A Digital

Works Digitális Plakátnyomda,
Fotóprint és Repro Stúdió

a kifejezetten nagyméretű digitális nyomtatások
specialistája. Legyen szó egyetlen 30x40cm-es
fotónagyításról vagy 300m2 területű plakát
nyomtatásról, cégünk rövid határidővel
kínál magas szintű megoldásokat, ha
Önnek, Vállalkozásának nem csak a
méret, de a minőség is számít!

A Digital

Works a nagyformátumú digitális nyomtatás két nagy területére kínál
megoldásokat:
Az első terület a Produkciós

nyomtatás, mely a nagyméretű,

kültéri és beltéri nyomtatott vizuál-kommunikációs megjelenéseket szolgálja az
alábbi felhasználási területek szerint:
-

PLAKÁT papír nyomtatás: gazdaságos promóciós plakát nyomtatás kültérre/beltérre, óriás plakát,
(Euro Plakát), City light, kasírozott dekorációk, prezentációs plakátok oktatási intézményeknek

-

Öntapadós vinyl fólia nyomtatás: cégtáblák, tájékoztató táblák, kültéri/beltéri kasírozott
(ragasztott) dekorációk, promóciós anyagok, autó és egyéb közlekedési eszköz dekorációs nyomtatás,
eladás helyi plakátok (Point Of Sale), megállító táblák, padló reklám nyomtatás, kínáló pultok, (Point of
Purchase,) kirakat ragasztott reklám, kirakat háttér, matricagyártás, kereskedelmi reklámhűtő dekorációk,
stb..

-

PVC Banner (ponyva) nyomtatás: tartós és promóciós célú kültéri feszített molínók, reklám
bannerek, (nagy méretű reklám hirdetések), kültéri/beltéri dekorációk lógatva vagy feszítve. POS, és POP
dekorációk.

-

Speciális fóliák, banner anyagok, vásznak: építési/épület háló, perforált ablakfóliák kirakatra,
közlekedési eszköz ablakaira: ("one way vision": egyik oldalról átlátszó, másik oldalról a nyomat látszik),
mennyiségi vászon festmény reprodukció gyártás: hotelekbe, irodákba, kiállításra, művész nyomatokhoz
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-

Kiállításra: poszterek egyedi állványon, kihúzható mobil rollup-ok, sajtó hátfalak, kiállítási hátfalak,
pavilonok teljes nyomat borítással, belógatott plakátok stb..

-

Átvilágítható anyagok nyomtatása: city light nyomtatás, átvilágított eladás helyi reklámok,
nyomtatás világító dobozokba, tájékoztató rendszerekbe, kiállításra

-

Textil és egyéb szövet anyagok: zászlók, kirakat dekorációk, térelválasztó bannerek, színházi és
stúdió díszletek, lógatott kültéri/beltéri bannerek

A másik terület a Fotó

nyomtatás, mely a magas minőségű fotó és

művésznyomatok, reprodukciók előállításával foglalkozik, az alábbi felhasználási
területek szerint:
-

Magas minőségű fotó nyomtatás/reprodukció akár B0+ méretben (fényes, selyemfényű, matt felülettel)
kiállításra, otthonra, lakás dekorációhoz stb.

-

Nyomtatás festővászonra, hozott képanyagból, texturált felületű művészpapíron, akvarell papíron
egyedi/számozott művésznyomatokhoz, festmény reprodukcióhoz.

-

Digitális tablók iskoláknak, egyedi oklevelek, emléklapok

-

Prémium minőségű poszterek, textil bannerek, POP, POS nyomatok

Elő és utómunkák:
A nyomtatáson kívül, természetesen cégünk szükség esetén a koncepció kialakításától kezdve a tervezésen át
(grafikai szerkesztés, fotózás, reprodukció) részt vesz a teljes megvalósításban, és az elkészült nyomatokat sem
hagyjuk magukra. Szakképzett kollégáink gondoskodnak a felhasználásnak megfelelő utómunkálatokról
(laminálás, kasírozás, vágás, konfekcionálás, kültéri - beltéri installáció).

Technikai háttér:
Azért, hogy minőségben és gazdaságosságban is a feladathoz illő legjobb megoldást kínálhassuk, a különböző célú
nyomtatási feladatokhoz különböző festékezési rendszerrel működő nagyformátumú nyomtatókat használunk.
Produkciós nyomtatási feladatokhoz - kültérre/beltérre - 162cm nyomatszélességű HP Designjet 8000-es oldószeres
(Nem ECO solvent!) nyomtatónkat ajánljuk, mely 720dpi-s felbontással, széles piezo nyomtató fejekkel, az olcsóbb
nyomathordozó anyagokon is kiváló színmélységgel és színtelítettséggel, fotó minőségben képes megjeleníteni
nagyformátumú igényeit, akár 2-3éves kültéri színtartóssággal.
Fotó nyomtatáshoz, művész nyomatokhoz és igényes reprodukciókhoz 111cm nyomatszélességű Epson Stylus Pro
nyomtatónkat ajánljuk, mely max. 2880dpi-s felbontással, vízbázisú Pigmentes UltraChrome festékrendszerrel
garantálja a magas minőségű nyomtatást, általános beltéri körülmények között akár 50-75 éves színtartóssággal,
hogy az elkészült képek ne fakuljanak ki idő előtt.

Digital Works 2002 Bt.
H-6720 Szeged Vár u. 7.
Tel: 30/90-65-977, Fax: 62/431-281
e-mail: info@digitalworks.hu

Az előkészítést és szerkesztést kalibrált 30”-es nagyfelbontású monitoron végezzük. A nyomtatók pontos
vezérléséről az EFI Fiery FX 3.1 RIP szoftvere gondoskodik. Szkennerünk max.: 6400dpi-s felbontással képes negatív
és diafilmek feldolgozására, kisfilmes, roll filmes és síkfilmes formátumokban is. Műhelyünkben nyomdai és fotós
célokra kalibrált fénycsövek garantálják a nyomatok pontos szín kontrollját.

Megközelíthetőség:
Telephelyünkön, Szegeden a József Attila sgt. 115. szám alatt (a volt Textilipari Szakközép Iskola területén) ingyenes
parkolási lehetőséggel várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.
Telefon: 30/90-65-977 Fax: 62/431-281 e-mail: info@digitalworks.hu

Referenciák:
-

-

-

Cégek, intézmények: Belvárosi Fotószalon, Somogyi könyvtár, DÉMÁSZ, Fotó-Grafika Stúdió, Lapcom
Kft., Komplex Reklámstúdió, Móra Ferenc Múzeum, József Attila múzeum (Makó), Pálma Reklámstúdió,
Fuji Fotó Centrum Kft., Szegedi Hőszolgáltató Kft., Szeged Pláza Kft., Livello Divat, Szegedi
Tudományegyetem: TIK, GTK, ÁJTK, TTK, Szegedi Vízilabda egylet, SZEVIÉP zRt., JGYTF, Koktél szerviz , Rota
Pack zRt., Tisza Volán zRt., Herbalance Kft. RÁDIÓ 88, Monolit Művek, Praktiker, Profi Fotó Kft., Szegedi
Vízmű zRt., Boris Fotó (Hmvh), Art fotó (Makó), Dobsa Fotó, Pont-Aven, Tavaszi Fotószalon
Digitális Tablók: Radnóti Miklós Gimnázium, Deák Ferenc Gimnázium, Gábor Dénes Gimnázium, Ságvári
Endre Általános Iskola, Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola, Pusztamérgesi Általános Iskola, József
Attila Gimnázium, Móra Ferenc Szakközép iskola
Fotóművészek, fotóriporterek, fotósok: Básthy Gábor, Dusha Béla, Frank Yvette, Gyenes Kálmán,
Kukucska András, Molnár Gyula, Móricz Simon, Nagy László, Németh György, Schmidt Andrea, Segesvári
Csaba, Bézi László, Barkóczi Csaba, Bihari Gábor, Baranyai Antal, Farkas Attila, Hárs Lászlóné, Suták Éva,
Tóth Ilona,
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