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Buiten het maken van:
-

Briefpapier
Rekeningen
Zelfdoorschrijvende faktuursets
Enveloppen
Kaarten
Bonboeken
Kontantbonnenbloks
Familie- en Handelsdrukwerk

Maar wij zijn ook gespecialiseerd in het volautomatisch bedrukken van:

- Grote akte enveloppen en monsterzakken (ook op klepzijde)
-

Onscheurbare kunststof enveloppen en monsterzakken
Blokbodemmonsterzakken
Kartonnenrugenveloppen
Kartonnen enveloppen en Buchboxenveloppen
Draadversterkte enveloppen en monsterzakken
Schuimgevoerde enveloppen
Kartonnen labels (ook met metaaloogjes)
Kartonsoorten en Cartonnage materialen (vouwdoosjes)
Kalender schilden
Reeds geniete Brochures kunnen wij voorzien van uw tekst en logo (ook met oognietjes)
Het opdrukken van reeds gevouwen folders (geen harmonica vouw)

Teksten toevoegen op reeds bestaand drukwerk zoals:
- Firma adreskaarten
- Presentatiemappen
- Sets (ook verlijmd aan de lange zijde) A3-A4-A5
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-

Bedrukken van Servetten voor feesten en gelegenheden, openingen, jubilea en horeca
Fournituren- en Verpakkingszakjes en Pergamijn enveloppen
Bedrukken van zelfklevende materialen en metalen foliën
Genummerde drukwerken, op- en aftellend
Kleinformaatdrukwerken vanaf 5 x 8 cm
Stanswerken
Hersteldrukwerken enz. enz.

Tevens verrichten wij ook zogenaamde "After Print" werkzaamheden zoals:

- Papierboren; ordnergaten van Ø 3 tot 10 mm
- Papiersnijwerk
- Nieten
- Hechten
- Verlijmen
- Rondhoeken (groot en klein)
- Schuinhoeken
- Nummeren; op- en aftellend
- Stanswerk
- Blinddrukken
- Rillen: Persrillen - channelrillen van 25/00 - tot 2 mm.
- Prägen (Preegwerk)
- Perforeren
- Slit en Stanswerk van zelfklevende materialen en stickers
- Handvergulden, goud en zilver op-snee technieken (niet voor boeken) en andere
afwerkwerkzaamheden.

Naast de methode van digitale fotopolymere tekstvervaardigingstechnieken houden wij ook nog
steeds een zéér uitgebreide handletterzetterij in stand, welke uniek is in ons land, die vele
mooie luxe lettertypen van toen en heden herbergt, welke wij o.a. gebruiken voor het maken
van drukwerk dat respect moet afdwingen en ook uw onderneming en/of uzelf een uitstraling
van klasse en cachet meegeven.
Zo vervaardigen wij nog kwaliteitsdrukwerk op Handgeschept Oud-Hollands papier zoals:
- Huwelijkskaarten
- Verlovingskaarten
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- Circulaires
- Geboortekaarten (ook met strikjes)
- Aankondigingen
- Uitnodigingen voor o.a. Diners, Aandeelhoudersvergaderingen, Bijeenkomsten,
Bedrijfsjubilea, Open huis enz.enz
- Kerstrelatiewenskaarten
- Privé postpapier
- exclusief directie papier
- Firma adreskaarten
- Visitekaarten enz enz.
Op dit gebied leveren wij nog echt koninklijke kwaliteit,
maar dan wel tegen middenstands prijzen !

Uw interesse gewekt ?
Of vragen op drukwerkgebied ?
Bel vrijblijvend: 078 - 621 38 82.

E-mail: info@drukkerij-rad.nl
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