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Letterpress to inaczej druk typograficzny, metoda druku wypukłego – jedna z naj-
starszych technik drukarskich. Druk ten odbywa się z dużym udziałem pracy ręcznej, 
warsztatowej. Umożliwia druk na nietypowych podłożach takich jak chłonne papiery 
czerpane czy też mięsiste, pulchne i grube papiery bawełniane. Tłoczenie i druk na 
tego typu materiałach daje niepowtarzalny, unikatowy efekt – nieporównywalny             
z powszechnym obecnie drukiem cyfrowym i offsetowym. Zastosowanie druku letter-
press to między innymi prestiżowe, eleganckie wizytówki, karty biznesowe, zaprosze-
nia, metki i etykiety. Dodatkową zaletą druku letterpress jest ekologia – do druku 
używa się najczęściej metalowych lub drewnianych matryc wielokrotnego użytku, 
ekologicznych farb i w 100% naturalnych papierów.

Co to jest
le�erpress?





Jak powstaje
taki druk?

   Przygotowując projekt graficzny poza warstwą wizualną, plastyczną, zwracamy 
uwagę na aspekty techniczne takie jak grubość linii, wielkość fontu, rozmieszczenie 
elementów. Dobieramy papier, uszlachetnienia oraz wykończenie, kolory dopasowa-
ne do założeń produktu.
   Na bazie projektu cyfrowego zostaje wykonana matryca lub kilka matryc. Metalowa, 
drewniana lub wykonana z tworzywa z recyklingu matryca może być używana wielo-
krotnie zarówno do druku jak i samego tłoczenia (tzw. blindprint). 
   Docelowy efekt możemy  uzyskać po wykonaniu prób, dostosowaniu ilości farby, siły 
nacisku. Ostateczne dzieło dopracowane jest ręcznie, warsztatowo. Czasem jest to 
czasochłonne ale efekt końcowy zachwyca!
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Do czego?
Możesz wykonać dla siebie/firmy/instytucji zapierające dech:
   prestiżowe, niestandardowe i unikalne: wizytówki, metki, vouchery, certyfikaty;
   zmysłową papeterię ślubną i zaproszenia okolicznościowe;
   dodatki i gadżety - ekologiczne i nietypowe, nasze autorskie:
   notesy, szkicowniki, albumy, kalendarze, zakładki, pocztówki, 
   niszowe opakowania, także w niewielkich nakładach;

Możesz też przy naszej pomocy zrealizować:
   własne nietuzinkowe pomysły, które dla tradycyjnych drukarni
   są problematyczne, a czasem wręcz niewykonalne ;)





Wybrane realizacje



Kalendarz le�erpress





Kartki okolicznościowe









wizytówki / materiały firmowe



Zakładki do ksiązek



notesy
szkicowniki

albumy
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