jídelní lístky a menu do restaurací
= Alba
= Další reklamní předměty

PVC je nejen trvanlivé,
ale je to také materiál,
který je ideální
k recyklaci.
PVC směsi jsou
100% recyklovatelné
mechanicky, chemicky
anebo energeticky.
Po mechanickém třídění,
mletí, promývání a odstranění nečistot je zpracováno
použitím různých technik (granulované nebo jako prášek)
a znovu použito ve výrobě.
PVC produkty mají dlouhou dobu životnosti, což snižuje
produkci odpadu v porovnání s použitím méně odolných
produktů.
Jsou dva základní způsoby recyklace PVC:
Mechanické
recyklování
– PVC odpad je rozdrcen na malé části,
které potom mohou
být následně upraveny
do nových PVC směsí
na extrudování nebo
lití.
Recyklace na základní suroviny – PVC odpad
je rozložen na základní chemické složky, které mohou
být použity při výrobě nového PVC anebo jiných
materiálů.
Zachování zdrojů
Odložení PVC na skládku
zabírá cennou půdu
a mrhá hodnotnými
materiály. Většina
PVC produktů je lehká
a objemná a vydrží stovky
let, aniž by došlo k jejich
degradaci.
V Evropské Unii jsou skládky postupně omezovány, recyklace
se postupně stane hlavní, ne-li jedinou možností pro mnoho
PVC produktů na konci jejich životnosti.
Výchozím bodem recyklace je samozřejmě sběr. To je důvod,
proč se zaměřujeme na podporu sběru a recyklačních
procesů.
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Mechaniky
Kroužkové mechaniky

Sortiment

Při výběru mechanik,
do kterých se dokumenty pořádají, máte
možnost širokého výběru
z katalogu mechanik.
Kulaté, hranaté, kovové,
barevné, metalické,
dvou, tří, čtyř a více
kroužkové v různé
výšce, s jistícími mechanikami atd.
Pákové mechaniky
Pákové mechaniky
vhodné pro časté
pořádání dokumentů.

kroužkové mechaniky
Tvar kroužku
D, R /O/, Q
Počet kroužků
2,3,4,6
Délka mechaniky
do všech formátů
pákové mechaniky
Mechanika L/A 75
výška 72 mm / kapacita 59 mm
Mechaniky L/A 50
výška 51 mm / kapacita 38 mm
drátové klipy
Poniklované
délka 100 mm
Poniklované
délka 120 mm
zubaté skřipce
Poniklované
délka 70 mm
Poniklované
délka 110 mm
Zlaté
délka 70 mm
Zlaté
délka 110 mm
rychlosvorky pákové (na neperforovaný papír)
Kapacita	
10 mm
MAXI rychlosvorka	
délka 202 mm / kapacita 15 mm
rychlovazače
Rychlovazače 
délka 95 mm a 160 mm
knihařské šrouby
Kovové a PVC
v každé požadované délce
knihařské růžky
Poniklované a zlaté
v různých tvarech

REMET TECHNIK s.r.o. / kontaktní osoba: Daniel LEXA
GSM: +420 775 737 695 / Mail: dan.lexa@remettech.cz / Tel/Fax: +420 326 303 472
OFFICE: Petrská 1, Praha 1 / WORKSHOP: Dřísy 300, Dřísy

www. remettech.cz

