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Expresní knižní výroba
malonákladem

Tisk Print On Demand
Knihy v malých sériích pro kohokoliv
Rodinné fotobooky, fotograﬁcké knihy
Odborná literatura, manuály, skripta
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ofsetem klasicky

i digitálně malonákladem

Tiskový express
Specialista na tisk publikací a knih
v malém nákladu
Jsme tiskový provoz specializovaný na expresní
zhotovování publikací digitální technologií, malonákladem a ve špičkovém barevném provedení.
Umíme kvalitně vytisknout náročnou barevnou
publikaci i černobílá skripta. Umíme to tak, aby
výsledek co nejvíce odpovídal klasickému ofsetovému tisku. Samozřejmostí jsou různé typy vazeb
publikací. Od jednoduchého šití sponkou, či vazbou do spirály, až po knižní vazbu do měkkých
nebo tvrdých desek.
Profesionální polygraﬁi a souvisejícím službám
se intenzivně věnujeme od roku 1994.
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Tisk publikací na vyžádání
Když potřebujete vyrobit opravdu malé množství publikací.
Třeba proto, že je Vaše kniha specialita a pro
omezený okruh čtenářů. Nebo prostě nechcete
na začátek riskovat vydáním velkého nákladu
ﬁnanční ztrátu. Dotisknout můžete vždycky, ale
vydané peníze na výrobu „ležáků“ z velkého nákladu získáte zpět hůře.
A nebo je Váš záměr postaven na tom, přizpůsobit obsah knihy různým čtenářským skupinám.
Pro každou skupinu potřebujete omezené množství. Nebo je doba na tisk knihy klasickým ofsetem příliš dlouhá…
Důvodů proč je méně někdy více je mnoho!

Print On Demand
– virtuální sklad knih
Jiná ﬁlozoﬁe vydávání a prodeje publikací.
Nechcete-li, aby Vám ležely peníze ve skladu
knih, co takhle dotiskovat knihy až na základě
objednaného množství? Mít po ruce jen pohotovostní zásobu titulů pro rychlé vyřízení objednávek a dotiskovat průběžně po menších výrobních
sériích. Ano, vyrobit najednou velké množství knih
je cenově samozřejmě výhodnější. Kolik máte ale
opravdových bestsellerů v portfoliu titulů?
Budete-li dotiskovat častěji menší množství knih
a vázat tak v zásobách menší objem ﬁnančních
prostředků, máte volné ruce pro nové projekty!

Doprovodné služby
K tisku publikací dodáváme i další služby,
vhodné například pro pořadatele konferencí či
seminářů. Jedná se o vizitky či pohlednice, bločky,
jmenovky, visačky atd. Dokážeme to rychle, včetně DTP zpracování a expresní expedice ke klientovi. Umíme dodat i CD a DVD disky, magnetické
značení na automobily, popřípadě různé samolepky, plakáty atd. Poskytujeme služby kompletní,
abyste se Vy mohli věnovat svému bussinesu.
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Pro nakladatele
• zhotovení maket knih, i v kusovém množství,
barevně a v kvalitě odpovídající ofsetu
• zhotovení vzorků knih v malém nákladu pro
otestování trhu
• dotisk vyprodaných titulů
• Print On Demand – virtuální sklad knih. Tisk
nákladů knih od 10 ks

Pro autory známé i neznámé
• vyrobíme Vám Vaši knihu v nákladu, jaký budete
potřebovat
• pomůžeme s opravdovým vydáním knihy včetně
ISBN, povinných výtisků a ostatní povinné
agendy
• umíme udělat profesionální typograﬁi i graﬁku
Vaší práce

Pro galerie a pořadatele výstav
• katalogy a publikace k výstavám
• plakáty, poutače, banery
• pozvánky, vstupenky, jmenovky na stůl
• letáčky a ostatní doprovodné tiskoviny

Pro konference a semináře
• skripta a sborníky
• odborné práce
• doprovodné CD / DVD
• letáčky, plakáty, vizitky atd.
• aplikace s magnetickou fólií (například pro operativní označování automobilů, autobusů atd.)

Pro školy, fakulty a ostatní
akademické instituce
• skripta a sborníky
• odborné práce, učebnice
• publikace a knihy
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Pro ﬁrmy
• zabezpečení tiskovin různého typu s možností
variability obsahu nebo personalizace
• včetně distribuce, eventuálně s vyhledáním
adres cílové skupiny klientů pro distribuci
• tisk manuálů a brožur s průběžnou aktualizací
obsahu

Pro tiskovny osobní povahy
pro jednotlivce
• drobné tiskoviny typu vizitek, nebo třeba osobních pohledů i blahopřání s Vašimi motivy
• fotoknihy, vlastní knihy
• osobní kalendáře z Vašich fotograﬁí

Přehled běžně
vyráběných zakázek
Tiskoviny knižního typu:
knihy, brožury, skripta, sborníky, učebnice, návody,
zákony a zákoníky, bloky, fotobooky, kalendáře
Běžné tiskoviny
sešity, brožury, katalogy, prospekty, návody, letáky,
skládačky, vícejazyčné verze, různé mutace obsahů, personalizace a rozesílání
Drobné tiskoviny
vizitky, pohlednice, pozvánky, stravenky, certiﬁkáty,
letáky, diplomy, plakáty, etikety (i samolepicí), samolepky (papírové, plastové, transparentní)
Doprovodné materiály k tisku
CD, obaly na CD, booklety, samolepky, jmenovky,
vizitkové, jmenovky na stůl, aplikace s magnetickou
fólií, elektronické PDF formuláře, krabice, tvarové
výseky
Vydejte svoji vlastní knihu!
graﬁcké zpracování, redakce, DTP práce, tisková
výroba
Pro nakladatele
virtuální sklad knih, dárkové nebo reklamní verze titulů. V případě zařazení do prodeje zajistíme
isbn, ean, povinné výtisky, doprovodné služby
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TISKOVÝ EXPRESS
umí ale i víc!
Disponujeme unikátní technologií, která
umí v barevném světě víc než běžný ofset!
Víc než běžné tiskové řešení, které je dnes standardně postaveno na soutisku CMYK barev. Tato
technologie se nazývá High CHROMA a dokáže
se ve výsledném tisku přiblížit barevnému podání
sRGB barevného prostoru. Nedochází tak ke ztrátě barevného spektra převodem do CMYKu.
Tato unikátní vlastnost dává možnost všem fotograﬁím, popřípadě Pantone barvám, ve Vašich tiskovinách více vyniknout. Barevný prostor dosažený
touto technologií je o dost větší než běžný CMYK
a tudíž dokáže reprodukovat i ty barvy, o které přijdete už při běžném zpracování obrázků na DTP
studiu převodem na CMYK režim. U nás dokážeme nejenom data v RGB „nějak“ vytisknout, ale
dokážeme je vytisknout barevně správně.

CMYK / RGB
reprodukce

CMYK / RGB
reprodukce
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Typické využití technologie High CHROMA:
• fotograﬁcké obrazové publikace
• materiály obsahující Pantone barvy (soutisk se
více blíží přímé barvě)
• fotokalendáře, fotobooky atd.
Nabízíme zhotovení barevných i černobílých publikací malonákladem
Víme, co to znamená produkovat kvalitní tiskařské řemeslo. Barevné tiskoviny, jak klasickou
ofsetovou technologií nebo i digitálně, jsou řešeny
v souladu s normou ISO Coated v2 (Fogra 39).
Digitálně jsme schopni ve špičkové kvalitě zhotovit i taková díla, jako jsou umělecké monograﬁe
či fotograﬁcké publikace.
Používáme i klasické materiály známé
z ofsetového tisku a běžné druhy vazeb:
• klasická kroužková vazba, vhodná pro manuály,
skripta, kalendáře atd.
• vazba V1 šitá sponkou nebo sponkou s oušky
pro šanony
• vazba s měkkými deskami (V2, lepená)

Specialita:
• vazba s tvrdými deskami a barevným laminovaným potahem (viz obrázek níže)
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Barevné i černobílé publikace
Špičkové provedení tisku
Různé druhy knižních vazeb
Zhotovení i malých nákladů publikací
Expresní termíny zhotovení

TIGRIS, spol. s r. o.
divize EXPRESNÍ TISK
tř.T. Bati 627, 760 01 Zlín
tel.: 577 688 124, 777 707 590
e-mail: digitisk@tigris.cz

