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usługi drukarskie
(publikacje, foldery, ulotki, zaproszenia, wizytówki,
notesy, kartki świąteczne, broszury, koperty itp.)

usługi introligatorskie 
(oprawy introligatorskie, dyplomy, teczki,
ozdobne pudełka, etui, renowacja starych książek) 

wydruki wielkoformatowe 
(roll-up, plakaty, banery) 

Drukarnia oferuje



Cyfrowa maszyna drukarska do druku 

kolorowego



Cyfrowa maszyna drukarska 
do druku
czarno-białego



urządzenie 
do druku 
wielko-
formatowego
na papierze, 
folii samo-
przylepnej
i folii PCV

Ploter



Maszyny 
offsetowe



Urządzenie do wytłaczania
na gorąco

Urządzenia 
do twardej oprawy

książek i teczek

urządzenia wykonane samodzielnie
przez pracowników drukarni



Modernizacja systemu 
wentylacji i nawiewu grudzień 2016



pomieszczenia produkcyjne:

     maszyn offsetowych (do druku jedno- i dwukolorowego),

     maszyn cyfrowych (do druku kolorowego i czarno-białego), 

     introligatornia (gilotyna, oklejarki, foliarka, prasy, bigówki, falcerka) 

rampa rozładunkowa 

wentylacja przemysłowa 

nawilżacze powietrza w pomieszczeniach offsetowych 

magazyny

kamery przemysłowe

Infrastruktura Drukarni



druk książek (podręczniki, monografie, zeszyty naukowe, 
materiały pomocnicze), produkcja książek w miękkiej 

i twardej oprawie, druk Gazety Politechniki w nowej szacie 
graficznej, kolorowych informatorów, ulotek, broszur, notesów, 

programów konferencji i materiałów konferencyjnych, 
wizytówek, zaproszeń, kartek świątecznych, dyplomów, 

certyfikatów, zaświadczeń, papierów firmowych, plakatów, 
druk wielkoformatowy (plakaty reklamowe, konferencyjne, 

w formacie do B0), produkcja okładek na prace dyplomowe, 
notesów klejonych i bindowanych, adresowanie kopert, 
druk i oprawa materiałów szkoleniowych, bindowanie, 

foliowanie, laminowanie, kserowanie, skanowanie, wydruki 
z plików, oprawa prac dyplomowych, wykonywanie oprawy 

twardej czasopism bibliotecznych, renowacja książek 
bibliotecznych i powierzonych, produkcja teczek twardych 

introligatorskich, druk materiałów akcydensowych, 
druk na papierze samokopiującym, tłoczenia folią 

na gorąco i na pusto, naświetlanie analogowych 
matryc offsetowych, pakowanie książek dla księgarni, 

hurtowni i odbiorców indywidualnych, magazynowanie
i wysyłka egzemplarzy obowiązkowych do 16 bibliotek 

uniwersyteckich w ślad za numerem ISBN

Wykonywane prace



Nasze ceny są konkurencyjne

Wszystkie jednostki Politechniki Rzeszowskiej
ponoszą jedynie koszty materiałów
(papier, karton, matryce, wydruki cyfrowe i wielkoformatowe).

Rozliczenia wewnętrzne odbywają się 
bez faktur VAT i podatków.

Koszty zlecenia do firm zewnętrznych
są kilkakrotnie wyższe. 

Gwarantujemy termin realizacji dostosowany
do potrzeb Zleceniodawcy.

Realizujemy również zlecenia zewnętrzne.
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