
maximerad
tryckkvalité

Din helhetsleverantör av trycksaker!
ADT digitaltryck



ADT digitaltryck
När kvalité spelar roll

Vi var bland de första i Sverige med dagens digitala 

tryckteknik och vi tänker fortsätta att ligga steget före. 
 

Här följer ett urval av de produkter vi kan erbjuda   
ditt företag eller dig som privatperson. 

Digitaltryck,   Upphöjt tryck,   Böcker,

Storformatsaffischer,   Roll-ups,   Dekaler, 

Grafisk formgivning,   Variabeldata,   

Skyltar,   Menyer,   Foldrar,   Visitkort,

Säkerhetstryck,   Banderoller,   Broschyrer

och mycket mer...

ADT digitaltryck
När kvalité spelar roll

Ingen upplaga är 

för liten eller för stor
— tryck det du behöver,

när du behöver det...
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Du är alltid välkommen till oss • Storgatan 40, Borgholm, Öland

Lackning
Estetiskt och funktionellt.

Omslaget på trycksaken du håller i är lackat med vår 
“Kodak NexGlosser”. Under tryckningen kan du välja 
att lacka unika ark i produkten eller hela upplagan. 
Lackningen höjer inte bara produktens lyster och känsla 
utan ökar även dess hållbarhet, kvalité och livslängd. 
Lacken är dessutom godkänd för livsmedelsindustrin.



Skapa något som känns & syns
Med det femte färgverket i tryckpressen (Kodak NexPress) 
kan du nu trycka reliefliknande, upphöjt tryck.

Kontakta oss för mer information och hur du går  
tillväga för att maximera effekten med dina trycksaker.

upphöjT Tryckupphöjt tryck

Intelligent Dimensional

Coating Solution

— en klass för sig...

Intelligent Dimensional

Coating Solution

— en klass för sig...
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Fånga möjligheterna med hjälp av oss!

Skapa något som känns & syns
Med det femte färgverket i tryckpressen (Kodak NexPress) 
kan du nu trycka reliefliknande, upphöjt tryck.

Kontakta oss för mer information och hur du går  
tillväga för att maximera effekten med dina trycksaker.

Känn
  skillnaden  
med upphöjt tryck...



Alltid färgexaktAlltid färgexakt

SäkerheTSTryck

Omöjligt att kopiera. 

Ett kostnadseffektivt sätt att skapa en unik trycksak.

CREATIVE And fIlE pREpARATIon guIdElInEs

Kodak NexPress Dimensional Printing SystemKodak NexPress Dimensional Printing System

CREATIVE And fIlE pREpARATIon guIdElInEs

Vi tar dina trycksaker till nya höjder!

Du kan nu skydda dina produkter med hjälp av säkerhetstryck!

Föreställ dig exempelvis en biljett som inte ska kunna efterliknas 
tryckmässigt. Skapa en femte färg (NexPress Dryink clear) i 
originaldokumentet. Produkten blir omöjligt att efterlikna av 
andra då den femte färgen upplevs med olika speglingar i olika 
ljus så som bakgrunden på arket du håller i din hand.

Du kan även använda tekniken för att skapa snygga effekter  
och att generera en helt unik profil.

Ett sätt att skydda trycksaken
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till ett konkurrenskraftigt pris.

Hos oss på ADT har du hela trycksakskedjan samlad 

under ett och samma tak. - Från layout och tryck till 

efterbearbetning, lagerhållning och distribution.

Under årens lopp har stora som små företagare samt privat-

personer över hela Sverige valt oss som trycksaksleverantör. 

Det gör oss stolta och glada, så sätt oss gärna på prov 

med dina klurigaste frågor om trycksaker – och bli inte 

förvånad om vi hittar lösningar som ingen annan tidigare 

tänkt på.

Små snabba upplagor av visitkort och foldrar, eller stora 

produktioner av exempelvis almanackor och utskick 

med direktadresseringar är inga problem med vår digi-

tala tryckteknik. I princip kan varje parameter ändras 

under upplagans tryckning. - Från textinnehåll och bilder, 

till färger, typsnitt, siffror, diagram, språkvarianter och 

bakgrunder. 

Det här öppnar gränslösa möjligheter för dig och 

dina trycksaker.

Vår strategi
är att erbjuda kvalitativa och effektiva trycksaker
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Förutom ”standardtrycksaker” kan du 

även trycka affischer i alla tänkbara 

format i storformatsskrivaren.
I denna printer kan man använda sig 

av en rad olika material. Bl.a. papper, 

canvas & klisterark för skylttillverkning.

Tekniken är lämplig för etiketter till livs-

medelsindustrin, något som vi varje år 

producerar en mängd olika varianter av. 

Du kan konturskära etiketterna till 

exakta och ovanliga format. Kika in till 

oss se vad vi kan erbjuda just dig.

Tryckfärgen på samtliga trycksaker är

UV- beständig och vattenresistent.
 — det är stort... 

Storformat / Skärplotter

Till skillnad från konvetionell

tryckteknik kan vi styra 
upplagan efter beställarens behov.

Varje tryckt ark kan bli unikt med

såkallad variabeldata och det är lätt

och billigt att göra kompletteringar. 

Dessutom skonar trycktekniken

både miljö och hälsa.

 — digitaltryck ger mångsidighet   
         och kvalité... 

Digital tryckpress. Nexpress

eller för stor
Med digital tryckteknik är

ingen upplaga för
liten
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Gå in på
www.adttryck.nu
för tillgång till
vårt bildarkiv.

har vi skapat ett bildarkiv med huvudelen naturbilder. 
Vill du ha något speciellt motiv så tar vi fram det 
eller åker och plåtar direkt på plats.

Vi jobbar även med produktfotografering för  
exempelvis kataloger. Kontakta oss eller gå in   
på www.adttryck.nu för mer info.

Bildbank
Genom vårt eget natur- och fotointresse

Du är alltid välkommen med frågor
om trycksaker och trycksaks-
produktion till oss.
tony@adttryck.nu • jens@adttryck.nu
stig@adttryck.nu • elina@adttryck.nu
sara@adttryck.nu •  frans@adttryck.nu
thomas@adttryck.nu • seppo@adttryck.nu

Offertförfrågningar: adt@telia.com

Vi på ADT

SeppoSTig

jenSTony FrAnS

ThomAS SArA elinA
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Kontakt

Telefon: 0485-777 67

Fax: 0485-459 77

E-post: adt@telia.com

Besöks och postadress: 

ADT digitaltryck 

Storgatan 40 

387 34 BORGHOLM

Web: www.adttryck.nu

ADT digitaltryck är ett familjeföretag 

som tack vare duktiga medarbetare och 

krävande kunder vuxit och utvecklats på 

Öland sedan år 2000.

— välkommen att kontakta oss... 
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