
Печатна 
 база



Office 1 предлага
асортимент от над 

10 000 рекламни
продукта, както и

богата гама от печатни
услуги. 



Над 2 000 продукта, налични на склад.

Кратък срок за доставка - от 7 до 10
работни дни. 

Партньорство с най-големите европейски
дистрибутори. 

 Какво предлагаме? 

Дизайн, предпечат и реализация на вашите
идеи. 



 Дигитален
печат

Сувенирна
реклама

Разпечатки на хартиени и
картонени изделия с високо
качество на обработка и
довършителни елементи. 

За големия и за малкия бизнес -
имаме голямо разнообразие от
продукти, с които ще впечатлиш
клиентите си!



Дигитален 
печат

Машините и пособията са
модернизирани и са с най-
високо качество, което
гарантира удовлетворението
на нашите партньори.  



Дигитален
печат

Висококачествен дигитален печат
върху различни видове хартия. 

Приложение: визитки, бланки,
формуляри, падове, пликове, папки,
флаери, брошури, каталози, стикери.  



Дигитален печат с 3D ефект 

UV лакът, който се слага
върху разпечатките,
придава уникален и
луксозен 3D ефект.

Приложение: визитки,
каталози, календари,
корици, тефтери, ваучери,
менюта, билети, покани,
сертификати и други. 



Сувенирна
реклама



Директен печат
Технология за печат с мастило от течен
полимер. Мастилото се втвърдява/
изпича с UV светлина, което осигурява
дълготраен живот на изображението или
на текста.

Приложение: химикалки, запалки,
флашки, мобилни батерии, калъфи и
други. 



Тампонен печат

Тампонният печат е технология
за надписване на сувенири от
пластмаса, метал, дърво и
други.

Приложение: моливи, запалки,
бележници, сувенири.



Лазерно
гравиране

Технология, предназначена за
директно високоскоростно гравиране
на метали и непрозрачни пластмаси.
Гравира с безкомпромисно качество.

Приложение: пластмаса, плексиглас,
дърво, метал, стъкло, алуминий, камък,
месинг, кожа, картон.



Сублимация

Метод за нанасяне на изображение
върху повърхности със специално
покритие. При сублимацията
мастилото влиза вътре в тъканите и
става част от тях.

Приложение: чаши, шапки, ленти за
бадж, канчета, подложки за чаши,
падове за мишки, кристали и
фоторамки, пъзели.



DTG
принтиране

Мастиленоструен детайлен
пълноцветен печат върху
памучни изделия. Възможност
за печат и на единични
бройки. 

Приложение: тениски, торби и
други. 



Ситопечат

Технология за надписване на различни по
размер и вид рекламни материали и
сувенири. Една от силните черти на
ситопечата е отличната покривност,
плътност и издръжливост на мастилата,
нанесени чрез тази технология.

Приложение: тениски, раници, чанти, ленти
за бадж, папки, чаши и други.



Печат с флекс
фолио 

Флекс фолиото е гладко текстилно
фолио, подходящо за    
 апликиране върху памучни
материи и cмес от памук и
полиестер или материи, върху
които директният печат е
невъзможен.

Приложение: памучни фланелки,
шапки, блузи, спортни и работни
облекла.



Топъл печат 
и прегe

С топлия печат се създават
изключително въздействащи
визии чрез лесна и бърза
технология. 

Приложение: календари,
бележници, каталози, тефтери,
менюта, визитки, брошури,
покани и други.



Широкоформатен печат 
Високата устойчивост срещу надраскване
на UV мастилата позволява печата върху
медии, без да се налага нуждата от
ламинат.

Приложение: стикери, винили, PVC фолио,
тапети и други. 



Изработка на
фирмен печат

Фирменият печат е основна
бизнес услуга. При нас може да
получите дизайн на клишето
на печата, както и цялостната
качествена изработка.  

Изберете желания от вас срок
на изработка: от експресна до
3 дни след поръчката.



Автоматично поставяне на капси;

Топъл и студен ламинат за защита на печата;

Каширане на фолио върху плоскости;

Биговане и форматиране.

Aвтоматично изрязване на печат по сложен контур;

Довършителни операции



Уникални
и в детайла 


