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Kto sme

Spoločnosť Polygrafické centrum, s.r.o. vznikla v roku 2007 s prioritným cieľom priniesť 
do oblasti polygrafie iný prístup ku klientovi a poskytnúť mu komplexnú škálu produktov 
spojenú s individuálnym prístupom a riešeniami na mieru.

Postupným rozvojom aktivít sa v rámci firmy vytvorili viaceré produktové línie, ktoré svojou 
špecializáciou prinášajú ďalšie zefektívňovanie plnenia potrieb a požiadaviek klientov.

Produktová línia PACK&LABEL je zameraná na širokú škálu obalových produktov a etikiet. 
Medzi hlavných zákazníkov patria predovšetkým výrobné spoločnosti, e-shopy rôznej veľkosti, 
ale aj viaceré obchodné prevádzky.
Služby sú poskytované na princípe komplexného print manažmentu, pričom prioritou sú 
riešenia na mieru.

Prečo s nami

• komplexné portfólio obalových produktov a služieb 
• optimalizácia technickej špecifikácie produktov
• riešenia na mieru (od návrhu konštrukcie po dodanie na miesto určenia)
• individuálny prístup
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Konštrukcie obalov podľa vašich požiadaviek

Veľmi hodnotnou službou pri obalových riešeniach na mieru je tvorba konštrukcií. 
Investovali sme preto do profesionálneho softwarového riešenia a prostredníctvom našich 
odborníkov vám vieme flexibilne navrhnúť najrôznejšie modely obalov. 

Okrem tradičných papierových obalov, ako sú klopové krabice a krabice z rôzných typov 
lepeniek vám vieme navrhnúť aj individuálne a komplexné špeciálne konštrukcie.

Pre naplnenie vašich predstáv potrebujeme zadefinovať vždy vopred vaše očakávania a 
potreby.
 
Základné údaje pre tvorbu návrhov obalových riešení:
• druh baleného produktu
• váha/rozmery produktu
• cieľová skupina zákazníkov
• spôsob resp. požiadavky na prepravu
• výrobné procesy plnenia
• marketingové požiadavky na obal
• termínové a množstevné požiadavky
• ekologické aspekty
• limitné cenové rozpočty na obal

Návrhy konštrukcií dodávame podľa potreby v 2D i 3D verzii 
s možnosťou výroby maketky podľa typu obalu.
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Produktové portfólio

Tubusové (valcové) obaly
• potravinárske
• obaly pre rôzny spotrebný tovar
• papierové a kombinované s plastovým i kovovým dnom a vekom
• s farebnou etiketou vrátane možných povrchových úprav

Krabičky z hladkej lepenky 
• liekovky, potravinárske, kozmetické, pre spotrebný tovar, darčekové...
• štandardné podľa katalógu ECMA
• špecifické na mieru

Krabičky z vlnitej lepenky
• s kašírovaním i s flexopotlačou
• krabice na víno, pivo, paletky na ovocie/zeleninu, 

preložky, krabice bez potlače...
• štandardné podľa katalógu FEFCO
• špecifické na mieru
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Obálky s potlačou pre e-shopy 
• papierové, kartónové, bublinkové, fóliové

Produktové portfólio

Vrecká, sáčky s potlačou
• papierové vrecká na potraviny, doypacky
• mikulášske, kvetinárske, cukrárenské
• plastové vrecká so zippom

Obaly z fólií
• potravinárske (na pečivo, koreniny, cukrovinky, cestoviny, mrazené 

produkty, mäsové produkty, skupinové balenia, bag in box...)
• nepotravinárske (na hygienické produkty, krmivá, zeminy, pracie 

prášky...)
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Produktové portfólio

Tašky s potlačou 
• papierové, papierové luxusné, na víno, HDPE, LDPE...

Lepiace pásky 
• papierové, BOPP, PVC
• s tichým návinom, so spodnou i vrchnou potlačou

Baliace papiere 
• papierové, fóliové
• v hárkoch, v rolke
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Produktové portfólio

Etikety
• grafické papierové - rezané, vysekávané etikety
• samolepiace etikety
• Shrinksleeve (rukávová zmršťovacia etiketa)
• celoobvodové etikety
• špeciálne etikety (vstupenky, parkovacie kartičky)
• logistické etikety 
• termoetikety

Doplnkové produkty 
• letáky, plagáty, katalógy, woblery...
• visačky, podpivníky, rozetky, servítky...
• firemné tlačoviny ( foldre, notesy, vizitky,...)
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Technologické možnosti a materiály pre obaly

• hladká lepenka ( GC,GD, GZ,GT, MC)
• 
• vlnitá lepenka:                       2 vvl- otvorená vlna

3 vvl- E, B, C, F, N
5 vvl- FE, EB, EC, BC
7 vvl

• fólie – rôzne druhy PVC, PP....
• vystužovacie peny
• drevo

• digitálna tlač
• ofsetová tlač, UV ofset
• flexotlač
• sieťotlač
• laminácia – matná, lesklá, ...
• horúca a studená ražba
• lakovania – rôzne druhy tlačové, disperzné, parciálne, drip-off, 3D...
• 1-6 bodové lepenia, aplikácia Braillového písma

M
at

er
iá

ly
Te

ch
no

ló
gi

e 

obalové riešenia 
na mieru



Technologické možnosti a materiály pre etikety

 
• papier (štandard, samolepiace)
• fólie rôzne druhy – PP, PE...
• textil – satén, nylon...

• digitálna tlač
• ofsetová hárková tlač, UV ofset
• flexotlač, UV flexo
• sieťotlač, UV sieťotlač
• termotransférová tlač
• laminácia – matné, lesklé, ...
• horúca a studená ražba
• embossing
• lakovania – rôzne druhy tlačové, disperzné,                                                                 

parciálne, drip-off, 3D...
• možnosti stierateľných vrstiev
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Dedoles
hnedé papierové tašky,

5F Pantone potlač

Simply you
krabičky na výživový 

doplnok Enzycol

Grotto
krabičky na sendviče,

bariérová lepenka

Cannilav
krabičky – liekovky,

CBD olej

KINAGRO CZ
krabice na Beef jerky,

prepravné i do predajni

Kompava
krabička na kolagén

„Coffee cream“

GetLoad
krabičky na náboje,

rôzne druhy

Škoda AUTO Slovensko
kazeta pre 

náhradný kľúč 

Referencie/naše realizácie
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Dedoles
hnedé obálky pre Eshopy

kraftové s potlačou

Stratton
krabička typu „pukačka“

na Witty Wipe

Grotto
darčekové krabice

digitálna tlač i výsek

reklamná agentúra
lepiace pásky 

„Petra Vlhová“

Dedoles
baliace vianočné papiere
hárková tlač s falcovaním

Gaudium studio
spoločenská hra

krabička s magnetom, 
karty

Mobile Outfitters
obaly na telefón

s číslovaním

Sinium
krabičky s poťahovanou 

kartonážou
s penovou výplňou

Referencie/naše realizácie
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Vajnorská 142, 
831 04 Bratislava, 
Slovakia

Tel.: +421 2 4333 1980
E-mail: ba@polygrafcentrum.sk
www.polygrafcentrum.sk

NÁVRHY RIEŠENÍ, 
inšpirácie a optimalizácia

REALIZÁCIA A DODÁVKA 
produktov a služieb

SPOZNANIE POTRIEB 
a cieľov klienta


