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Introligatornia Pantha - oprawa spiralna
http://pantha.com.pl

PANTHA jest jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm na polskim rynku w wykonywaniu
usług introligatorskich. Już od 1983 roku zajmuje się wszechstronną obsługą drukarni i firm poligraficznych,
agencji reklamowych oraz bezpośrednio klientów docelowych Podejmuje się realizacji na terenie Polski w
najszybszym czasie na rynku. Doświadczeni introligatorzy oraz nowoczesny park maszynowy zapewniają
wysoką jakość realizacji. Usługi w ofercie introligatorni: Oprawa spiralna, oprawa listwowa, oprawianie
kalendarzy w spirale zamykane, Okrawanie naroży, wykrojniki kowalskie, krojenie i zbieranie druków, także
sztancowanie i perforacja znaczkowa, druków i bloków. Oprawa spiralna i oprawa listwowa to jedne z
najstarszych i najczęstszych technik występujących na polskim rynku usług introligatorstwa. Dzięki
posiadaniu rozwiniętego parku maszyn, doświadczonej kadry pracowniczej oraz dobremu zmysłowi
introligatorskiemu podejmuje się nawet najcięższych realizacji introligatorskich na terenie wszystkich
województw w relatywnie szybkim czasie. Doświadczony personel oraz korzystanie z nowoczesnych maszyn
introligatorskich zapewnia najszybsze wykonanie na rynku i wysoką jakość realizacji. Do standardowych
usług introligatorskich należą: Oprawa kalendarzy i bloków w spirale zamykane, Oprawa plakatowa w listwy,
Okrawanie naroży, wykrojniki kowalskie, krojenie i zbieranie druków, a także sztancowanie i perforacja
trójczłonowa.
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