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índex

Oferim als nostres clients tot un ventall de possibilitats, tant en disseny, impressió òfset i digital, 

enquadernat i retolació. L’evolució constant en el sector de les arts gràfiques, ha fet del nostre treball 

una millora contínua. Tecnologia i tècnica no han parat de créixer des dels seus inicis, així com la voluntat 

d’oferir la millor resposta a les necessitats gràfiques dels nostres clients.

Comencem a treballar?

articles d’oficina ........................................................4
TARGETES
TALONARIS
FULLS DE CARTA
SOBRES
CARPETES
BLOCS DE NOTES
SEGELLS

revistes, catàlegs i enquadernats ..............6
REVISTES
LLIBRES
ENQUADERNATS

material publicitari ...................................................7
CARTELLS
TRÍPTICS | DÍPTICS
FLYERS | TARGETONS
PARA-SOLS
IMANTS

adhesius i packaging ............................................8
ETIQUETES ADHESIVES INDIVIDUALS O EN BOBINA
PACKAGING

hostaleria i restauració .......................................9
CARTES DE RESTAURANT
POSA-GOTS
ESTOVALLES
PERCHINGS

calendaris .....................................................................10
DE PARET
DE TAULA
DE BUTXACA

gran format ..................................................................11
LONES
SUPORTS RÍGIDS

expositors i banderoles ...................................12
PHOTOCALLS
ROLL-UPS
DISPLAYS
BANDEROLES
EXPOSITOR CAVALLET

retolació .........................................................................13
RÈTOLS
VINILS DE TALL
RETOLACIÓ DE VEHICLES
DECORACIÓ D’ESPAIS

articles promocionals ........................................14
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carnet PVC transparent

targeta amb stamping platagran ventall de materials

detall aplicació vernís 2D

CARPETESTARGETES

SEGELLS

articles 
d’oficina

articles 
d’oficina

FULL DE CARTA | SOBRES

BLOCS DE NOTES

espai per targeta  
corporativa

detall butxaca interior

amb pestanyes laterals

TALONARIS

varietat de color al paper 
copiatiu

amb matriu i numerats

quantitat de fulls segons 
necessitat

acabat amb cinta  
embellidora

blocs amb tapa

varis models de datadors

tinta per a tota mena  
de materials,  
varis colors disponibles

models varis de numeradors

marcatge de roba

tancament amb tira  
de silicona

àmplia gamma de sobres  
i bosses

impressió integral  
de sobres

arxivador personalitzable

original i una, dues, tres o 
quatre còpies

blocs engomats
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REVISTES

CARTELLSrevistes, catàlegs 
i enquadernats

material
publicitari

ENQUADERNATS

LLIBRES

relleu en sec a la coberta

enquadernat cosit  
tapa dura

relligat de fascicles, còmics... enquadernat wire-oenquadernat espiral

stamping bronze a la 
coberta

stamping or

enquadernat cosit tapa tova

gran ventall de materials

revisió i tall

detall de l’acabat grapat

plegats a màquina

desplegable tipus plànol

detall aplicació vernís 3D fendits en alts gramatges

personalitzats rodons

personalitzats  
amb forma especial

TRÍPTICS | DÍPTICS

FLYERS | TARGETONS

PARA-SOLS COTXE

IMANTS
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CARTES DE RESTAURANT

POSAGOTS PERCHINGSESTOVALLES

adhesius
i packaging

hostaleria 
i restauració

carta de tapa dura i subjecció  
amb goma

carta de tapa dura i 
subjecció amb cargols

carta de tapa dura i subjecció  
amb cargols exteriors

diferents formats i plegats carta expositor de sobretaula

estovalles en paper ecològic 
100% personalitzables

estovalles PVC reutilitzables

posa-gots personalitzables

etiqueta transparent i 
precinte de garantia

etiqueta transparent etiqueta troquelada etiqueta troquelada

impressió color 2 cares

posa-gots troquelats diferents troquels físics disponibles

base plàstica resistent a l’aiguaopció semitall frontal diferents formes i mides suport per a ús alimentari

etiquetes en bobinaen paper o plàstic

ETIQUETES ADHESIVES INDIVIDUALS O EN BOBINA

PACKAGING

caixa troquelada bosses de paper

caixes de cartró contracolat caixes amb troquel físic
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gran
  format  

vores cosides amb ullets

diferents gramatges disponibles

banderoles

forex PVC espumat

foam, cartró ploma

dibond alumini

metacrilat

fusta contraxapada

detall impressió directa sobre fusta

SUPORTS RÍGIDS

LONES

impressió directa sobre suports rígids 
o en vinil

calendaris

WIRE-O
FORMAT:  DIN-A4

 DIN-A3

 32x45 cm

 48x65 cm

FORMAT:  DIN-A4

 DIN-A3

 32x45 cm

 48x65 cm

FORMAT:  
faldilla de 23’5x17 cm

faldilla de 33’5x24 cm

faldilla de 43’5x31’5 cm
Disponible en format mensual, 
bimensual, català o espanyol

FORMAT:  DIN-A4

 DIN-A3

 32x45 cm

 50x70 cm

 70x100 cm

FORMAT:  8’5x5’5 cm

 9’0x6’0 cm

 DIN-A4

 DIN-A3

 32x45 cm

GRAPAT FALDILLA PÒSTER IMANT

Calendaris

DE TAULA

Calendaris

DE PARET

Calendaris

DE BUTXACA

FORMAT:  10x10 cm

 15x15 cm

 15x20 cm

 ...

FORMAT:  15x15 cm

 15x20 cm

 20x10 cm

 ...

FORMAT:  15x15 cm

 15x20 cm

 20x10 cm

 ...

FORMAT:  Hexagonal
Etiqueta 9x11 cm

FORMAT:  8’5x5’5 cm

 9’0x6’0 cm

WIRE-O PEANA PVC CUBILET BUTXACA
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retolacióexpositors
i banderoles

diferents mides i formes 
per exterior i interior

BANDEROLES
EXPOSITOR 
CAVALLET

PHOTOCALLS

RÈTOLS

VINILS DE TALL

RETOLACIÓ DE VEHICLES
DECORACIÓ 
D’ESPAIS

DISPLAYS

ROLL-UPS

varis models de displays de sobretaula

impressió a doble cara 
mida A1  /  A2

roll-up de diferents mides
85x200  /  100x200
120x200  /  150x200

col·locació de rètols
lletres corpòries

metacrilat amb vinil  
de tall

rètol personalitzat amb la forma del logotip

vinil per aparador de botigacaixa de llum led

vinils impresos per decoració 
d’espais exteriors i interiors

imant per a cotxe

adhesius vinil imprès i tallat

vinil glaçat, tall recte o personalitzatampli ventall de colors

Ipanema 3x3 amb gràfica de tela X Banner de diferents mides
60x160  /  70x180  /  80x200
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articles
promocionals

articles
promocionals

varietat en bolígrafs
articles de platja cinta mètrica amb logo

llanterna led 
personalitzada

paraigües antivent

precinte PVC imprès
alfombretes per a ratolí

impressió directa 
sobre samarretes 
100% cotó amb 
tintes cmyk i blanc
qualitat fotogràfica

dessuadora impressió serigrafia 
a 2 tintes

polo brodat

ulleres de sol

globus cinta amb sivella metàl·lica

caramels en sobreauriculars

polseres tyvek

conjunt de llàpissos de colors  
i quadern

varietat en sets de blocs de notes

motxilla polièster reforçada tota mena de bosses personalitzades

polseres a tot color

tasses personalitzables

marcatge de gorres
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