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OSMIBAREVNÝ TISKOVÝ STROJ V TYPOSU
Představujeme Vám novinku a zároveň významnou investici do našeho strojového parku –

osmibarevný tiskový stroj Heidelberg XL 105-8c. Díky tomuto tiskovému stroji jsme nyní schopni

tisknout i náročnější oboustranné celobarevné zakázky pouze na jeden průchod strojem. To

nám umožnilo navýšit výrobní kapacity a zároveň zachovat vysokou tiskovou kvalitu všech

polygrafických produktů. Vysokou kvalitu tisku hlídá mimo jiné zabudovaný systém pro online

měření barevnosti a soutisku.

Tiskař Vlastimil Cimický na tiskovém stroji Heidelberg XL 105-8c

NOVÁ CERTIFIKACE ISO PSO

http://news.typos.cz/c/38524068/7940ab4751a-pp2v5z
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Zleva: Vedoucí předtiskového oddělení Václav Štádler, manažer kvality Jiří Pendl a manažer

tisku Pavel Matoušek

Opět jsme prokázali, že splňujeme standardy mezinárodně uznávané normy ISO 12647-2:2013

pro ofsetový tisk. Certifikace dle PSO znamená, že nejen předtiskové a tiskové parametry

korespondují s jejich specifikacemi zanesenými v normě, ale také to, že všechny procesy od

příjmu zakázky až po její vytištění jsou definovány a vyhovují filosofii standardu PSO včetně

všech přidružených ISO standardů. Díky tomu, že naše tiskárna tyto standardy bez problémů

plní, můžeme v letošním roce implementovat inovované sady barvových referencí Fogra 51 a

Fogra 52 dle ISO 12647-2:2013.

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ TISK V TYPOSU

Nabízíme Vám  jednoduchou a rychlou

možnost aktivně se angažovat v ochraně

životního prostředí. Stačí si u nás objednat

klimaticky neutrální tisk Vámi požadovaných

tiskovin. Navíc tím posílíte pozitivní vnímání

Vaší firmy jako ekologicky zodpovědné.



Jak funguje klimaticky neutrální tisk?
Pro každou tiskovou zakázku se vypočítají emise CO2, které v procesu tisku vznikají, a nelze jim

nijak zabránit. Tyto emise se následně vykompenzují investicemi do Vámi zvolených mezinárodně

uznávaných projektů na ochranu klimatu. Výsledkem jsou tiskoviny se zaručeně vyrovnanou

bilancí CO2, což je potvrzeno individuálním číslem ID, které je vykázáno na polygrafickém

produktu. Vaši zákazníci, obchodní partneři i zaměstnanci tak na první pohled uvidí, že Vám téma

životního prostředí není lhostejné.

Chci tisknout ekologicky

NABÍZÍME TAKÉ DIGITÁLNÍ TISK

Zleva: Vedoucí digitálního tisku Petr Šrail a výrobní dispečer Luboš Dušek u digitálního

tiskového stroje Xerox

Vedle ofsetového tisku, existuje v TYPOSu i oddělení tisku digitálního, který je optimální

především pro zakázky menšího rozsahu nebo pro zakázky s požadavkem expresního dodání.

Vzhledem k tomu, že v poslední době nám právě takové zakázky přibývají, pořídili jsme na

přelomu roku do našeho plzeňského závodu dva nové digitální stroje - Xerox Versant 2100 a

Xerox Versant 80 v prodloužených formátech až 660 x 330 mm. Kombinace ofsetového a

digitálního tisku nám umožňuje pružně reagovat na Vaše potřeby, ať už jde o objemově velké

nebo i ty nejmenší zakázky.

STUDENTI NA STÁŽÍCH V TYPOSU

http://news.typos.cz/c/38524070/7940ab4751a-pp2v5z


Zleva: HR generalista Veronika Dejová, stážistka a nová členka našeho týmu Lucie Pavlíčková a

HR ředitelka Jana Jandová

Na jaře letošního roku jsme místním studentům nabídli možnost stáží u nás ve firmě. Velice nás

potěšilo, kolik mladých lidí se k nám přihlásilo a ještě větší radost nám dělá, že s některými z

nich se budeme potkávat i do budoucna. Takovým případem je i studentka sociologie Lucie

Pavlíčková, která u nás po absolvování stáže začala vypomáhat v HR oddělení. Na otázku, co je

její náplní práce a jak se jí u nás líbí, uvádí: „Hodně pracuji v programu MS Excel, kde jsem se

naučila řadu věcí, které určitě využiji i v budoucnu. Dále připravuji různé dokumenty a podklady

spojené s agendou HR nebo dojednávám schůzky s uchazeči o zaměstnání. Stáž mi umožnila

seznámit se s novými věcmi a nasbírat nové zkušenosti, což se mi moc líbí a baví mě to. Jsem

ráda, že v TYPOSU můžu pokračovat i po uplynutí stáže.“

TYPOS, TISKAŘSKÉ ZÁVODY, S.R.O.

Podnikatelská 1160/14

320 56 Plzeň

http://news.typos.cz/c/38524071/7940ab4751a-pp2v5z


T +420 377 193 370

F +420 377 193 216

typos@typos.cz

www.typos.cz

Tento newsletter je rozesílán e-mailem a obsahuje informace o naší společnosti. Nepřejete-li si

tato sdělení nadále dostávat, použijte prosím následující odkaz a odhlaste se z odběru: odhlásit

se z odběru Newsletteru

tel:+420%20377%20193%20370
tel:+420%20377%20193%20216
mailto:typos@typos.cz
http://news.typos.cz/c/38524072/7940ab4751a-pp2v5z
http://news.typos.cz/rmftlp.php?cid=935937&mid=11308301&h=935937-7940ab4751a-pp2v5z

