Ukázky realizace

Grafické studio Graphic Live
vzniklo v roce 1997 oddělením od obchodní firmy, odkud společnost získala nejen stálou klientelu
a technické zázemí, ale i grafickou vyzrálost a krea vitu svojí tvorby. Svou flexibilitou je studio schopné
pokrýt požadavky zákazníků téměř ze všech oborů lidské činnos a vyhovět i vysokým požadavkům na
čas, kvalitu, objem, technické zpracování a finanční dostupnost.
Hlavní činnos jsou služby grafického studia v oblas návrhu a přípravy komerční grafiky, přizpůsobení
grafického návrhu použité skové technologii a jeho výsledné zpracování. Společnost nabízí svým zákazníkům také skové služby zahrnující ofsetový či digitální sk, síto sk, případně zajišťuje další specializované techniky podle konkrétních požadavků klientů, jako např. zpracování velkoplošných plakátů,
billboardů, reklamních bannerů či aplikace řezané reklamy. V nabídce jsou i ostatní polygrafické a dokončovací služby, které navazují na skový proces. Jedná se zejména o výsek, knižní vazby, laminaci, perforaci, číslování, reliéfní ražbu a mnohé další. Při vzniku studia do společnos smluvně a kapitálově vstoupila
skárna VanDruck Sedlčany, v níž byla otevřena pobočka firmy, a kde je realizováno skové a knihařské
zpracování podkladů ofsetovým skem, knih skem, síto skem a karuselovým po skem tex lu.
Neoddělitelnou součás jsou také služby v oblas marke ngu a strategie reklamy, návrhu a řešení
komerčních prostor, interiérů, nebo montáže velkoplošné reklamy - a to od malých akcí, jako jsou
např. prezentační dny firem, přes marke ngovou a grafickou realizaci výstavních stánků pro jednotlivé
subjekty, až po globální strategii marke ngu firem.
Celkový image našich zákazníků netvoří jenom vzhled a design jejich skových a propagačních materiálů, ale tomuto vzhledu by měl odpovídat i design a uspořádání jejich pracovních či komerčních prostor - kanceláří, zasedacích místnos , restaurací, nebo prodejních či výstavních stánků. Studio Graphic
Live spol. s r. o. nabízí v tomto směru služby od základního konceptu uspořádání a ergonomie, přes
grafický či designový návrh až po konečnou realizaci a vybavení prostor.

Služby DTP studia
Hlavní náplň činnos grafického studia Graphic Live představují služby elektronické přípravy a zpracování dat pro skové zakázky, které jsou realizovány zejména ofsetovým nebo digitálním skem,
případně dalšími speciálními technikami.
Studio nabízí v této oblas komplexní služby, od návrhu formátu a marke ngu prezentačního materiálu, přes přípravu vstupních dat a jejich elektronickou sazbu, až po technologické výstupy pro vybraný
skový proces. Po dohodě je možné provádět i částečné zpracování zakázky podle potřeb a přání
zákazníka.
Náplň činnos grafického studia
• Pořizování a příprava vstupních dat
• Elektronická sazba a zpracování grafického návrhu
• Příprava a výstup dat pro koncovou technologii
V rámci přípravy dat firma pro své klienty zajišťuje i pořizování vstupních fotografií, a to buď ve vlastním ateliéru (především technická fotografie výrobků), nebo prostřednictvím renomovaných fotografů (umělecké foto nebo velké objekty).
Nedílnou součás zpracování dat jsou i překladatelské služby (včetně cer fikovaného ověření) a příprava jazykových mutací firemních materiálů.
Grafické studio dále nabízí i tvorbu speciálních skových podkladů, jako jsou EAN čárové a QR kódy,
generování údajů pro personalizaci materiálů a zpracování tabulkových a databázových záznamů pro
skové podklady. Pro komplexní přípravu skovin, především pak periodik a knih studio zajišťuje i registraci skovin a knižních čísel v evidenci Národní knihovny.
Veškerá finální data jsou zálohována na diskových polích firemního serveru již od roku 1997. Na vyžádání studio může klientovi pořídit kopii zpracovaných dat, tak i digitální podobu finálních skových
archů.

Tisk a skové služby
Tiskové služby představují jeden z koncových kroků v realizaci zakázky. Tiskové služby studia Graphic Live
jsou zaměřeny zejména na realizaci archovým ofsetovým skem, digitálním skem (malonákladovým nebo
velkoformátovým), síto skem nebo jinými technologiemi v závislos na požadovaném produktu.

Archový ofsetový sk
Tisková technologie pro sk středních nákladů ( síce až dese síce ks) na papírové materiály nebo
samolepky o gramáži 70 - 350 gr/m2. Produktem jsou zejména letáky, plakáty, časopisy, knihy, formuláře, e kety atd...

Digitální malonákladový sk
Tisková technologie pro sk malých nákladů (desítky až stovky ks) na papírové materiály nebo samolepky o gramáži 70- 350 gr/m2. Produktem jsou zejména vizitky, pozvánky, novoročenky, plakáty atd...

Velkoformátový digitální sk
Tisková technologie pro sk kusových nákladů větších rozměrů na široké spektrum materiálů především pro venkovní použi . Tato technologie je ve většině případů součás velkoformátové grafiky.

Síto sk
Tisková technologie pro po sk hotových výrobků, tex lu, LDPE a papírových tašek apod. nebo výrobků, které nelze po sknout jinou technologií.

Dokončovací operace
Jako součást skových zakázek je zabezpečováno jakékoliv dokončující zpracování, jako je ořez, tvarový
výsek, falcování, bigování, knižní vazba a povrchové úpravy laminací nebo lakováním.

Komerční prostory
Studio Graphic Live zajišťuje grafické a designové úpravy komerčních firemních prostor, jak jsou kanceláře
nebo prodejní a předváděcí centra, showroomy, call centra. Mezi tyto služby patří i zpracování exteriérových i interiérových informačních systémů.

Komerční prostory
Studio zajišťuje návrh a realizaci interiérů komerčních, prodejních a prezentačních prostor včetně projekce a zpracování grafického, dispozičního řešení, návrhu osvětlení, vybavení nábytkem a ostatním
vnitřním vybavením a zpracování celkového designu.
Základní body při návrhu a realizaci:
- konzultace vstupních požadavků klienta a zaměření stavby
- zpracování vizualizace prostoru a vytvoření 3D modelu, projekt, návrh vybavení, cenová kalkulace
- podklady pro realizaci, podklady pro stav. povolení, TZB a IZS, elektro, dílenské dokumentace
- vlastní realizace a stavební dozor při realizaci
- vybavení interiéru dle požadavků
- revizní zprávy

Projekční činnost a technický dozor
Studio zajišťuje projekční činnost pro všechny své realizace, projekční a výrobní technickou dokumentaci, vizualizaci projektů a technický dozor pro fázi realizace.

Informační systémy
Grafické zpracování a realizace informačních a orientačních systémů objektů a budov jak v interiérovém, tak v exteriérovém provedení.

Výroba nábytku a atypických interiérových prvků
Společnost zajišťuje výrobu interiérových prvků použitých v projektech, především pak nábytek,
osvětlení, mul funkční panely, konstrukce apod. Pro tuto činnost má k dispozici zámečnickou a truhlářskou dílnu.

Exteriérová grafika
Exteriérová grafika představuje zejména řešení výkladních skříní, výloh, světelných poutačů, ploch na
fasádách, podlahové grafiky, mobilních prezentačních prvků apod. Mezi aplikace exteriérové grafiky zajišťované studiem Graphic Live patří i grafické řešení vzhledu firemních dopravních prostředků.

Velkoformátový digitální sk
Po sk ploch větších rozměrů na fasádách objektů nebo výlohách, aplikovaný přímo, nebo pomocí
konstrukčních prvků a podkladových materiálů.

Samolepící řezaná grafika
představuje aplikaci speciálních samolepících fólií, vyřezaných řezacím plo erem do požadované dispozice. Takto připravená grafika je aplikovatelná na jakýkoliv hladký neporézní povrch, např. karosérie,
skleněné výlohy, plastové desky atd.

Světelná grafika
představuje aplikaci prostorových grafických prvků vlastním zdrojem světla, nejčastěji zářivkou nebo
LED technologií. Aplikaci představují nejčastěji firemní loga, reklamní š ty prodejen nebo restaurací a
světelné prvky na fasádách.

Montážní a realizační práce
Studio Graphic Live zajišťuje pro dodávanou exteriérovou grafiku finální montáž a instalaci dle požadavků klienta včetně zpracování kompletní projektové a výrobní dokumentace.
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