
GRASPO VSTUPUJE DO SVĚTA DIGITÁLNÍHO TISKU
Máme radost, že vám můžeme představit novou výkonnou technologii – tiskový stroj HP T250 s integrovanou výrobní 
linkou. Touto investicí jsme vstoupili do segmentu inkjetového tisku a naše ofsetová tiskárna tak začíná psát novou 
kapitolu digitálního tisku.

KVALITA A RYCHLOST
Díky vysokému stupni automatizace a výrobní lince, která bezprostředně navazuje na tiskový stroj, vytiskneme i svážeme 
knižní blok od první do poslední strany na jedno kliknutí. To vše při zachování našich vysokých standardů kvality tisku  
i knihařského zpracování.

ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Uvědomujeme si křehkost našeho životního prostředí, a proto pro nás hraje klíčovou roli i energetická úspornost nového 
digitálního stroje, používání vodou ředitelných barev i snížení počtu makulatur při výrobě. Zakoupením nového stroje 
jsme mohli vyřadit z provozu jednu ze starších technologií, která neodpovídala našim přísným ekologickým kritériím 
zaměřeným na šetrnou a udržitelnou výrobu i na systematické snižování naší uhlíkové stopy. 



Využijte všechny výhody naší 
nové inkjetové technologie

VÝHODY
 • Tisk i šitá vazba bloku včetně zaklížení předsádek  

na jedno kliknutí
 • Tisk s proměnlivými daty (každý kus z nákladu může 

mít jinou grafiku)
 • Limitované edice, knižní řady, dovýroba oblíbených 

titulů
 • Sdružování výroby více verzí (jazykové, obsahové 

mutace)
 • Vysoká kvalita tisku, rychlost a flexibilita výroby

Náš tip: Sdružování výroby produktů se stejnou specifikací 
(formát, papír). Vyrábějte sady nebo knižní série.

KNIHAŘSKÉ ZPRACOVÁNÍ
 • Závěs vyrobeného šitého bloku do měkkých nebo 

pevných knižních desek (V4, V8)
 • Všechny druhy potahů (kůže, koženka, plátno, tištěný 

potah atd.)
 • Široké možnosti zušlechťování desek (ražba, šití atd.)  

i doplňků
 • Výroba desek/obálky od 300 ks

PRODUKTY
 • Odborná literatura, populárně-naučné knihy, 

učebnice, manuály, encyklopedie, slovníky,  
paměti apod.

 • Limitované a sběratelské edice, knižní série,  
sady knih

 • Exkluzivní firemní katalogy, brožury, knihy nebo 
ročenky

 • Reklamní notesy a diáře (jazykové, brandové nebo 
obsahové varianty bloku v jedné zakázce)



NÁKLAD
 • Tisk a výroba malých nákladů od 300 ks

Náš tip: Efektivní výroba v rozmezí 500 – 3000 ks. Jiné 
náklady s vámi rádi zkonzultujeme individuálně.

FORMÁT A ZPRACOVÁNÍ HOTOVÝCH 
VÝROBKŮ

 • Minimální formát: 130 × 130 mm
 • Maximální formát: 250 × 375 mm
 • Šitá knižní vazba V8, případně V4

Náš tip: Doporučujeme pro výrobky formátu  
A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm),  
A4 (210 x 297 mm). Výrobu dalších formátů  
s vámi rádi probereme osobně.

BAREVNOST
 • Vysoká kvalita tisku srovnatelná s ofsetovou 

technologií 
 • Pantone barvy jsou reprodukovány v barvovém 

prostoru CMYK
 • Oboustranný tisk z role v barevnosti 4/4
 • Tisk dle nátisků

Náš tip: Celkové barevné pokrytí stran do 30 %  
je z výrobního hlediska ekonomicky výhodné. 

PAPÍR
 • Maximální šíře role: 560 mm
 • Maximální šíře tisku: 521 mm
 • Gramáž papíru: 50–300 g/m2

 • Bezdřevý ofset i natírané papíry
 • Papíry s certifikací FSC

Náš tip: Optimalizujte náklady a využijte rychlejších 
dodacích termínů díky nabídce papírů, které máme 
skladem. 

Nejpoužívanější papíry:

75 g a 90 g Bílý bezdřevý nenatíraný papír 
70 g a 80 g Krémový dřevitý nenatíraný papír  
  s volumenem 2,0 
130 g Bezdřevý matný křídový papír

Výrobu na jiné druhy papíru s vámi rádi zkonzultujeme 
individuálně.



ZAJÍMÁ VÁS VÍC? NÁŠ OBCHODNÍ TÝM JE TADY PRO VÁS.

TISK A VÝROBA BLOKU NA NOVÉM INKJETOVÉM STROJI S INTEGROVANOU VÝROBNÍ LINKOU
S novou linkou dochází k výraznému zkrácení celého výrobního procesu. Zakázku zpracujeme do šitého zaklíženého bloku 
opravdu stisknutím jednoho tlačítka, na jedné výrobní lince.

V SOULADU S PŘÍRODOU
V rámci všech procesů výroby dbáme na to, abychom minimalizovali negativní dopady naší činnosti na životní prostředí. 
Systematicky snižujeme spotřebu energií a vstupních surovin, řádně skladujeme, zpracováváme a likvidujeme odpady, 
stejně jako přednostně používáme ekologicky šetrné materiály, výrobky, technologie i služby. Prestižní certifikáty jsou 
toho důkazem.
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GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, 763 02  Zlín
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Na trhu barevného tisku patříme 
k evropské špičce
Specializujeme se na vysoce kvalitní plnobarevný tisk s následným precizním knihařským zpracováním. Naši zákazníci  
si cení především vysokého standardu kvality, odborných znalostí našich kolegů, férového jednání a naší specializace  
na výrobu náročných publikací. 

Abychom vyhověli častým poptávkám na výrobu menších nákladů a personalizovaných tiskovin, investovali jsme do nové 
moderní technologie, která je stejně kvalitní jako ofsetový tisk, ale přináší větší flexibilitu výroby.
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