


 Firma MONA PLUS spol. s r.o. vznikla v roku 2004 transformáciou firiem MONA a PROXY PLUS, 
ktoré pôsobili na slovenskom trhu už od roku 2000.

 Za relatívne krátky čas sa nám podarilo zaradiť k strategickým dodávateľom pre mnoho 
výrobno-dodávateľských spoločností v oblasti grafického, textilného, potravinárskeho a

 zdravotníckeho priemyslu na Slovensku a získať si dôveru nielen našich odberateľov, ale aj dodávateľov. 

Našou snahou je dynamické napredovanie spoločnosti, čo dokazuje neustále sa rozširujúca ponuka
tovaru, služieb a najnovších technológií.

Od roku 2005 postupne dopĺňame svoje portfólio v oblasti reklamných služieb a v súčasnej dobe
zabezpečujeme  „full service“ od tlače katalógov až po prezentačné predmety. 

 
  O našich kvalitách a spoľahlivosti sa malo možnosť presvedčiť už množstvo zákazníkov,

 z ktorých sa časom stali naši trvalí obchodní partneri.
 Budeme preto veľmi radi, ak sa i vy zaradíte k tejto širokej skupine našich spokojných zákazníkov.

 Tešíme sa na skoré stretnutie.
konatelia

MONA PLUS spol. s r.o.



TTR PÁSKY
Naša spoločnosť zastupuje pri predaji termotransferových pások na slovenskom trhu

nemeckú firmu Leonhard KURZ GmbH & Co.KG, ktorá patrí vo svojej kategórii ku svetovej
špičke v oblasti termotransferovej tlače. Pásky dodávame v kvalite WAX, WAX-RESIN, RESIN 

v rôznych šírkach a návinoch podľa požiadaviek zákazníka. Okrem čiernej je možné si vybrať z ponuky 
viac ako 39 farebných odtieňov vrátane zlatej a striebornej. 

TTR pásky, ražbové a coding fólie neobsahujú nebezpečné látky a ťažké kovy, preto ich nie
 je potrebné po použití likvidovať ako „nebezpečný odpad". Môžu byť likvidované bežným 

spôsobom ako domáci odpad. 

                     V ponuke je aj dotlač etikiet na kotúči prípadne formát A4, A3.

TERMOTRANSFEROVÁ TLAČ

Thermal Transfer Printing je pravdepodobne najlepšia metóda pre vytvorenie vysoko kvalitného výtlačku.
Pre svoje prednosti - nízke nákupné a prevádzkové náklady, vysokú kvalitu tlače, tichý chod tlačiarne a jej 
malé rozmery - je táto technológia obzvlášť vhodná pre tlač čiarových kódov. Vzdialenosť tlačových bodov 

v lineárnom poli je možné dodržať v tolerancii 0,00025 mm. Pri tlači čiarových kódov, kedy sú čiary rovnobežné
so smerom pohybu média, sú tlačiarne TTR najpresnejším zariadením pre tlač čiarových kódov. Pri tomto
spôsobe tlače sú hrany čiar ostré a vyhladené, lebo jednotlivé body sa môžu pri tlači čiastočne prekrývať. 
Pre správnu funkciu tlačiarne je dôležitý vzťah medzi tlačovou hlavou a podávacím valcom média, ktorý je

pod tlačovou hlavou. Mikroprocesor pri tlači riadi ohrev jednotlivých odporových prvkov tlačovej hlavy 
v závislosti od pohybu TTR pásky a média cez tlačovú hlavu. 
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DÁTUMOVÉ - KÓDOVACIE FÓLIE

sa využívajú v rôznych priemyselných odvetviach na označenie výrobkov (dátum spotreby, výroby, 
príp. čiarový kód, ...). Fólie sú dodávané v štandardných návinoch 122, 183, 244 a 305 m. Šírka je

 upravená podľa požiadaviek odberateľa. K štandardne používaným farbám - čierna a biela,
ponúkame aj červenú, zelenú a modrú farbu. 

V ponuke sú rôzne razidlá pre plochú ražbu, ktoré  vyrábame my. 
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RAŽBOVÉ FÓLIE
sú použiteľné pre široký sortiment výrobkov. To zahŕňa  napr. použitie pri pohľadniciach, v obalovom, nábytkárskom,

kožiarskom, kozmetickom, automobilovom  priemysle  a mnohých iných odvetviach.
V  súčasnej dobe ražbové fólie nájdete takmer na všetkých obaloch  kozmetiky, alkoholu  a  potravín. Metalické fólie pre tepelnú ražbu

v zlatej a striebornej farbe sú priamo použité na mnohých výrobkoch.
Ražbové fólie ponúkame  vo veľmi širokej  škále odtieňov a kvalitách podľa typu povrchu, na ktorý majú  byť aplikované.

Obal znamená pridanú hodnotu.  Obal predáva. Obal Váš výrobok  odlišuje od konkurencie. Tam, kde sa výrobky a ich obsahy stávajú stále viac porovnateľné, 
začlenením fólie pre tepelnú ražbu do obalového dizajnu, sa tým značne zvýši príťažlivosť tovaru na predajných pultoch.

 

Automobilový priemysel  Kozmetický priemysel    Spotrebný priemysel
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GRAVÍROVANIE, FRÉZOVANIE 3D

gravírovanie alebo frézovanie do mosadze sa používa predovšetkým na výrobu 
mosadzných razidiel, ktoré sú potrebné pri tepelnej ražbe alebo slepotlači.

Najviac sa využíva v oblasti polygrafie a reklamy.
V našej firme ponúkame gravírovanie do rozmeru 600 mm x 400 mm.

Razidlá vieme vyrobiť do 24 hod., prípadne podľa požiadavky zákazníka je možné túto lehotu
prispôsobiť v závislosti od náročnosti razidla. Na gravírovanie používame kvalitnú vysokoleštenú mosadz,

čím  vieme dosiahnuť 100 % rovnosť povrchu. Mosadz je dodávaná v hrúbke 3mm, 5mm a 7mm.

Mosadzné frézované tabule sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči poveternostným podmienkam,
čím nájdu uplatnenie  v interiéri, ale aj exteriéri ako napr. pamätné tabule, erby,

rôzne  informačné štítky a pod.
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