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„KEBY SOM MAL VO VRECKU POSLEDNÝ DOLÁR, 
MINUL BY SOM HO NA REKLAMU.“

– HENRY FORD –



TLAČÍME
Potláčame papier, samolepiace fólie, okenné fólie, bannery, PVC, 
textílie, plátno a množstvo iných materiálov.

LAMINUJEME
Lamináciou získava nátlačok odolnosť voči mechanickému 
poškodeniu a poveternostným vplyvom.

PLOTRUJEME
Vyrezávanie (plotrovanie) nápisov, lôg a rôznych tvarov  
z farebných a tlačených samolepiacich fólií.

FRÉZUJEME
CNC frézovanie 3D lôg, písmen, akýchkoľvek tvarov a nápisov  
z doskových materiálov rôznych hrúbok.

INŠTALUJEME
Realizujeme reklamné polepy prevádzok, polepy automobilov, 
montážne a výškové práce.

...A MNOHO ĎALŠIEHO
Vyrábame a dodávame reklamné predmety, textil, kalendáre, 
rôzne reklamné nosiče, tabule a podobne.

OD NÁVRHU PO REALIZÁCIU
Stačí, ak nám opíšete čo potrebujete, po čom túžite. Našou úlohou je pre vás 

nájsť a zrealizovať imidžovo a technologicky najideálnejšie riešenie.  
Od samotného zamerania, návrhu, cez prípravu grafických podkladov  

až po výrobu a následnú inštaláciu vám celý váš projekt radi zrealizujeme.

KAŽDÝM ĎALŠÍM PROJEKTOM SA SNAŽÍME BYŤ LEPŠÍ

Pomôžeme vám s ideou a samotnou realizáciou vášho projektu  
v čo najkratšom možnom čase. Mnohé zo zákaziek dokážeme zrealizovať  

vďaka našim technológiám takpovediac "z večera do rána".



ČO VŠETKO PRE VÁS DOKÁŽEME UROBIŤ

VEĽKOFORMÁTOVÁ A MALOFORMÁTOVÁ DIGITÁLNA TLAČ
Vytlačíme vizitky, letáky, plagáty, samolepky, firemné brožúry, 
obrazy, rollupy, tapety, veľkoplošné polepy a mnoho ďalšieho.

REKLAMNÉ POLEPY AUTOMOBILOV
Od reklamných nápisov a tvarov z farebných fólií, 

až po celoplošné tlačené, laminované polepy.

ORIENTAČNÉ A INFORMAČNÉ SYSTÉMY
Vyrobíme menovky k dverám, smerové tabule, 3D logá, zhotovíme  

komplexný orientačný systém do kancelárií a budov.

GRAFICKÉ SLUŽBY A DIZAJN
Pomôžeme s tvorbou loga, propagačných materiálov pre vašu spoločnosť,  

spracujeme návrh a celkový branding vašich priestorov.

INŠTALÁCIE A POLEPY
Nainštalujeme orientačné systémy, svetelné boxy, zrealizujeme vešanie bannerov,  

zabezpečíme výškové práce, rôzne veľkoplošné reklamné a imidžové polepy.

REKLAMNÉ PREDMETY
Dodáme a obrandujeme množstvo reklamných predmetov, textilu, pracovného textilu, 

chutných darčekov, kalendárov a novoročeniek.
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Tlačený a laminovaný polep 
kontajnerov na detskom ihrisku.

Plotrovaný (vyrezávaný) imidžový 
polep z farebných fólií.

Polep gastro prevádzky z One-way 
vision (dierkovanej) potlačenej fólie.

Veľmi efektný a účelový polep 
kancelárií tlačený na transparentnú 
fóliu.
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Polep vozového parku z farebnej 
rezanej fólie.

Plnofarebný tlačený a laminovaný 
polep.

Polep z dlhoročných, 
certifikovaných one-way vision  
a  reflexných fólií. Realizované pre 
Bratislavskú a Košickú záchrannú 
službu v počte 152 vozidiel.
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Kazetový nesvetelný nápis  
v rozmere 20 x 3,5 m. Inštalácia  
za pomoci vysokozdvižnej plošiny.

3D logo vyfrézované z lesklého, 
čierneho kompozitného materiálu 
hrúbky 3 mm.

Logo z tvrdeného PVC (hrúbka  
10 mm) odsadené  od fasády.

3D styrodurové logo v hrúbke  
45 mm vo farbách podľa 
požiadavky zákazníka aplikované 
na PVC doske.
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Kombinovaná svetelná reklama 
zložená zo svetelného boxu  
a samostaných svetelných písmen.

Svetelná reklama je vybavená 
stmievacím senzorom, ktorý 
umožňuje samostatnú automatickú 
prevádzku.

3D svetelné samostatné písmená.

Svetelná výstrč 
s konzolou na uchytenie 
z rôznych strán 
podľa požiadavky.
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osobne 
vám ukážeme 

a povieme 
ešte viac



Nepriehľadný banner 
s hliníkovou konštrukciou.

Vlajky montované na stĺpy 
verejného osvetlenia.

Veľkoplošný mesh (dierkovaný 
materiál) s hliníkovou konštrukciou 
inštalovaný za pomoci 
vysokozdvižnej plošiny. 
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Kombinácia použitia nepriehľadnej 
potlačenej fólie, skla a potlačenej 
čírej folie s možnosťou jednoduchej 
výmeny.

Sklenený orientačný systém v átriu 
budovy s 3D logom.

Brúsené dibondové dosky  
s plotrovanými (rezanými) textami  
z farebnej fólie.

Exteriérový info panel. Digitálna 
tlač na nepriehľadnej, laminovanej 
fólii.
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Roll-up dostupný v rôznych šírkach 
a prevedeniach mechaniky.

Exteriérový info panel s vysokou 
odolnosťou voči dažďu a vetru.

Interiérová informačná tabuľa 
prispôsobená na regály predajní.

Pop-up steny rôznych veľkostí 
s možnosťou výmeny grafiky 
s prezentačným stolíkom na 
kolieskach, ktorý slúži zároveň ako 
kufor, do ktorého je možné celú 
stenu zbaliť a bezpečne prevážať.    
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Množstvo samolepiek na rozličné 
druhy samolepiacich folií.

Živicové samolepky rôznych tvarov 
a veľkostí.

Laminované samolepky odolné 
proti oderu nepravidelných tvarov 
podľa požiadavky. 

Odolné, dlhodobé podlahové 
samolepky s certifikovaným 
protišmykovým povrchom.
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Maloformátová tlač a laminovanie.
Vrátane grafického dizajnu.

Výroba a distribúcia tlačovín 
všetkých druhov. Kompletný 
polygrafický servis pre váš biznis.

Tlač plagátov na veľké množstvo 
materiálov.

Brožúrky a iný propagačný materiál 
od malých sérií.
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Reklamné predmety vysokej kvality 
originálnych dizajnov. Možnosť 
podsvietenia loga urobí z produktu 
exkluzívny darček.

Unikátne osobné spojenie pomocou 
personalizovaných darčekov vo 
vlastnom balení, s komplimentkou 
alebo listom.

Textilné tašky s potlačou loga  
a reklamného textu. Možnosť 
výroby na mieru s potlačou 
na celej ploche.

  
   REKLAMNÉ PREDMETY 26

osobne 
vám ukážeme 

a povieme 
ešte viac



  
Darčekové predmety z bambusu, 
pšeničnej slamy a ďalších 
ekologických materiálov. Ľahké, 
recyklovateľné, moderné, štýlové. 

 
Kvalitné dáždniky do slabého 
dažďa, ale aj silnej búrky  
s protibúrkovým mechanizmom. 

Reklamný textil pre každú 
príležitosť - eventy, firemný 
dresscode, veľtrhy. Na výber veľké 
množstvo materiálov, farieb, 
veľkostí a potlačí.

Širokú ponuku našich reklamných 
predmetov nájdete na:
www.reklamnypredmet.sk
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   30 HYGIENICKÁ KOLEKCIA

Dezinfekčné prostriedky rôznych 
konzistencií, tvarov a veľkostí. 
Ochranné rúška na tvár  
s plnofarebnou potlačou.

Multifunkčný UV-C sterilizátor, 
ktorý zabíja až 99,9% baktérií. 
Vhodné napríklad na telefón, 
slúchadlá, šperky alebo rúško.



myAD, s.r.o.
Záborského 20
831 03 Bratislava

www.vyrabamereklamu.sk
www.reklamnypredmet.sk


