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Spoločnosť Fibra print je profesionálna firma pôsobiaca v oblasti polygrafickej a reklamnej 
produkcie s takmer 10 ročnými skúsenosťami na slovenskom a zahraničnom trhu. 
Spoločnosť Fibra print disponuje vlastnými výrobnými technológiami. 

Spoločnosť sama, má ambíciu napredovať a zvyšovať svoj trhový podiel na trhu polygrafickej a reklamnej produkcie.  Rast  firmy 
a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti v histórii spoločnosti spôsoboval vždy nákup novej technológie. Takmer s každým 
nástupom technológie bol potrebný aj nový personál alebo minimálne ich zaučenie pre prácu s novou technológiou a postupom 
času priestorové zväčšovanie firmy.

Tím Fibra print s.r.o. tvoria kreatívne mysliaci odborníci, 
nadchnutí pre svoju prácu a ústretoví požiadavkám 
i predstavám klientov. Každý klient je pre spoločnosť Fibra 
print veľkou výzvou a prínosom, čo sa odzrkadľuje 
v individuálnom prístupe k realizácii každého projektu. 

Z  výsledkov  práce  spoločnost i   prof i tu jú l ídr i  
na t rhu v mnohých odvetviach, spoločnosť sa svojimi 
dlhoročnými skúsenosťami pričinila o rast a napredovanie 
mnohých našich dlhoročných obchodných klientov.
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Technoló gie

O nás



LEXUS - polep showroom 

Sushi mushi bar AL-KO - MEGABOARD 

Krušovice Streetwear shop - 3d mozaika 

Tlač na drevo 

Obrazy na plátne Dunajska - roll Up          Nissan Micra - stena  Dovolenka na slovensku - reklamná stena  

» tlač v nekonečnom páse podľa šírky média
» tlačíme exteriérovo na rôzne materiály: baner 
                mash 
                         vision fólie 
                samolepky
                papiere rôznej hrúbky a gramáže

» tlačíme v rozlíšení 720x360 DPI,  tlačové hlavy:KONICA MINOLTA
» naša exteriérová tlač je porovnateľná s konkurenčnou interérovou s vyššou kvalitou



Na prianie klienta robíme obhliadku a meranie daného výkladu v prípade potreby aj grafický návrh.
Dodanú grafiku vieme aj povrchovo upraviť a poradiť ohľadne aplikácií a odolnosti a trvácnosti samolepiek.
Cez 460 polepov. Dodanú grafiku vieme aj povrchovo upraviť, poradiť ohľadne aplikácií, odolnosti a trvácnosti samolepiek.

Naša firma sa zaoberá aj polepom automobilov, polepili sme už viac ako 8100 
vozidiel. Disponujeme obrázkami automobilov 1:20, preto nami dodávaná grafika je 
pred aplikáciou veľmi presná . Robíme aj obhliadku vozidiel, pre vysvetlenie a rady 
klientom. 

EUROVEA - polep reštaurácie Sheraton hotel

LEXUS - polep showroom 

AL-KO - polep výkladu predajne 

Danea - polep výkladu predajne gorenje - polep výkladu 







PVC 
plasty 
plexisklo 
sklo 

drevo 
plátno 
textil 
keramika

Tampónová tlač využiteľnosť pri potlači 
reklamných predmetov (perá, prívesky, 
zapalovače hrnčeky, usb kľúče)

Nažehlovanie využiteľná na potlač 
malokusovej výroby, väčšinou flok, flex, 
print flex (tričká, mikiny, bundy a iné 
textílie).

Laserové zariadenie s vysokým 
rozlíšením. Používame na rýchlu tlač 
papierových samolepiek, plagátov, 
letákov, pozvánok, vizitiek, oznamov, 
diplomov. Je vhodné aj na tlač grafických 
papierov. Kvalita výstupov je bezproblé-
movo porovnateľná z offsetom.

Interiérovo-exteriérová eko solventná tlač 
vhodná na tlač etikiet a nálepiek.
Zariadenie je vybavené systémom 
print&cut (tlač a orez). Je to 6-farebné 
zariadenie, ktoré nemá problém zo 
žiadnou samolepkou s požadovaným 
orezom rôznych tvarov prípadne 
Print-flexom na nažehlovanie.

Sieťotlač využívame na potlač textilu 
(tričká, polokošele, bundy, mikiny) 
tlačíme na karusely 6 farieb.  

Féza 3D, rezanie a orez do materiálov:
dravo, komatex, plexisklá, mäkké kovy,
gravírovanie a výroba tabúľ a informač-
ných systémov.

Veľkoplošná tlač 3,2m (tlačová hlava 
CONICA MINOLlTA)  používaná na tlač 
exteriérových banerov, bilboardov, 
megaboardov, citylightov, podlahových 
samolepiek.

Najnovšia Milt solventná  vysokorýchlostná 
tlačiareň od firmy SEICO s vysokým 
rozlíšením.Vhodná na tlač plagátov, 
samolepiek, inteririérových a exteriérových 
banerov, tapiet, tlač grafiky na polep 
automobilov.



             
N 48° 10" 39.67"
E  17° 8"  44.95"position

Zlatenie, slepotlač, termotlač, 
využiteľnosť na diáre, vizitky, 
pozvánky a zlatenie fóliou rôznych 
farieb. Termotlač - tlač za tepla do 
kože, celastiku (diplomy a iné).

Rezanie tepelným drôtom, výroba, 
exteriérových a interiérových 
nápisov, 3 D logá.
  

Rezací ploter - výroba nápisov z fólií
Šablóny, reklamy na autá, výklady.
  

Veľkoplošná laminovačka.
Ochrana tlačených vizuálov.


