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GLASMARK | O FIRMIE

Połączenie odpowiedniej
formy i koloru to kluczowy
składnik udanego
projektu.
Kim jesteśmy?
Firma Glasmark to przedsiębiorstwo rodzinne, które od 1992r.
prężnie rozwija się w branży szkła i ceramiki użytkowej. Dzięki
spójnej komunikacji i strategii marketingowej zbudowaliśmy
rozpoznawalną markę, która ma za sobą setki udanych realizacji
produktowych w branży szkła i ceramiki użytkowej oraz produktów
reklamowych.
Filozofią

naszej

firmy

jest

podążanie

za

najnowszymi

Glasmark

posiada

nowoczesne

technologie

pozwalające

światowymi trendami oraz dostarczanie klientom produktów

świadczyć profesjonalne usługi zdobienia szkła dla branży

o niepowtarzalnym charakterze i ciekawym stylu. Przyszłość

reklamowej, takie jak: natrysk, sitodruk, kalkomania, tampodruk,

biznesową tworzymy kierując się długoterminową strategią,

sublimacja oraz wiele innych.

której celem jest dotarcie z produktami Glasmark do szerokiego
grona odbiorców w kraju i za granicą.

Z naszą ofertą docieramy do rozmaitego grona odbiorców, od
małych przedsiębiorstw do największych producentów wody,

Naszym odbiorcom zapewniamy optymalne rozwiązania kosztowe,

soków, alkoholi, świec i wielu innych.

profesjonalną obsługę klienta oraz doradztwo wzornicze na
najwyższym poziomie.

Naszym celem jest stworzenie produktu, który odniesie sukces.

Dlaczego my?
Rozumiemy design
Oferujemy wykonanie projektu indywidualnego, który stworzy dla Ciebie nasz
zespół projektantów, wyspecjalizowanych w zdobnictwie i identyfikacji wizualnej.
Dobrze rozumiemy wizualną wartość marki i jej spójność, dlatego masz możliwość
dopracowania produktu finalnego do momentu pełnego zadowolenia.

Znamy się na kształcie
Kształt jest podstawą każdej realizacji. Odpowiednie dobranie formy może
nadać Twojemu produktowi prestiżu i unikatowości. Oferujemy szeroką gamę
szkła i ceramiki reklamowej dla branż napojów, alkoholi, świecowej, perfumerii,
oraz wielu innych.

Szkło to nasza pasja
Sukces firmy to głównie zespół, który dostarcza nam jednego z najbardziej
poszukiwanych i pożądanych towarów na rynku - kreatywność. Bez kreatywności
nie byłoby tak oryginalnej oferty, takiej różnorodności i licznych wzorów będących
odzwierciedleniem naszej pasji.
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Tworzymy nasze produkty
z pasją, bo po prostu
kochamy design.
Współpraca z nami
Najważniesze dla nas są pozytywne relacje z kontrahentami, dlatego dokładamy
wszelkich starań, aby nasze oferty były atrakcyjne, a ich realizacja zgodna z obranym
celem. Zespół Glasmark kompleksowo realizuje zlecenia klientów w opracowanym
procesie i w oparciu o scentralizowany system, który pomaga nam kontrolować
zamówienie i dotrzymywać terminów. Pracę w naszej firmie dzielimy na trzy
podstawowe zespoły, od których możesz oczekiwać:

Biuro
•

profesjonalne konsultacje projektowe, marketingowe i handlowe

•

projektowanie unikalnych zdobień dla klienta

•

profesjonalne wizualizacje produktów z dowolną liczbą wariantów

•

projektowanie opakowań pod asortyment

•

możliwość zamówienia fizycznego prototypu

Produkcja
•

zdobienie w dowolnie wybranych kolorach i efektach

•

łączenie technik zdobienia

•

pełny zakres operacji, tj. pakowanie, foliowanie, oklejanie

•

kontrola jakości asortymentu i zdobienia

•

szybki proces produkcji wysokonakładowych

Magazyn
•

składowanie wg zasad logistycznych i wymagań klienta

•

wysokie standardy zabezpieczeń transportowych

•

gwarancja bezpiecznej dostawy

•

terminowe wysyłki
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Malowanie dekoracyjne
Malowanie dekoracyjne ma za zadanie uwydatnić lub poprawić walory estetyczno-użytkowe
wyrobu. Ma to szerokie zastosowanie w branży napojowej, alkoholowej, świecowej oraz
perfumeryjnej. Oferujemy malowanie na kolory błyszczące, matowe, neonowe, metaliczne oraz
wiele innych efektów kolorystycznych. Na tak barwionych produktach można
z powodzeniem stosować inne techniki zdobień i personalizacji.

Zalety technologii malowania
Wieloletni rozwój technologiczny i personalny, a także niezliczone ilości testów dały nam
możliwość opracowania sprawdzonych i cieszących się zadowoleniem rozwiązań zdobniczych.
Ogromne możliwości malowania daje nam zaawansowany park maszyn o wysokiej wydajności,
a odpowiednia wiedza technologiczna pozwala nam realizować nawet najtrudniejsze projekty.

Do najważniejszych zalet malowania dekoracyjnego w firmie Glasmark należą:
•

wysokonakładowe produkcje z użyciem zautomatyzowanej linii malarskiej

•

możliwość zamówienia dowolnego koloru w palecie Pantone, a także efektów specjalnych

•

różne rodzaje efektów: błyszczące, matowe, transparent, metalizacja, podpylenia i wiele innych

•

rozmaite możliwości malowania wybranych części wyrobu

•

żywe, nasycone kolory

•

gwarancja powtarzalności kolorów w partiach produkcyjnych

•

wysoka odporność farb na zmywanie

•

możliwość odpowiedniego łączenia z technikami nadruku, kalkomanii, tampodruku, sublimacji i innymi

•

szczegółowa kontrola jakości

Na czym malujemy?
Oferujemy szeroką gamę szkła i ceramiki reklamowej dostępnej od ręki, malujemy
również na wyrobie powierzonym przez klienta. Doświadczony zespół technologów
i operatorów pozwala nam wierzyć, że pomalujemy wszystko. Standardowe wyroby,
które sprawdzają się w metodzie natryskowej to:
•

pojemniki

•

butelki

•

szklanki

•

kubki

•

kieliszki

•

popielniczki

•

i wiele innych
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Technika natrysku
Przedstawiamy podstawowe możliwości malowania techniką natryskową w firmie Glasmark.
Mamy możliwość odtworzenia dowolnego koloru z palety Pantone w różnych rodzajach wykończenia.
Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym wymaganiom opracowujemy również zdobienia w różnych efektach
dostępnych na specjalne zamówienie.

Możliwości malowania

Malowane dno

Malowanie na zewnątrz

Malowanie z podpyleniem

Malowane ucho

Malowanie wewnątrz

Malowana stopka

Malowanie wewnątrz
+ na zewnątrz

Malowanie dwukolorowe na
zewnątrz

Malowana nóżka

Malowana czarka

Rodzaje wykończeń

Kryjące błyszczące

Kryjące matowe
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Nadruki reklamowe
Oferujemy wykonanie nadruku wg projektu klienta lub wykonanie indywidualnego projektu. Doświadczony i utalentowany zespół realizuje
nawet najbardziej wyszukane zdobienia, a rozbudowany park maszyn i sprawdzone technologie pozwalają nam łączyć zdobienia dla
uzykania finalnego produktu zgodnego z Twoją marką i koncepcją wizualną. Przedstawiamy podstawowe możliwości personalizacji
i łączenia zdobień z podziałem na technologie.

NADRUK BEZPOŚREDNI

Grafika do
4 kolorów

Malowanie wewnątrz +
grafika do 4 kolorów

Malowanie na zewnątrz
+ grafika jednokolorowa

Malowane dno i ucho
+ grafika do 4 kolorów

Najważniejsze cechy:
•
•
•
•
•

Wysoka odporność mechaniczna i na zmywanie
Średnie i wysokie nakłady o dużej wydajności produkcyjnej
Rozbudowana paleta kolorów
Duże pola zadruku
Możliwość łączenia z kalkomanią i tampodrukiem

KALKOMANIA

Grafika do
5 kolorów

Malowanie wewnątrz
+ grafika do 5 kolorów

Malowanie na zewnątrz
+ grafika do 5 kolorów

Malowane ucho i dno
+ grafika do 5 kolorów

Grafika na uchu

Grafika na dnie

Najważniejsze cechy:
•
•
•
•
•
•
•

Wysoka odporność na zmywanie
Dowolny kolor z palety Pantone
Możliwość druków pełnokolorowych cmyk
Niskie, średnie a także wysokie nakłady produkcyjne
Dowolne umiejscowienie na wyrobie
Duże pola zadruku
Możliwość łączenia z nadrukiem bezpośrednim i tampodrukiem
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TAMPODRUK

Grafika do 5 kolorów

Malowanie wewnątrz
+ grafika do 5 kolorów

Malowanie na zewnątrz
+ grafika do 5 kolorów

Malowane dno i ucho
+ grafika do 5 kolorów

Grafika na uchu

Grafika na dnie

Najważniejsze cechy:
•
•
•
•
•
•
•

Wysoka odporność mechaniczna i na zmywanie
Średnie i wysokie nakłady
Dowolny kolor z palety Pantone
Możliwość druków pełnokolorowych cmyk
Dowolne umiejscowienie na wyrobie
Nadruk jednostronny
Możliwość łączenia z kalkomanią, nadrukiem bezpośrednim i sublimacją

SUBLIMACJA
Kubek latte

Kubek prosty

Grafika
pełnokolorowa

Grafika pełnokolorowa
+ malowane ucho

Grafika
pełnokolorowa

Grafika pełnokolorowa
+ malowane ucho

Najważniejsze cechy:
•
•
•
•
•
•

Dwie formy kubków ceramicznych do wyboru
Możliwość druków pełnokolorowych cmyk
Wysoka odporność mechaniczna i na zmywanie
Niskie, średnie a także wysokie nakłady produkcyjne
Duże pola zadruku
Możliwość łączenia z kalkomanią i tampodrukiem

!

Wymiary, umiejscowienie i inne możliwości zdobiania są determinowane indywidualnie dla każdego projektu i są
uzależnione od nakładów oraz zastosowanej techniki produkcyjnej. Zapytaj o możliwości zdobienia dla Twojego projektu.

7 | GLASMARK ADVERTISING GLASS & CERAMICS

www.glasmark.pl

GLASMARK
SZKLO I CERAMIKA REKLAMOWA
OD 1992

Glasmark Sp. z o.o.
Pużaka 63c
38-400 Krosno
POLAND

Tel.: +48 13 43 689 56
Fax: +48 13 43 683 13
e-mail: biuro@glasmark.pl
www.glasmark.pl

