PREDSTAVITEV

Predstavitev podjetja
Pucihar 3D print
..Obstojne 3D nalepke vseh vrst in oblik..
Tokrat vam bomo predstavili eno
najstarejših in največjih slovenskih
podjetij, ki se ukvarja z izdelavo t.i. 3D
nalepk. Na domačem tržišču je podjetje
Pucihar 3D print prisotno že več kot
deset let, njihovi začetki segajo v leto
1994. Poslovni prostori podjetja se
nahajajo v industrijsko-obrtni coni v
Trzinu, na Motnici 2. Tudi podatek, da ima
omenjeno podjetje kar okoli 70 odstotkov
tržne pogače med domačimi izdelovalci
nalepk, je sam po sebi dovolj zgovoren.
Polovica izdelkov je namenjenih tujim
tržiščem, med katerimi prednjačijo države
kot so Nemčija, Avstrija, ZDA, Koreja,
Grčija in Češka. Vsi izdelki ustrezajo
visokim standardom kakovosti, ki so jim
podvrženi tudi dobavitelji podjetja, saj
morajo izpolnjevati vsaj normativ ISO
9000. H kakovostni izdelavi ogromno
pripomore tudi vrhunska oprema proizvodna linija Pucihar je večinoma
Akcija za računalniška podjetja
Podjetje Pucihar 3D print je do konca
meseca januarja za vsa računalniška
podjetja pripravilo posebno akcijo.
Po izredno ugodni ceni 45 tisočakov
(DDV ni vključen v ceno) lahko v promocijskem času naročite 500 prelitih
3D nalepk velikosti 25*25 milimetrov
(torej nalepk za računalniška ohišja) s
poljubnim motivom ali logotipom.

računalniško (digitalni tisk) in strojno
podprta s sodobnimi napravami.
Pa si oglejmo, kaj vse ponuja podjetje
Pucihar 3D print. Začnimo z nalepkami.
Najbolj priljubljene so t.i. 3D prelivne nalepke. Preliv iz prosojne poliuretanske
smole, ki je nanesena na digitalni odtis
motiva, je namreč zelo obstojen, tako da
je nalepke moč uporabljati v vseh okoljih.
Tudi druga stran nalepke, lepljiva folija, je
kos vsem gladkim površinam. V podjetju
Pucihar 3D print nam lahko izdelajo nalepke od velikosti 1 cm2 do vsega 100
cm2. Pri obliki nalepk smo omejeni zgolj
z lastno domišljijo, saj stroji izrežejo vse,
kar si želimo - srček, kapljico, smrečico,
in še bi lahko naštevali.
Novost v ponudbi nalepk pa predstavljajo
posebne obstojne nalepke za tekstil, ki so
plod lastnega razvoja in katerih izdelavo
so pri Puciharju zaščitili z ustreznim patentom. Nalepke iz gumirane plastike so
primerne za vse proizvajalce športnih oblačil in obutve, saj se oblačil tudi po več
kot ducat pranjih držijo kot klop. Upali bi
si trditi, da bomo prej strgali majico, kot
pa z nje odstranili nalepko.
Poleg nalepk pa podjetje Pucihar 3D print
izdeluje tudi obeske za ključe - tudi ti so
vseh vrst in oblik. Omisliti si je moč tudi
reklamne magnete, takšne kot jih pogo-

sto videvamo na predstavitvenih tablah v
podjetjih ali pa npr. krasijo hladilnik v domačem gospodinjstvu. Strokovnjakom v
podjetju ni tuj niti tisk plakatov ali izdelava
transparentov do 1,6 metra širine in brez
dolžinskih omejitev. Vsi izdelki učinkovito
služijo kot poslovna darila ali promocijski
material na sejmih, predstavitvah, srečanjih, poslovnih sestankih …
V kolikor smo pritegnili vašo pozornost,
oziroma potrebujete kakšnega izmed
predstavljenih izdelkov, se le oglasite v
podjetju Pucihar 3D print in z veseljem
vam bodo predstavili svojo ponudbo. (P.R.)
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