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DLACZEGO
FUNDACJA
OKDRYCIE
Drukuj w Odkryciu -
wspieraj naszą fundację!

Wszystkie wydruki
wykonujemy
własnoręcznie z
wykorzystaniem
najwyższej klasy
materiałów i
zachowaniem
odpowiedzialności
środowiskowej.

Na co dzień zajmujemy się

edukacją dzieci, w tym również

tych ze specjalnymi potrzebami.

Prowadzimy liczne zajęcia,

inicjatywy i świetlicę

środowiskową.

Współpraca z Odkryciem w

zakresie druku materiałów to

korzyść dla wszystkich.

Realizujemy profesjonalny druk na

większości dostępnych materiałów

i pomagamy z projektem.

Generowane w ten sposób środki

przeznaczamy na działania i

rozwój naszej organizacji, w tym

świetlicy środowiskowej.

Drukując u nas, wspierasz

podopiecznych świetlicy Fundacji

Odkrycie.
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TABLICZKI
METALOWE tabliczki informacyjne, tabliczki

ostrzegawcze, oznaczenia
urządzeń, oznaczenia przycisków,
oznaczenia magazynowe,
tabliczki z kodami kreskowymi,
tabliczki z kodami QR, tabliczki
reprezentacyjne, logotypy,
schematy ewakuacyjne.

ZASTOSOWANIE:

Oznaczenia do montażu
wewnątrz (in-door) i na
zewnątrz (outdoor), z wysoką
odpornością na temperatury 
i ścieranie. Przygotujemy
odpowiedni projekt graficzny,
pomożemy dobrać materiał 
i kolorystykę. Druk wykonujemy
profesjonalną drukarką UV,
zapewniającą wysoką
dokładność. 

Wykonujemy
znakowanie tabliczki
alfabetem Braille’a.

Łączymy materiały 
i tekstury, wiercimy
otwory lub zapewniamy
rewers samoprzylepny.
Możliwość dobrania
dowolnych kolorów
nadruku.



TABLICZKI
DREWNIANE
I SKLEJKA
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tabliczki informacyjne, tabliczki
ostrzegawcze, oznaczenia
urządzeń, oznaczenia przycisków,
oznaczenia magazynowe,
tabliczki z kodami kreskowymi,
tabliczki z kodami QR, tabliczki
reprezentacyjne, logotypy,
schematy ewakuacyjne, elementy
identyfikacji wizualnej.

ZASTOSOWANIE:

Oznaczenia do montażu
wewnątrz i na zewnątrz, z
wysoką odpornością na
ścieranie. Druk wykonujemy
profesjonalną drukarką UV,
zapewniającą wysoką
dokładność. Możemy wykonać
znakowanie tabliczki alfabetem
Braille’a (niezalecane przy
intensywnej fakturze drewna).

Łączymy materiały i
tekstury, wiercimy
otwory lub zapewniamy
rewers samoprzylepny.

Możliwość dobrania
dowolnych kolorów
nadruku.



TABLICZKI
PLEXI, PCV
I DIBOND
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tabliczki informacyjne, tabliczki
ostrzegawcze, oznaczenia
urządzeń, oznaczenia przycisków,
oznaczenia magazynowe,
tabliczki z kodami kreskowymi,
tabliczki z kodami QR, tabliczki
reprezentacyjne, logotypy,
schematy ewakuacyjne, elementy
identyfikacji wizualnej.

ZASTOSOWANIE:

Oznaczenia do montażu
wewnątrz i na zewnątrz, z
wysoką odpornością na
ścieranie. Druk wykonujemy
profesjonalną drukarką UV,
zapewniającą wysoką
dokładność. Możemy wykonać
znakowanie tabliczki alfabetem
Braille’a (niezalecane przy
intensywnej fakturze drewna).

Możemy wykonać
znakowanie tabliczki
alfabetem Braille’a.

Łączymy materiały i
tekstury, wiercimy otwory
lub zapewniamy rewers
samoprzylepny. Możliwość
dobrania dowolnych
kolorów nadruku.



TABLICE I
MAPY Z
ALFABETEM
BRAILLE'A
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mapy tyflograficzne dotykowe,
tablice tyflograficzne dotykowe,
plany sytuacyjne tyglograficzne
dotykowe, tablice informacyjne
tyflograficzne dotykowe

ZASTOSOWANIE:

Dotykowe tablice informacyjne,
plany sytuacyjne i mapy do
montażu wewnątrz i na
zewnątrz, z wysoką
odpornością na ścieranie.
Ułatwiają orientację w
budynkach oraz na posesji
osobom z niedowidzeniem.
Druk wykonujemy profesjonalną
drukarką UV, zapewniającą
wysoką dokładność. Na tablicy
umieszczamy wypukły tekst
tradycyjny, tekst wykonany
wypukłym alfabetem Braille’ (z
zachowaniem norm ADA) oraz
wypukłymi elementami
graficznymi. Dzięki takiemu
projektowi osoby z
niedowidzeniem, które nie
umieją czytać alfabetu Braille’a
również są w stanie dotykowo
odnaleźć się na tablicy.

Doradzamy w zakresie
optymalnego
rozmieszczenia tekstów
i elementów
graficznych, aby osoby
niedowidzące mogły z
łatwością zrozumieć
tablicę. Pomagamy w
optymalnym
umieszczeniu tablicy
(miejsce i wysokość).



DRUK NA
CERAMICE,
KAMIENIU,
SZKLE I
AKRYLU
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tabliczki informacyjne, dekoracje
biurkowe, nagrody, trofea,
identyfikacja wizualna, logotypy,
tabliczki reprezentacyjne

ZASTOSOWANIE:

Druk bezpośrednio na szkle,
ceramice, akrylu i szkłach
akrylowych oraz kamieniu. Druk
wykonujemy profesjonalną
drukarką UV, zapewniającą
wysoką dokładność. 

Możliwość położenia tła 
i zmatowienia lub
dodatkowego
nabłyszczenia powierzchni
lakierem (lakier możemy
położyć też na wcześniej
zadrukowanej
powierzchni). Możemy
wykonać znakowanie
druku alfabetem Braille’a.



NAKLEJKI
ZWYKŁE I
BRAIL
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naklejki informacyjne, naklejki
graficzne, naklejki na plany
sytuacyjne, naklejki na tabliczki
informacyjne, naklejki z alfabetem
Braille’a, naklejki numeracyjne,
naklejki do oznaczania
pomieszczeń, naklejki
ostrzegawcze

ZASTOSOWANIE:

Naklejki wykonujemy 
na bezbarwnej, kolorowej 
lub transparentnej folii
monomerowej. Na tej folii
wykonujemy druk UV 
w dowolnym kolorze, możemy
wykonać również znakowanie
druku alfabetem Braille’a. 

Naklejki wyglądają
estetycznie i przyjmują
rozmiar odpowiedni 
dla ewentualnego
zastosowania alfabetu
Braille’a, z zachowaniem
norm ADA.



MENU
RESTAURA
CYJNE I
HOTELOWE
BRAILLE
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menu hotelowe dotykowe z
alfabetem Braille’a, menu
restauracyjne dotykowe z
alfabetem Braille’a, karty dań z
alfabetem Braille’a, karty napoi z
alfabetem Braille’a, karty win i
alkoholi z alfabetem Braille’a7

ZASTOSOWANIE:

Menu dla restauracji z 
alfabetem Braille’a drukujemy
na foliach, plexi lub papierze,
 w formacie A4 lub A3, 
dwu lub jednostronnie. 
Nadruk jest wykonywany
profesjonalną drukarką UV
w dowolnym kolorze i wzorze,
na podstawie dostarczonego
projektu. 

Dbamy o odpowiednie
rozmieszczeni tekstu
i alfabetu Braillle’a, 
tak aby zachować normy
ADA, a osoby niewidzące
mogły bezproblemowo
odczytać menu.



MATERIAŁY
REKLAMOWE

strona 9

Drukujemy różne rodzaje
materiałów reklamowych -
ulotki, plakaty, naklejki, Dzięki
odpowiednim narzędziom,
jesteśmy w stanie drukować
również na gadżetach i
dostarczonych przedmiotach.

Druk wykonujemy
technologią UV, dzięki
czemu jest on wytrzymały i
odporny na zadrapania.

Zawsze chętnie pomożemy
z projektem i doradzimy w
kwestii doboru materiału.

Dostępne maksymalne
pole zadruku to 60x80cm.



fundacja@odkrycie.org

883 624 090

Fundacja Odkrycie

nip 8982254745

plac Kościuszki 4a

Wrocław 50-029

Katalog przygotowany przez Fundację

Odkrycie - treści zawarte należą do

fundacji.

Kontakt

tel:883624090

