


SCURT ISTORIC

Tipografia noastră a fost înfiinţată în anul 
2006, în urma asocierii a două persoane, 
capitalul fiind integral românesc. În pre-
zent societatea are un singur acţionar.

În decursul anilor am reuşit să fim una 
dintre cele mai cunoscute tipografii din 
Buzău şi nu numai prin calitatea tiparului 
şi a serviciilor conexe, ci şi prin prompti-
tudine, prin seriozitatea angajaţilor, flexi-
bilitatea şi colaborarea cu clienţii şi furni-
zorii.

Portofoliul de lucrări al tipografiei cuprin-
de o gamă largă de tipărituri şi lucrări, de 
la nelipsitele cărţi de vizită, tipizate şi for-
mulare până la cărţi, cataloage şi diverse 
lucrări la o calitate ridicată.

Prin colectivul (17 angajaţi) şi utilajele 
performante pe care le avem la dispoziţie 
transformăm serviciile noastre într-o so-
luţie pentru nevoile fiecărui client. Tipo-
grafia achiziţionează periodic utilaje noi 
pentru a ţine pasul cu exigenţele clienţilor 
în materie de calitate şi randament.

Tiparul offset, pentru tiraje mari, este exe-
cutat pe maşini de tipar plan (marca Hei-
delberg), finisările pe maşini CP Bourg, iar 
pentru lucrări de tiraj mic utilizăm tiparul 
digital.

Tipografia are implementat sistemul de 
management al calităţii ISO 9001:2008 şi 
sistemul de management al mediului ISO 
14001:2004.

Misiunea noastră este de a oferi clienţi-
lor noştri cea mai bună calitate la preţuri 
competitive şi de a-i ajuta în a alege cea 
mai bună soluţie pentru cerinţele lor. Pen-
tru noi, fiecare produs este o provocare!

Din portofoliul nostru de clienţi, eviden-
ţiem:

• Institutul Cultural Român;

• Agenţia de Mediu Sibiu;

• ICAS Braşov;

• ICAS Câmpulung Moldovenesc;

• DSP Botoşani;

• DSP Constanţa;

• DSP Buzău;

• Editura Agni Mundi;

• Editura Carpathia;

• Editura ZIP;

• Primăria Focşani;

• Primăria Constanţa;

• Spitalul Municipal Constanţa;

• Spitalul Judeţean Braşov;

• Spitalul Municipal Hunedoara;

• Spitalul Orăşenesc Paşcani;

• Spitalul de Pediatrie Piteşti;

• Romcarbon SA Buzău;

• Grup Romet SA Buzău;

• Soufflet Agro România Buzău;

• Elcar Gid Buzău;

• General Agrocom Buzău;

• Rossa’C Buzău;

• Andimar Autoprima;

• Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei;

• EJOT Piteşti.

În cadrul tipografiei funcţionează şi editura Teocora, astfel încât putem acorda ISBN, 
ISSN pentru cărţi şi reviste.



SERVICII GRAFICĂ



PROMOŢIONALE

Materialele 
promoţionale sunt 
executate pe carton 
cretat lucios sau mat 
de diferite gramaje, 
începând cu 90g/
m2 până la 300g/
m2, tiparul este 
policrom, iar în 
funcţie de specificul 
lucrării se poate 
executa biguire, 
capsare, broşare etc.

Executăm bannere 
de diferite 
dimensiuni cu 
sistem de prindere 
şi rollup-uri simple 
sau cu sistem.
Pentru o ofertă  
de preţ orientativă  
vezi pagina 10.
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CATALOAGE

Cataloagele sunt executate 
din carton cretat lucios 
sau mat, coperta 250-
300g/m2, tipar policrom, 
plastifiate mat sau lucios, 
ori plastifiate mat şi 
lăcuite selectiv. Interiorul 
poate fi din carton de la 
90g/m2 până la 170g/m2, 
asamblarea se poate face 
prin capsare sau broşare cu 
termoclei la cald.
Pentru o ofertă de preţ 
orientativă vezi pagina 10.
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Valoare nutriţională medie 10g 100g

Valoare energetică 90kcal/370kJ 900kcal/3700kJ

Colesterol 0mg 0mg

Proteine 0g 0g

Glucide 0g 0g

Lipide 10g 100g

 din care acizi graşi saturaţi 1,1g 11g

 acizi graşi mononesaturaţi 3,3g 33g

 acizi graşi polinesaturaţi 5,6g 56g

Un litru de ulei conţine 920g = 92 porţii a câte 10g

Produs în UE (Germania)

Distribuit de SC TRITAN HOME SRL Buzău

Tel.: 0746.750.115, 0759.025.012
Fax: 0238.521.477

Email: tritanhome@yahoo.com

A se consuma de preferinţă înainte de:

vezi pe ambalaj.

A se păstra la temperatura ambiantă, în locuri ferite 

de lumină, căldură şi mirosuri străine.

ETICHETE ŞI AMBALAJE

Putem tipări etichetele pe hârtie autocolantă de 80g/m2 sau pe hârtie 
de etichetă rezistentă la apă şi substanţe alcaline de 80g/m2, tipar 
policrom, diferite dimensiuni. De asemenea putem executa etichete 
ştanţate (decupate pe contur).

Ambalajele sunt executate pe carton duplex cu spate alb sau gri de 
250g/m2 sau carton GC1 de 250-300g/m2, tipar policrom sau culori 
Pantone, ştanţate, plastifiate lucios sau mat şi lipite.
Pentru o ofertă de preţ, contactaţi-ne pentru a discuta detaliile.



AGENDE, PIXURI, CALENDARE

Comercializăm şi personalizăm agende, pixuri, brelocuri 
şi brichete. Executăm calendare pe suport de carton cretat 
lucios sau mat de 130-170g/m2, tipar policrom, asamblare 
cu spiră metalică, format maxim 33 x 48 cm.
Pentru o ofertă de preţ, contactaţi-ne pentru a discuta detaliile.



CĂRŢI, REVISTE

Realizăm cărţi şi reviste cu interior tipar la 1 culoare 
sau policromie pe suport de hârtie offset de 70-80g/m2, 
volumetric sau carton lucios sau mat de 115-150g/m2 şi 
coperta pe carton cretat lucios sau mat de 250-300g/m2, 
tipar policromie.

Coperta poate fi plastifiată mat sau lucios ori mat cu 
lăcuire selectivă. Asamblarea se face prin broşare cu 
termoclei la cald sau capsare.

Pentru cărţile şi revistele pe care le edităm şi tipărim 
putem acorda ISBN, respectiv ISSN.
Pentru o ofertă de preţ, contactaţi-ne pentru a discuta detaliile.



TIPIZATE

Executăm orice tip de tipizat pe 
hârtie offset 56-80g/m2 sau pe hârtie 
autocopiativă, tipar la 1 culoare sau 
policrom. De asemenea, putem executa 
lucrări şi pe carton duplex de 230-250g/m2, 
finisarea prin lipire ori capsare.
Pentru o ofertă de preţ, contactaţi-ne  
pentru a discuta detaliile.



INSTANTANEE



Buzău, Str. Victoriei, Nr. 1
Tel.&Fax: 0338.101.253; Mobil: 0743.131.817, 0745.765.621 

Email: europrint2006@yahoo.com




