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През 1968-ма година започва дейността си AB  SERİGRAFİ.

Днес предприятието разполагас ъсз акрита площ
от 3000 кв. м,. 35 квалифициранис пециалисти и е един
от най-големите доставчици на промишлеността.
Производството на AB SERİ GRAFİ  е с високо качество

на продуктите.
Във всеки един момент  ние – като партньор -  сме в
състояние да предложим надеждни и икономични решения
за всички наши клиенти. Нашето мото е да се развиваме
с всеки изминал ден.

AB  SERİGRAFİ ,  в продължение на всичките тези 40
години, е с реномето на коректен и качествен
партньор в своята област – ситопечат, печат,
етикети, нераждаеми стоманени етикети,
лазерно рязане, ролни етикети, безкрайни
възможности в дигиталния печат.
 Удовлетворението от страна на клиентите,
произвоството на качествени
продукти, навременната доставка до
посочено от тях място, качеството на
дизайна и първокластия печат са наша
запазена марка.

От създаването си до днес

AB  SERİGRAFİ  се стреми непрестанно да
се развива и подобрява всички свои звена,

да разширява мрежата от услуги в сектора,

инвестирайки сериозно в персонал и

технологии,  и в съответствие със знанията

и опита на работещите в предприятието се

стреми да предлага най-доброто обслужване

на своите клиенти.

40-ГОДИШЕН ОПИТ
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В днешни дни рекламната индустрия, визията,
модерните технологии и умелото им
използванес а много важни. В този смисъл

AB  SERİGRAFİ  с епревърна
в една от водещите компании в този бранш.

Ролните етикети са удобно и икономично решение.
Те са достатъчно естетически, за да въздействат и
достатъчно удобни, както за автоматично лепене,
така и за ръчно. Изработваме етикети от прозрачни и
гланцирани самозалепващи материали с дебелина
от 03,5  до 06,0  микрона, като материалите могат да
бъдат изкуствени, хартия, картон или плат .

Цветността може да достигне
12 цвята ,б лагодарение на
съвременните технологии,
които използваме.И ма възможност
за нанасянето на UV-лак, печат върху целофан,
както и ламинатно PVC  покритие. При желание от
страна на к лиента върху  произведениет
етикети могат да се насложатг ланцирани
елементи на принципа на топлия печат
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Днес, в страната ни, най-големите
компании за електроника използват
за още по-добра визуализация етикет,
разработен от нас. Той се нарича
STİEL  LABEL  и подобрява качеството и

привлекателността на съответния
продукт.





СИТОПЕЧАТ

AB Serigrafi

San. Bir Bulvarı 5. Bölge 12. Cadde No : 88 Hadımköy yolu üzeri  B.Çekmece-İstanbul

Tel : 0212 886 58 36 (Pbx)  •  Fax : 0212 886 66 81

www.abserigrafi.net  •  mail@abserigrafi.net  •  abserigrafi@dsl.ttmail.com

Този печат, широко популярен и в България, е удачен при
определени изделия. При него използваме само най-добрите
мастила и материали в света, а целта ни е постигане на
перфектното качество.
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UV И ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

Дигиталната технология предлага икономия
на време и средства. Тя е перфектна за малки
тиражи, единични бройки и др. и спестява
разходите по печата.
При размер от 1,40  м. до 30 м. има възможност и
за нанасяне на  UV-лак.
За размер от 2,50  м. до 30 м. се използват
специализирани широкоформатни машини.
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