




představujeme se

Dobrý den,

rád bych Vám představil Tiskárnu Osík. 

Jsme rodinnou firmou a základy našeho 

vzniku sahají do roku 1993. 

Pracujeme s moderní předtiskovou, tiskovou 

a dokončovací technikou na úrovni současné 

polygrafie. 

K našim zákazníkům patří velké

i malé firmy, vydavatelství, reklamní 

agentury, města, obce, státní instituce

i jednotlivci, a to nejen v České republice, 

ale také v Rakousku, Německu, ve Francii

či na Slovensku.

Celý provoz je soustředěn v našich vlastních 

prostorech. Jsme připraveni vyjít Vám 

maximálně vstříc a naplnit tak prvořadý cíl 

firmy. Tím jsou spokojení zákazníci, kteří se

k nám budou s důvěrou vracet.

Petr Dvořák

majitel



grafické studio 

V grafickém studiu tvoříme 

a kontrolujeme podklady k tisku. 

Zabezpečujeme zpracování dodaných 

materiálů a zhotovení tiskových forem. 

Kompletně připravíme data včetně nafocení

a digitalizace předloh. 

Rádi Vám navrhneme i grafickou podobu 

Vašich tiskovin. Každý materiál je zpracován

a optimalizován pro použitou technologii. 

Předlohy pro zhotovení dat přijímáme

jak v podobě elektronické, tak materiálové 

(např. rukopisy nebo fotografie).



ofsetový tisk

Nabízíme Vám plnobarevný ofsetový tisk

do formátu B2 (500 x 707 mm) 

na špičkovém stroji Heidelberg PM-74. Moderní 

technologie v něm obsažené nám umožňují 

dosahovat vysoké kvality a barevné stálosti 

produkovaných tiskovin v krátkých výrobních 

lhůtách. 

Zhotovíme pro Vás širokou paletu produktů 

- od knih, náročných publikací a katalogů, 

novin a časopisů, obalů, krabiček, skládaček, 

kalendářů, přes tiskoviny pro každodenní 

použití, jako jsou firemní desky, prospekty, 

smlouvy a formuláře, až po vizitky. To vše

na pestrý sortiment papíru včetně samolepek

v gramážích od 60g/m2 do 400g/m2. 

Tiskneme také pro potravinářský průmysl, 

a to zejména obaly, přicházející do přímého 

styku s potravinami. 

Běžně tedy používáme barvy vhodné

pro takové určení. 



digitální tisk

Zákazníkům, kteří nepotřebují stovky

a tisíce materiálů, nabízíme služby našeho 

digitálního centra.

Tiskneme v malých nákladech

(již od jednotlivých kusů), a to plnobarevně

i jednobarevně, ve formátech SRA3 

(320 x 450 mm), A3 (297 x 420 mm)

a A4 (210 x 297 mm). 

Vyrobíme pro Vás letáky, plakáty, kalendáře, 

brožury, etikety, svatební oznámení, vizitky, 

pozvánky a mnoho dalších materiálů 

podle Vašeho výběru. I zde tiskneme 

kromě papíru také na papírové samolepky.



dokončující zpracování

Vytištěné archy se musejí dále zpracovat. 

V naší knihárně tedy realizujeme práce 

následující po vlastním tisku a vytvářející 

finální výrobek. Jedná se o kompletní

knihařské zpracování včetně povrchového 

zušlechťování. Mohou to být např. vazby 

šité, lepené nebo pevné, vazba kroužková, 

číslování, perforace, rylování, výseky různých 

tvarů ad. Samozřejmostí je laminování 

lesklým i matným laminem.





Naše tiskárna tvoří sladěný, výkonný

a spolehlivý komplex. Budeme rádi, pokud

se na nás obrátíte s tiskovými poptávkami

a navážeme bližší spolupráci. 

nabízíme vám  

• produkci na úrovni současné moderní polygrafie

• velice příznivé ceny výrobků

• předtiskový poradenský servis

• kapacitu dvou nebo třísměnného provozu

• krátké termíny dodání

• dopravu na místo určení

co umíme

• katalogy

• letáky

• firemní desky

• kalendáře

• noviny

• knihy

• skládačky

• časopisy

• tiskopisy

• etikety

• bloky

• dopisní papíry a obálky

• samolepky

• plakáty

• pohlednice

• obaly na CD a DVD

• vizitky

a samozřejmě další tiskoviny podle Vašeho přání



kontakty

TISKÁRNA OSÍK

56967 Osík u Litomyšle 116

tel.: +420 461 618 111

tiskarnaosik@email.cz 

Majitel

Petr Dvořák

tel.: +420 603 867 168

Obchodní oddělení

Miroslav Dvořák

tel.: +420 603 274 359

dvorakm@tiskarnaosik.cz  

Objednávky

Anna Dvořáková

tel.: +420 461 618 111

tiskarnaosik@email.cz 

Grafické studio

Jiří Marek

tel.: +420 461 618 111

tiskarnaosik.marek@email.cz 

Ivana Dvořáková

tiskarnaosik.ivana@email.cz

www.tiskarnaosik.cz




