


 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.



K tomu  Vám vieme podľa  vašich požiadaviek
vyrobiť  mosadzné  razidlo pre tepelnú ražbu, slepotlač a  reliéfnu ražbu.

V prípade, že vlastníte  túto technológiu vy,
 ponúkame aj  prídavné materiály potrebné pre ražbu /podložky, kalibračné pásiky.../. 

TEPELNÁ RAŽBA

naša spoločnosť Vám ponúka možnosť spolupráce pri využití tejto technológie. Máme vlastný ražbový automat
HEIDELBERG pre tepelnú ražbu. Stroj má vysokú kapacitu  na uspokojenie požiadaviek zákazníka.

Vieme Vám ponúknuť dotlač na pohľadnice, obálky, hlavičkové papiere  ako je napr. logo, text  a pod.
Taktiež ponúkame  bigovanie, perforovanie a  skladanie papiera.
Urýchlime Vám čas a náklady  spojené s dokončovacími prácami.
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OFSETOVÁ TLAČ

 katalógy, prospekty, plagáty do formátu A2
kalendáre  (nástenné, stolové) 

brožúry, knihy, časopisy a noviny
  pozvánky, vizitky, oznámenia  (svadobné, promočné...)

 hospodárske tlačivá  (firemné listy, príjmové a výdavkové skladové doklady, objednávky na samoprepisovacom papieri, ...)
 samolepky  a pod.

Sme schopní zrealizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky našich klientov. Vyrábame podklady pre výrobu obalov, billboardov, 
katalógov, časopisov, novín, letákov, plagátov, firemných manuálov, výročných správ, inzerátov, logotypov, vizitiek, atď..

 A to všetko až do formátu A2. te
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DIGITÁLNE TLAČIARENSKÉ ŠTÚDIO

 na tlač  používame najnovšiu technológiu  digitálnej tlače, ktorá sa vyznačuje vysokou
 kvalitou a nízkou cenou, s rýchlosťou tlače - 170 strán A3, A4/min., čím nie je  problém 
uspokojiť stále náročnejšieho zákazníka, aby bol tovar vyexpedovaný do 24 až 48 hodín

od zadania objednávky. 
Ponúkame možnosť  tlače na samoprepis- faktúra, objednávka,výdajka...

Veľkoformátová tlač  na eko-solvent plotri ROLAND až do šírky 160 cm
na rôzne druhy podkladových materiálov

informačné plachty
veľkoformátové plagáty

vlajky
plotrovaná  /rezaná/  reklama

informačné tabule  a pod.
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TEXTILNÉ VISAČKY

     súčasťou našej ponuky je výroba textilných visačiek potlačených termotransferovou tlačiarňou. 
Na ich výrobu používame výhradne vysoko kvalitné materiály, ktoré sú odolné voči opotrebovaniu a praniu. 

Tento kvalitný základ zabezpečí, aby bol tlačený text stále čitateľný a pevnosť etikety nebola porušená. 
Textilné visačky sú predovšetkým určené na označenie odevov, ich materiálového zloženia a
 ošetrovacích symbolov resp. veľkosti. Vzhľadom na vysokú kvalitu tlače je možné na etikety

 natlačiť väčšie množstvo textu.

     

 Výber z viacerých druhov materiálu a farieb:
- podkladový materiál: nylon polyamid, satén, polyester, samolepiaci satén

- vo farbách: biela, čierna, strieborná, krémová-šampaň
- farba potlače: biela, čierna, červená, zelená, modrá, strieborná, zlatá, žltá...

     Nie je určený minimálny počet. Visačky je možné dodať jednotlivo narezané alebo na kotúči.
 Potlačíme taktiež papierové visačky na odevy. te
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Ponúkame len to, čo sme sami otestovali - kvalitu a taktiež stálosť materiálu:
- tričká 200g/m2, 160 g/m2, polokošele
- košele, kravaty
- šiltovky
- mikiny, fleece vesty a bundy
- tašky
- osušky, uteráky, župany
- teflónové obrusy
- pracovné oblečenie                             značky: ADLER, KARIBAN, HANES, FRUIT of the LOOM, SLAZENGER, NIKE, B&C, Result, Bella

PRIEMYSELNÉ VYŠÍVANIE

Firma MONA PLUS s.r.o. rozšírila svoje portfólio o vyšívacie automaty  INBRO a MG. Stroje, ktoré máme zakúpené, sú momentálne 
najmodernejšie 12 farebné stroje s vysokým výkonom, čím vieme rýchlo reagovať na zadanú zákazku. Pre zníženie nákladov, ktoré 
vznikajú presúvaním dielov Vám ponúkame možnosť u nás uskladniť materiál, ktorý sa bude postupne spracovávať na vyšívanie.

Tým  môžeme promptne reagovať na vaše požiadavky.
 

 Zmluvnými partnermi zabezpečujeme  prepravu tovaru do 24 hod. v celej SR,
 pri väčšej zákazke Vám tovar dovezieme my na naše náklady priamo do firmy. Ku každej zákazke

 na vyšívanie Vám spracujeme  bezplatne grafiku  a zašleme náhľad, kde je presne uvedený počet stehov, od ktorého sa odvíja
 cenová ponuka. Grafiku je možné prekonzultovať, prípadne upraviť na požiadanie zákazníka. 
Na jednej adrese a  tel. čísle  tak  nájdete kompletnú ponuku textilu + koncové spracovanie. 
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POTLAČ TEXTILU A TRIČIEK

Na potlač textilu využívame rôzne technológie.

Najhorúcejšou novinkou je  technológia, ktorá  umožňuje  priamo plnofarebnú potlač  
vlákna textilu v digitálnej kvalite, čím sa zvyšuje odolnosť voči opotrebovaniu resp. vypratiu.

Výroba je od jedného kusa, pričom odpadajú vedľajšie
náklady ako je napr. výroba sita pri sieťotlači, keďže ide o úplný automat.

Grafiku nám stačí zaslať napr. vo formáte jpg  v kvalite aspoň 300 dpi.
 

Ďalej používame na potlač textilu sublimáciu, ktorá umožňuje takisto plnofarebnú kvalitu.
Široké využitie má aj technológia Transflex a Transflock - jednofarebný alebo potlačený,

 ktorý je aplikovateľný takmer bez obmedzenia.
Pre odevné firmy sa používa očistený flex alebo flock pre priamu aplikáciu, čím 

nie je potrebné nosiť dielce a zákazník si sám nalisuje  daný motív.
Medzi ďaľšie technológie potlače tričiek patrí aj sieťotlač.
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SUBLIMÁCIA

technológia sublimácie  umožňuje potlač
reklamných a darčekových predmetov vo fotografickej kvalite. Jej najväčšou výhodou

je špičková kvalita a kusová resp. malosériová výroba za bezkonkurenčné ceny. 

V ponuke sú :
-puzzle                                              -utierky
-tašky                                                -osušky
-nástenné hodiny                           -podušky, vankúše
-hrnčeky                                           -tričká
-termohrnčeky /menia farbu /     -plech /ocenenia,diplomy/
-podložky pod myš                         -informačné tabule..
            
 Aktuálna kompletná ponuka, ktorá sa neustále dopĺňa, je na  www.monaplus.eu
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PIESKOVANIE

na základe stále sa zvyšujúceho záujmu o kvalitné spracovanie rôznych materiálov sme rozšírili 
ponuku o pieskovanie. Touto technológiou sa dosiahne  jemné opracovanie povrchu, čo sa prejaví na  

decentnosti a elegancii výsledného efektu. Používa sa  hlavne na materiály ako sú sklo a kov  
- poháre, antikorové  hrnčeky, vizitkáre, termosky, popolníky, zapaľovače a pod. 

Pre reštaurácie, hotely, kaviarne alebo vinotéky dodáme kvalitné sklo a porcelán, na ktoré Vám
podľa požiadavky vypieskujeme  Vaše logo alebo znak.

V ponuke sú aj rôzne sady  zo skla pre vinárov,
 darčekové kazety alebo rôzne tvarované fľašky. 

Sklo je dlhotrvajúca spomienka na rôzne príležitosti.
Aktuálnu ponuku  nájdete  na www.monaplus.eu
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