TISKÁRNA
PRO VYDAVATELSKÝ
PRŮMYSL
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KDO JSME?

O SPOLEČNOSTI LOGIK
Skupina LOGIK patří mezi největší polygrafické subjekty
v regionu střední a východní Evropy. Od svého založení
v roce 1999 prochází trvalým vývojem a růstem,
zaměřeným na náš hlavní cíl – nabídnout klientům
komplexní služby v oblasti tisku.
Od roku 2012 sídlí hlavní výrobní závod skupiny
LOGIK v nově rekonstruovaném a rozšířeném areálu
v Praze 9 - Libni, další produkční a logistické centrum
se nachází v Praze 9 - Horních Počernicích. V hlavním
závodě se nachází pět tiskových technologií do formátu
B1 s možností potisku až 7 barev, prepress, výsek,
řezání, knihařské zpracování a další služby. V druhé
závodě se nachází zejména stroj pro tisk formátu B0
a další technologie.

Díky nepřetržitým investicím a inovacím nabízí LOGIK
svým klientům nejen rychlost a kvalitu tisku, ale
hlavně spolehlivé a včasné dodávky díky možnostem
a spolehlivosti využívaných technologií. Kromě
technologií Heidelberg pro menší formáty používáme
pro formát B0 špičkovou technologii KBA Rapida. Pro
malonákladový digitální tisk disponujeme moderním
strojem Xerox.
Knihy, časopisy a další tištěné materiály jsou jedněmi
z hlavních produktů společnosti LOGIK. Naše
technologie umožňují jak výrobu základních produktů,
tak luxusních specialit.
Plně vybavená knihárna umožňuje nabízet všechny
běžné typy vazeb, dokončovacích prací a tiskových
specialit včetně horké ražby a slepotisku, exkluzivních
materiálů a podobně.
Těšíme se na spolupráci.
Tým LOGIK
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CO DĚLÁME?

UKÁZKY NAŠICH PRODUKTŮ
PRO VYDAVATELE
Knihy – včetně vazby, horké ražby
Exkluzivní tisky
Horká ražba a slepotisk
Časopisy
Kroužková vazba
Knižní vazba
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JAK TO DĚLÁME?

jednoduchý lom

zabalovačka (do sebe)

harmonika (Z)

Naše plně vybavená knihárna nám umožňuje
poskytovat veškeré služby, související s vazbou
a dokončujícím zpracováním, včetně například:
vazba V1 – šitá, na skobky
(na přání s oky na závěs do šanonu)

V1, šitá drátem

vazba V2 – lepená

V2, lepená vazba

V8, lepená
knižní vazba

šroubová vazba

plastová vazba

knižní vazba V8
vazba twin wire
spirálová vazba kovová i plastová
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kulaté rohy, výsek

děrování, Ø dle požadavků

spirálová vazba

dvojitá spirálová vazba

nýtová vazba

kroužková vazba

skrytá dvojitá
kroužková vazba
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PRO DALŠÍ PODROBNOSTI
NÁS KONTAK TUJTE:

LOGIK, s.r.o.
Pod Šancemi 4 | 190 00 Praha 9
tel.: +420 270 004 398 | e-mail: print@log.cz
www.log.cz

IČ: 25748483
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zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze – oddíl C, vl. 66683

