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Zakres usług: 

O firmie:

Drukarnia EIKON PLUS jest firmą Polską. 

Nasza głowna siedziba znajduje się w Kra-

kowie. Firma wywodzi się ze Studia Grafi-

ki Komputerowej EIKON, które rozpoczęło 

swoją działalność już w roku 1997. W roku 

2002 zakupiliśmy naszą pierwszą maszy-

nę cyfrową do druku przemysłowego. Od 

tamtej pory systematycznie i konsekwent-

nie rozwijamy naszą działalność, zarówno 

przez wprowadzanie coraz nowocześniej-

szych urządzeń, jak i ciągłe szkolenie ka-

dry. Dowodem tego jest obecny kształt fir-

my. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną 

kadrę i najlepszy park maszynowy zakupio-

ny do realizacji zadania, jakim jest średnio i 

niskonakładowy druk cyfrowy i offsetowy.

Naszym głównym atutem jest łączenie 

zalet tradycyjnej offsetowej i nowoczesnej 

cyfrowej technologii w jeden wysokiej ja-

kości produkt. Nasza drukarnia daje Pań-

stwu możliwość realizacji zlecenia od skła-

du publikacji po końcowy efekt w postaci 

gotowego produktu. Standardowo druku-

jemy nakłady od 50 do 500 egz na papie-

rze offsetowym 80g. Druk cyfrowy pozwala 

na wykonanie próbnych egzemplarzy ksią-

żek, których jakość jest identyczna z docelo-

wym nakładem. Pozwala również na bardzo 

szybkie dodruki, co pozwala znacznie obni-

żyć wysokie koszty magazynowania książek.   

 miesięczna wydajność

•	 wizytówki

•	 ulotki

•	 etykiety

•	 teczki firmowe

•	 papiery firmowe

•	 broszury

•	 katalogi

•	 książki 

•	 inne

DRUK
czarno biały

2.5 mln
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Terminy, dostawy

Referencje

Introligatornia 

Średni czas realizacji zlecenia na druk 

książek wynosi 3-dni robocze. Książki pa-

kujemy w pudełka i zabezpieczamy na pa-

letach do dalszej podróży.  Korzystamy z 

sprawdzonych firm kurierskich Schenker  i 

, które standardowo dostarczają przesyłkę 

na terenie UE w czasie do 5 dni roboczych.   

Drukujemy dla wielu znanych wydawnictw 

i uczelni wyższych. Do naszych klientów na-

leżą mi.in. :

•	 Uniwersytet	Jagielloński

•	 Uniwersytet	Rolniczy	w	Krakowie

•	 AGH	w	Krakowie

•	 Wydawnictwo	„Znak”	

•	 Gerflint	-	Francja

•	 Alvinus	Verlag	-	Niemcy

•	 Wydawnictwo	Versita

•	 i	ok.	50	innych	wydanictw

Posiadamy bogato wyposażoną introli-

gatornię, która pozwala na wykonanie  ca-

łości prac introligatorskich na miejscu. Są 

to maszyny specjalnie dobrane do wyko-

nywania specyficznych prac związanych z 

technologią cyfrową. Posiadamy m.in. hy-

drauliczną foliarkę B2 do uszlachetniania 

wydruków cyfrowych i offsetowych , okle-

jarkę Horizon BQ270 do oprawy miękkiej 

klejonej jak również zestaw mniejszych 

urządzeń niezbędnych w każdej drukarni.    

    ko lo ro wa  
                      4 maszyna offsetowa
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FORMAT
A4

NAKŁAD
50 str - opr. zeszyt. 100 str 200 str 300 str

10 egz. 117.70 151.60 190.50 237.20

25 191.25 259.75 358.75 454.75

50 302.50 451.50 641.00 823.50

100 505.00 776.00 1137.00 1488.00

150 706.50 1074.00 1603.00 2116.50

200 914.00 1398.00 2092.00 2764.00

300 1296.00 1950.00 2967.00 3954.00

500 2010.00 2920.00 4570.00 6170.00

FORMAT
165 x 240 mm

NAKŁAD
50 str - opr. zeszyt. 100 str 200 str 300 str

10 egz. 117.70 144.70 176.60 216.10

25 191.25 242.25 323.75 402.00

50 302.50 416.50 571.00 718.50

100 505.00 706.00 997.00 1227.00

150 706.50 969.00 1393.50 1800.00

200 914.00 1258.00 1812.00 2344.00

300 1296.00 1740.00 2544.00 3321.00

500 2005.00 2570.00 3870.00 5120.00

500 2010.00 2920.00 4570.00 6170.00

PRZYKŁADOWY	CENNIK	DRUKU  kolorystyka środek 1+1, okładka 4+0, oprawa miękka klejona, cena za nakład, netto

PRZYKŁADOWY	CENNIK	DRUKU	kolorystyka środek 1+1, okładka 4+0, oprawa miękka klejona, cena za  nakład, netto

Kontakt

Oddział Kraków Oddział Krzeszowice

Drukarnia Eikon Plus
ul. Wybickiego 46
31-302 Kraków
Polska
tel. +48 12 636 27 13
email: biuro@eikon.net.pl

Drukarnia Eikon Plus
ul. Daszyńskiego 10
32-065 Krzeszowice
Polska
tel. +48 12 4446741

Cennik

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA PRODUKCJA

www.eikon.net.pl


