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Trumpai APIE MUS
• Tai pirmoji privati poligrafijos įmonė Lietuvoje, įsteigta 1990 m. spalio 11 d.,
po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.
• Įdiegta sertifikuota ISO 9001:2008 kokybės vadybos sistema, ISO 14001:2004
aplinkos apsaugos vadybos sistema ir įgyvendintas Europos kokybės valdymo
fondo verslo tobulumo modelis (EFQM).
• Vienintelė spaustuvė Baltijos šalyse, įsigijusi„MetalFX“ technologijos licenciją
ir turinti praktikos naudoti ją spaudoje.
• S. Jokužio leidykla-spaustuvė yra Lietuvos spaustuvininkų, Klaipėdos
pramonininkų asociacijų ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė.

SPAUSTUVĖS IŠSKIRTINUMAS
KUO MES SKIRIAMĖS NUO KITŲ SPAUSTUVIŲ?

• Visi procesai – nuo idėjos iki gaminio pristatymo- vyksta PO VIENU STOGU.
Leidyba, dizainas, fotopaslaugos, paruošimas spaudai, spauda, knygrišyklos
darbai, visi baigiamieji darbai, produkcijos pristatymas užsakovui. Tai
užtikrina aukščiausios klasės kokybę bei terminus visuose etapuose.
• Folijavimas, kirtimas, lakavimas UV laku, įvairus lankstymas, koširavimas,
kietviršių gamyba, kongrevavimas, kniedės dėjimas, registrų kirtimas ir
daug kitų mūsų spaustuvės darbų po spausdinimo technologijos galimybės
leidžia įgyvendinti originaliausias poligrafijos idėjas, ir tai mus išskiria iš
kitų rinkos dalyvių.
• Įgyvendintos visos trys pagrindinės spaudos technologijos – ofsetinė,
skaitmeninė ir šilkografija. Platus spaudos gaminių ir paslaugų pasirinkimo
spektras suteikia galimybę patenkinti įvairius užsakovo poreikius ir siūlyti
nestandartinius sprendimus.
• Mūsų spaustuvėje žinomos vokiečių kompanijos „HEIDELBERG“ ofsetinės
spaudos mašinos yra pirmaujančios pasaulyje ir pripažintos kaip profesionali įranga.
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Pažangiausios poligrafijos
technologijos, kvalifikuoti
darbuotojai ir jų patirtis –
tai mūsų investicija.

VEIKLOS APIBŪDINIMAS
PRODUKCIJA

S. Jokužio leidykloje-spaustuvėje spausdinami katalogai, visų rūšių kalendoriai, knygos, albumai, plakatai, lankstinukai, skrajutės, padėkos raštai, bilietai, etiketės, užrašų lapeliai, aplankai, pakuotės, firminiai blankai, vizitinės
kortelės, įvairių formatų vokai, lipdukai ir kt.

OFSETINĖ SPAUDA

Didelis darbo krūvis tenka žinomos vokiečių kompanijos „Heidelberg“
ofsetinės spaudos mašinoms: „Heidelberg“ SM52 - 5+L, „Heidelberg“ SM74
- 5+L. Ši pripažinta profesionali įranga yra pirmaujanti pasaulyje. Mūsų
spaustuvės spaudos mašinų privalumas – jos turi lakavimo sekcijas, kurių
dėka spaudiniai tampa ne tik gražesni, bet ir sutrumpinamas spaudos dažų
džiūvimo proceso laikas. Tai leidžia greičiau atlikti baigiamuosius darbus po
spaudos (lankstymą, segimą ir t. t.), o užsakovas galutinį kokybišką produktą
gauna sutartu laiku.

SKAITMENINĖ SPAUDA

Rinkoje atsiradus operatyvios spaudos poreikiui ir nedidelių tiražų gaminių
paklausai, spaustuvė įsigijo pažangiausią Lietuvoje skaitmeninę 2400 dpi
skaidos spaudos mašiną. Tai leidžia per ypač trumpą laiką atspausdinti
aukštos kokybės spaudos gaminius ir turėti pranašumą tarp kitų rinkos
dalyvių. Spaustuvės konkurencinis privalumas yra tai, jog po spaudos
skaitmeniniu būdu atspausdinti gaminiai užsakovo pageidavimu gali būti
pagražinami UV daliniu laku, laminavimu, folijavimu ir kt. Tokiu būdu kiekvienam gaminiui suteikiamas unikalumas, skaitmeninės spaudos dėka sutaupomas užsakovo laikas ir lėšos.
Skaitmeninė spauda – tai moderniausias spausdinimo būdas, per ypač
trumpą laiką leidžiantis atspausdinti mažus spaudos tiražus.

www.spaustuve.lt / www.kalendoriai.lt / www.fotovaiva.lt

TERMOGRAFIJA

Siekdami įgyvendinti klientų pageidavimus, mes visada stengiamės
pasiūlyti kokių nors naujovių. Mūsų spaustuvė pirmoji Lietuvoje įdiegė ir sėkmingai įsisavino vieną unikaliausių spaudos technologijų –
termografiją. Jos dėka spaudos elementai padaromi iškilūs kaip Brailio
raštas, leidinys įgyja dar didesnį išskirtinumą ir tampa unikalus. Tokie leidiniai priskiriami prie VIP klasės produktų.

ŠILKOGRAFINĖ SPAUDA

Šilkografinė spauda – puiki priemonė Jūsų nestandartiniams sprendimams,
vienetiniams projektams įgyvendinti. Tai šiuolaikiškiems įrengimams pritaikytas, išlaikęs senas technologijas spaudos būdas. Spalvotas vaizdas formuojamas atskirai spaudžiant kiekvieną spalvą, todėl firminės spalvos yra
tokios, kokios ir turi būti. Unikali šilkografijos ypatybė – tai spauda ant bet
kokio paviršiaus.

METALFX

S. Jokužio leidykla-spaustuvė yra vienintelė spaustuvė Baltijos šalyse, įsigijusi
„MetalFX“ technologijos licenciją ir turinti praktikos naudoti ją spaudoje.
Tai naujausia ir išskirtinė penkių spalvų spaudos technologija, suteikianti
galimybę atspausdinti neribotą metalinio spindesio spalvų skaičių. „MetalFX“ technologija, integruota į gamybos procesą, sukuria daug įkvepiančių
galimybių dizaineriams ir jų idėjų paprastą realizavimą spaudėjams.
Gaminio kaina yra ne didesnė, nei naudojant bet kurią kitą penktą spalvą,
o gamybos trukmė ne ilgesnė, nei gaminant penkių spalvų gaminį. Metalizavimas – tai jau nebe prabanga, o tiesiog viena sudedamųjų spaudos
pasaulio dalių.

MUS RENKASI
KODĖL RENKASI MŪSŲ SPAUSTUVĘ?
KODĖL VERTA DIRBTI SU MŪSŲ KOMPANIJA?

• „Viskas po vienu stogu“ - tai:
– leidžia visiškai valdyti visus procesus;
– leidžia sutaupyti Jūsų lėšas;
– padeda greitai spręsti nenumatytus iškilusius nesklandumus;
– prisiimame atsakomybę už visus procesus: nuo gamybos iki produkto
pristatymo.
• Plačios technologijos galimybės leidžia:
– įgyvendinti originaliausias poligrafijos idėjas
– padėti išsiskirti iš kitų rinkos dalyvių ir sukurti tam tikrą Jūsų verslo įvaizdį .
• Šiuolaikinė ir nuolat atnaujinama įranga leidžia:
– paspartinti atlikimo terminus;
– padidinti spalvų atitikmens tikslumą;
– garantuoja aukščiausią produkto kokybę.
• Platus poligrafinių paslaugų pasirinkimo spektras suteikia galimybę atspausdinti tiražą pagal poreikį. Galimi tiražai nuo 1 vnt. (tai gali būti ir kaip bandominis atspaudas) iki Jūsų pageidaujamo.

Klientai
Mūsų klientai – tai žinomos firmos ne tik Lietuvoje, bet ir už jos
ribų, kurios vertina spaustuvės patirtį, kvalifikaciją ir lankstumą:
NOKIA, SIEMENS, DnB, PHILIP MORRIS BALTIC, MARS Lietuva,
OMNITEL, Mažeikių nafta ir kt. Spaustuvėje dirba kvalifikuoti darbuotojai,
užtikrinantys aukščiausią paslaugų kokybę ir aptarnaujantys klientus ne tik
Lietuvoje bet ir kitose šalyse: Švedijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje,
Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Vokietijoje ir kt.

www.spaustuve.lt / www.kalendoriai.lt / www.fotovaiva.lt

Mūsų moto – GREITIS + KOKYBĖ
+ KVALIFIKACIJA = PATIRTIS.
Ir tai – ne tik žodžiai. Tai mūsų
ateities strategija ir nūdienos
sėkmė.

REPREZENTACINIAI - INFORMACINIAI
GAMINIAI

DARBAI
PO SPAUDOS

REPREZENTACINIAI INFORMACINIAI
GAMINIAI:

ĮRIŠIMAS:

Metinės ataskaitos
Kalendoriai
Knygos
Fotoknygos
Darbuotojų pažymėjimai
Lipdukai
Aplankai
CD-DVD
Meniu
Kainynai
Nuolaidų/klientų kortelės

GAMINIAI VERSLUI:
Vizitinės kortelės
Lankstinukai
Skrajutės, plakatai
Atvirukai, kvietimai
Bukletai, brošiūros
Informaciniai katalogai
Firminiai blankai
Vokai
Aplankai
Lapeliai užrašams
Bloknotai

PROGINIAI GAMINIAI:
Diplomai
Sertifikatai
Maišeliai
Vėliavėlės
Stalo kortelės
Saldainių popierėliai
Fotoknygos
Kalendoriai

PAKUOTĖS, ETIKETĖS IR KITA:
Dėžutės, maišeliai, CD dėklai
Popierinės įmautės knygoms
Kainų kortelės (karuliai)
Etiketės, lipniosios etiketės
Padėkliukai
Reklamų stoveliai
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Kirtimas, folijavimas

Kongrevavimas

Termografija

Dėžučių gamyba, formavimas

Blizgi termografija, kirtimas

Kraštinių auksavimas

Dalinis blizgus lakavimas

Koširavimas

Lazeriniai darbai

Gintarėlių klijavimas

Žurnalinis, spiralinis,
kietviršiu, termoklijais

APDIRBIMAS PO SPAUDOS:
Lankstymas, perforacija,
bigavimas, iškirtimas,
registrų kirtimas,
kampų apvalinimas,
pjovimas, numeravimas,
laminavimas, UV lakavimas,
nutrinamas sluoksnis
(loterijos bilietams),
termografija, folijavimas,
kongrevas, lapų parinkimas,
dėžučių klijavimas,
koširavimas, kniedijimas
su galvute, metalinė kiaurymė,
kiaurymių gręžimas,
metalinių juostelių užspaudimas

PAKAVIMAS:

Vakuuminis, banderolė, į popierių,
į dėžes, europaletėmis

PAPILDOMOS PASLAUGOS:
Užsakymų priėmimas atvykus pas
klientą
Užsakymo pristatymas klientui
Fotostudijos paslaugos
Tarpininkaujame į mūsų spausdintus saldainių popieriukus įvyniojant
saldainius

„EKSTRA“ – SKUBUS UŽSAKYMAS
„EKO“ – NESKUBUS UŽSAKYMAS
„VIP“ – ĮVAIRŪS APIPAVIDALINIMO DARBAI PO SPAUDOS

GAMINIAI VERSLUI
VIZITINĖS KORTELĖS

Vizitinė kortelė – Jūsų stiliaus ir atstovaujamos
firmos atspindys. Bet kokiame oficialiame
susitikime – tiek verslininkų, mokslininkų ar
menininkų, šiuolaikiniame verslo pasaulyje –
tai visuotinai pripažintas ir pats populiariausias
būdas trumpai prisistatyti, palikti informaciją
apie save ir savo firmą. Vizitinė kortelė yra viena labiausiai matomų rinkodaros priemonių.
Klasikinis vizitinių kortelių dydis yra 6 x 9 cm,
tačiau dažniausiai pasitaikantis – 5 x 9 cm.

LAPELIAI UŽRAŠAMS
(KUBELIAI)

Lapeliai yra patogi priemonė užrašams,
seminarų metu. Lapeliai užrašams gali būti
suklijuoti viename šone arba tiesiog sudėti į
dėžutę.

APLANKAI

Aplankai yra ne tik estetiški, bet ir labai
funkcionalūs viršeliai raštams, dokumentams
dėti. Juose galima pateikti įvairią informaciją,
greitai kintančios informacijos turinį galima
nuolat keisti, papildyti. Kainų ir techninių
duomenų pokyčius atspindinčias lenteles,
produktų ar paslaugų aprašus galite atspausdinti spausdintuvu, padauginti kopijavimo aparatu ir įdėti į kartoninį „portfeliuką“aplanką.
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FIRMINIAI BLANKAI

Firminiai blankai – ne tik kasdieniam įmonės
dokumentų pildymui, bet ir papildoma
įmonės reklama.

ATVIRUKAI

Atvirukai – tai maloni ir šilta dėmesio išraiška
artimiesiems, kolegoms, verslo partneriams,
kuriuos stengiamės pagerbti įvairių švenčių ir
datų proga.
Todėl mūsų spaustuvė iš savo katalogo siūlo
Jums nuostabią galimybę pagal kiekvieno
skonį išsirinkti unikalų atviruko dizainą ir taip
parodyti išskirtinį dėmesį konkrečiam asmeniui.

KVIETIMAI

Kvietimai siunčiami ar įteikiami įvairiausiomis
progomis: švenčių, pobūvių, dalykinių
susitikimų, konferencijų, renginių, koncertų
ir pan. Kartais juos dovanojame kaip vienkartines nuolaidų korteles ar kaip prekinius
čekius.

VOKAI

Tai laiško pakuotė, kuri atlieka ne tik pakuotės
funkciją, bet taip pat gali būti gera įmonės
ženklo priminimo priemonė.

Ofsetinė
spauda

Skaitmeninė
spauda

GAMINIAI VERSLUI
BUKLETAI, BROŠIŪROS

Brošiūros ir bukletai – tai aštuonių ir daugiau
puslapių leidiniai, pristatantys įmonę, prekių,
paslaugų asortimentą. Šie leidiniai gali būti
įvairaus formato.

INFORMACINIAI
KATALOGAI

Katalogai – suredaguoti ir išspausdinti leidiniai, aprėpiantys susistemintą daugelio
prekių sąrašą. Katalogai sudaryti tam tikra
tvarka, iliustruoti prekių nuotraukomis. Teksto dalyje gali būti pateikiama įvadinė dalis
apie organizaciją, po to aprašoma produkcija, pateikiama jos techninė charakteristika.
Katalogai dažnai platinami paštu. Kartais
jie leidžiami ne vien reklaminio, bet ir informacinio pobūdžio: pvz., pramonės įmonė
supažindina pirkėjus (didmenininkus ir
mažmenininkus) su sudėtingais gaminiais,
agregatais, detalėmis. Katalogai itin naudingi
tuomet, kai firmos veikla labai plati ir firma
vienu metu dirba keliomis kryptimis.

BLOKNOTAI

Originalaus dizaino bloknotai gali būti gera
dovana, patogi priemonė praktinių seminarų
ir konferencijų metu, reklaminis produktas.
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LANKSTINUKAI

Lankstinukai – tai informaciniai-reklaminiai leidiniai, formuojantys nuomonę apie
tiekiamą produkciją, paslaugą ar veiklą. Tai
dviejų ar kelių dalių leidiniai, išsiskiriantys
patrauklia išvaizda ir kompaktiškumu.

SKRAJUTĖS

Skrajutės – tai nedidelio formato lapeliai,
leidžiami dideliu tiražu. Skrajutėse pateikiama
reklaminė informacija apie konkrečias paslaugas, prekes ar renginius. Jos turėtų išsiskirti
ryškesniu apipavidalinimu, tipišku reklaminiu
tekstu. Skrajutes paprasta platinti: paštu, su
spauda ar tiesiog gatvėje. Jos pasiekia didelį
žmonių skaičių ir galbūt potencialius Jūsų
klientus.

PLAKATAI

Plakatai – tai patraukli reklaminė, pirmiausia
veikianti vizualiai, priemonė. Visuose plakatuose akcentuojamas vaizdas, o tekstinės informacijos pateikiama labai mažai. Plakatai
naudojami renginių, įmonių, produkcijos reklamai ir pan.
Formatai: A3, A2, A1, B3, B2, B1.

Ofsetinė
spauda

Skaitmeninė
spauda

www.kalendoriai.lt

REPREZENTACINIAI LEIDINIAI
SIENINIAI KALENDORIAI:

• 3 mėn. vienos dalies
• 3 mėn. vienos dalies su prailgintu dugneliu
• vienos dalies su 12 viršelių
• trijų dalių be intarpų
• trijų dalių su intarpais
• 3 mėn. viename lape
• 3 mėn. lankstomas, pakietintu viršeliu
• 4 mėn. lankstomas
• su erdvine detale
• trijų dalių be intarpų su 12 viršelių
• sieniniai kalendoriai (MINI)
Sieniniai kalendoriai skirti kabinti ant sienos.
Jie patogūs darbe, visada galima pažymėti
einamąją dieną. Darbo dienų išdėstymas patogus planuojant savaitėmis, iš toli matomi
skaičiai.
• viršelis lakuotas arba laminuotas
• metalinė pakabinimo kilpelė balta, juoda
• metalinė juostelė balta, juoda
• pakabinimo kiaurymė dengta metalu
• spiralė balta, juoda
• raudonas slankiojantis langelis datai žymėti
• kalendoriams gaminti naudojamos aukštos kokybės medžiagos
• sieninių kalendorių mėnesių lapeliai – spaustuvės ruošiniai
• pagal užsakymą gaminami ir nestandartiniai lapeliai, galima
pasirinkti jų spalvą, žymėti įsimintinas datas ir šventes
• sužymėtos valstybinės šventės šalių, kurių kalbomis ruošti lapeliai
• mėnesių lapelius latvių, estų, baltarusų ir kt. kalbomis gaminame
pagal spec. užsakymą
• savaitės kalendoriuose žymimos pagal ISO standartą Nr. 8601

NUPLĖŠIAMI STALINIAI KALENDORIAI
KIŠENINIAI KALENDORIUKAI
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KALENDORIAI
SUVENYRINIAI TRIKAMPIAI
KALENDORIAI

Dažniausiai tai nedidelio formato kalendoriai,
skirti padėti ant stalo, spintelės, lentynos.

SUVENYRINIAI CD
KALENDORIAI

Tai nedidelio formato kalendoriaus lapeliai,
sudėti į specialią CD dėžutę, kurią patogu pasistatyti ant darbo stalo, spintelės ar lentynos.
Tai – nepamainomas ir puošnus darbo stalo
atributas bei puiki dovana Jūsų verslo partneriams ir artimiesiems.

REPREZENTACINIAI
KALENDORIAI

Tai ant sienos kabinami kalendoriai, skirti
konkrečiai tematikai (šventei, progai, produktui, asmeniui ir pan.). Jų pagrindinis akcentas
– iliustracijos. Tai solidi dovana verslo partneriui ar svečiui.

DIENOTVARKĖS
KALENDORIAI

Tai kalendoriai, kurie padės suplanuoti
kiekvieną darbo dieną. Šiuolaikiniame,
skubančiame pasaulyje – tai tiesiog nepakeičiama darbo priemonė.

Ofsetinė
spauda

Skaitmeninė
spauda

KNYGOS

FOTOKNYGOS

PROGINIAI LEIDINIAI

KNYGOS

FOTOKNYGOS VISIEMS:

Knygos būna įvairių rūšių – mokslui, darbui,
pramogai, vaikams ir suaugusiesiems. Gaminame labai storus žodynus, didelių matmenų
istorines knygas, reprezentacines knygas apie
šalį, miestą, viešbutį ar muziejų ir t. t.

Vaikai, kelionės, šeima, mokykla, darželis,
augintiniai, vestuvės, krikštynos, gimtadieniai, fotografavimas, sportas, žvejyba, Mamos
diena, Tėvo diena, Valentino diena, mergvakariai, bernvakariai.

KNYGŲ ĮRIŠIMAS:

PROFESIONALIOS FOTO ARBA DAILĖS
KNYGOS:

Žurnalinis, spiralinis, kietviršiu, termoklijais.

KNYGŲ APDIRBIMAS
PO SPAUDOS:

Lankstymas, perforacija, bigavimas, iškirtimas,
pjovimas, numeravimas, laminavimas, UV lakavimas, viršelio termografija, folijavimas,
kongrevas, lapų parinkimas, kampų apvalinimas, metalinių juostelių užspaudimas.

FOTOKNYGOS

Fotoknyga – tai puikus pasirinkimas, jei norite
įamžinti savo ar šeimos narių kūrybą. Tai gali
būti prozos, poezijos ar piešinių knyga. Įteikite
ypatingą dovaną mylimam žmogui.
Šiais skaitmeninių fotoaparatų laikais kiekvienuose namuose susikaupę po kelis tūkstančius
nesutvarkytų nuotraukų. Išskirtinis mūsų
pasiūlymas Jums – fotoknygos.

Fotografų fotoalbumai, portfolio, vestuvės,
menininkų darbai, fotomodelių katalogai,
reprodukcijų katalogai parodų galerijoms.

ĮMONIŲ FOTOKNYGOS:

Įmonių pristatymas, gaminių katalogas, prezentacijos, įmonės istorija, verslo renginių
užfiksuotos akimirkos.

Sutaupoma vietos

MINI fotoknygos

Skylės kirtimas viršelyje

Metaliukų uždėjimas

Skirtingos gramatūros puslapiai

Kokybiškas rišimas

FORMATAI:

30 x 30, A4 vertikalus, A4 horizontalus,
A5 horizontalus.

IŠKIRTIMAI:

Kvadratas, stačiakampis,
apskritimas, ovalas.

SPALVOS:

Standartinės spalvos: juoda,
sidabras, auksinė, mėlyna, balta.
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Ofsetinė
spauda

Skaitmeninė
spauda

VISIEMS POREIKIAMS

PAKUOTĖ ETIKETĖS IR KITA

REKLAMINIAI
STOVELIAI

PADĖKLIUKAI

DĖŽUTĖS

CD-DVD DĖKLAI

MAIŠELIAI

KAINŲ KORTELĖS (KARULIAI)

MENIU

DIPLOMAI,
SERTIFIKATAI

SALDAINIŲ POPIERĖLIAI

ETIKETĖS

LIPDUKAI

STALO KORTELĖS

www.spaustuve.lt / www.kalendoriai.lt / www.fotovaiva.lt

Ofsetinė
spauda

Skaitmeninė
spauda

Mes gaminame tai, ką kiti dar gamins!

LANKSTUMAS

KVALIFIKACIJA
PATIRTIS

GREITIS

S. JOKUŽIO LEIDYKLA-SPAUSTUVĖ
Nemuno g. 139
LT-93262 Klaipėda
Tel.: (46) 366 000, 300 200
Faksas (46) 346 197
info@spaustuve.lt

KOKYBĖ

KONSULTACIJA

VISADA ŠALIA

VILNIAUS FILIALAS
Vytenio g. 6
LT-03113 Vilnius
Tel. (5) 239 5671
Tel./faksas (5) 239 5672
vilnius@spaustuve.lt

LAIMINGAS
KLIENTAS

www.spaustuve.lt
www.kalendoriai.lt
www.fotovaiva.lt

Dizaineris Marius Morkūnas. Spausdino S. Jokužio leidykla-spaustuvė. Klaipėda. www.spaustuve.lt

MALONUS
APTARNAVIMAS

