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Kim jesteśmy ?

Firma powstała w 1993 roku jako firma
rodzinna. Wspólne zespołowe zaangażowanie
zaowocowało obecnym kształtem przedsiębiorstwa.
Przybliżając obraz firmy należy dodać, iż zatrudniamy
około 50 osób. Posiadamy własną bazę lokalowa,
o doskonałej lokalizacji.
Drukarnia Asterias jest jedną z największych
drukarni w regionie, oferującą usługi poligraficzne.
Posiadamy nowoczesne maszyny, oraz profesjonalny
zespół doskonale współpracujących ze sobą
fachowców. Realizując szeroki zakres usług, pomagamy
tym samym promować produkt naszych klientów i tym
samym lepiej dotrzeć do odbiorców.
Działamy w sposób elastyczny, realizujemy krótkie
terminy zamówień. Zaletą również są konkurencyjne
ceny.
Otrzymaliśmy nagrody Gazela Biznesu, oraz Wielka
Mała Firma.
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dział konstrukcji

Nasz dział konstrukcyjny wykonuje wszelkie
czynności związane z konstruowaniem opakowań i form
reklamowych. Czynności rozpoczynamy od analizy
i określenia technologii produkcji. Następnie
optymalizujemy kształt i konstrukcję. Przed rozpoczęciem realizacji przygotowujemy i wykonujemy
prototypy. W tym celu wykorzystujemy ploter wielkoformatowy.

studio DTP

W dziale DTP posiadamy doświadczonych
pracowników. Dzięki temu jesteśmy w stanie zrealizować
każdy wyszukany projekt, wymagający wiedzy z różnych
dziedzin. Pracujemy na platformie MAC jak również PC.
Posiadamy pakiet programów graficznych. Nasz
doświadczony zespół czeka na Państwa zlecenia.

druk offsetowy

Oferując szeroką gamę usług drukarskich firma
Asterias jest gotowa przygotować, wyprodukować
i dostarczyć wymagane przez Państwa materiały.
Niezależnie od rodzaju i formatu zawartości – od
materiałów marketingowych i handlowych przez
publikacje, katalogi, foldery, do opakowań–
dostarczamy rozwiązań skrojonych na miarę Państwa
potrzeb.
Korzystając z naszej wiedzy i doświadczeń,
znajdą w nas Państwo partnera zapewniającego
elastyczność, skrócony cykl produkcji, niskie ceny
w efekcie pozwoli Państwu na lepsze dotarcie do
klientów i tym samym osiągnięcie swych celów.
Wszystkie nasze produkty i usługi są dostępne
indywidualnie lub w łącznie jako zintegrowane
rozwiązania drukarskie. Współpracujemy z Państwem,
aby wspólnie wyłonić optymalną kombinację.
Aby zrealizować te cele wykorzystujemy między
innymi następujące maszyny drukarskie:
- Roland 705 - 5 kolorów, format B1 z wieżą
lakierniczą,
- Roland 702
- Heidelberg GTOZ-S - 2 kolory, format B3,
niskonakładowe prace o wysokiej jakości

post print

Produkcja materiałów reklamowych, opakowań
zwykle nie kończy się na wydruku, dlatego ważnym
działem naszej firmy jest post print. Wykorzystujemy bardzo szeroką gamę maszyn i urządzeń
uzupełniających ostateczny wygląd prac. Służą do tego:
- Bobst 102 automat wykrawający ze stacją
wypychającą
- Lunex - półatuomat do kaszerowania do formatu B1
- Vega 102 sklejarka do kartonów
- Maxima 115 - krajarka
Ponadto posiadamy:
urządzenia do oprawy spiralnej kalendarzy, ręczne
maszyny sztancujące do formatu B1, urządzenie do
zbierania arkuszy, wiercenia otworów w stosie i inne
urządzenia uzupełniające mające zastosowanie
w poligrafii.
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