Plasztik és újrahasznosított
kártyákat készítünk kiegészítőkkel

Kérem engedje meg, hogy egy rövid bemutatkozó levéllel
keressem meg Önöket annak reményében, hogy tevékenységi
körünkben találunk olyan közös pontokat, amelyekkel
együttműködést tudnánk kialakítani.

ÜDVÖZÖLJÜK

Tisztelt
leendő partnerünk!

SZŰCS JÁNOS
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

www.plasztikgyar.hu
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Céges
információk

SZŰCS NETWORK CÉGCSOPORT
Vállalkozásunk azért jött létre, hogy online szolgáltatásaival segítse a felhasználókat! Olyan innovatív
megoldásokat valósítunk meg amivel formálhatjuk a jelent! Törekszünk a szorgalmas és lelkiismeretes munkára,
tiszteletre és figyelemre, ezzel megalapozva a tisztességes üzleti életet.
Cégnév:

Alapítva:

Alkalmazottak száma:

Szűcs Network Hungary Kft.

2009.01.08

143 fő (2022)

Központ mérete:

Központ:

Védett vállalkozás kezdete:

3200 m2

Nyíregyháza

2018

www.plasztikgyar.hu
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kártya gyártás
tevékenységeink
Grafikai tervezés: Igény esetén segítünk Önnek a
kártya
grafikai
felületének
megtervezésében
szakképzett grafikusaink segítségével. Ha egy logó
szakszerű elhelyezéséhez kér segítséget, azt szívesen
megoldjuk díjmentesen, ugyanakkor kérhet tőlünk
teljes grafikai tervezést is, melynek díjazására a
konkrét igény megismerését követően árajánlatot
készítünk.
Kapcsolódó DM kampány: Névre szólóan elkészítjük
a kártyákhoz szükséges hajtogatott DM leveleket, és
névre szóló borítékokat is, szükség esetén postázzuk
is. Minden kártyával kapcsolatos nyomdai termék
elkészítésében segítünk.

Prémium szállítás és raktározás: A Plastic
Factory általában megrendeléseinek teljesítését
pár munkanapon belül garantálja. Ehhez
természetesen az is kell, hogy a szállítás és a
raktározás
kapcsán
is
professzionális
szolgáltatást
biztosítsunk.
Cégünk
saját
teherautókkal rendelkezik, illetve olyan profi
alvállalkozói hálózattal, mely garanciálisan
valósítja meg az időben történő precíz
kiszállításokat Európa egész területén.
Online mintakártya készítés: Kedvelt, díjmentes
szolgáltatásunk az online mintakártya készítés,
amikor is egy 3D-s grafikai modellt készítünk
leendő kártyájának mesterpéldányáról, amit
kérésére e-mailben elküldünk Önnek.

www.plasztikgyar.hu
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Saját arculattal nyomott kártya
Min. rendelési
darabszám
HAGYOMÁNYOS
PLASZTIKKÁRTYA

Biológialiga
lebomló

Lebomló

Komposztálható

Gyúlékony

Újrahasznosítható

50 db

440, 760 micron vastagságban rendelhető

PET-G
440, 760 micron vastagságban rendelhető

100%
ÚJRAHASZNOSÍTOTT
PVC

2000 db

2000 db

440, 760 micron vastagságban rendelhető

250 db

GRAS PAPÍR
720 micron vastagságban rendelhető

250 db

FSC PAPÍR
720 micron vastagságban rendelhető

BIO PVC
440, 760 micron vastagságban rendelhető

RENDELHETŐ
PLUSZ OPCIÓK

250 db

RFID CHIP

ALÁÍRÁSSÁV

MÁGNESCSÍK

LYUKASZTÁS

www.plasztikgyar.hu

DOMBORNYOMÁS

ARANY
ALAP

EZÜST
ALAP

HOLOGRAM
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Saját arculattal nyomott kártyatokok
(PF-T-01)
BECSÚSZTATHATÓ TOK
Termék méret:
Méret: 87 x 58 mm

Min. rendelési
darabszám :
50 db

A plasztikkártya a jobb oldalról csúsztatható be a
tartóba. A grafika a plasztikkártya tartó mindkét oldalán
megjelenik.

(PF-T-02)
KINYITHATÓ TOK
Termék méret:
252 x 82 mm
(fül 20 mm)

Min. rendelési
darabszám :
50 db

A plasztikkártya a tok bal oldalán helyezkedik el, mely a
kártyamérethez igazított nyílásba helyezhető. A jobb
oldalon lévő fül, a bal oldalra hajlik vissza, ezáltal
biztosítva a zárást. A grafika mindkét oldalon
megjelenik.

(PF-T-03)
KINYITHATÓ TOK
Termék méret:
240 x 120 mm

Min. rendelési
darabszám :
50 db

A plasztikkártya a plasztikkártya jobb oldalán, egy erre
kialakított zsebben kerül elhelyezésre. A grafika
mindkét oldalon megjelenik.

(PF-T-04)
KINYITHATÓ EURO TOK
Termék méret:
200 x 140 mm

Min. rendelési
darabszám :
50 db

A plasztikkártya a plasztikkártya jobb oldalára kerül
felragasztásra,
visszaszedhető
ragasztópötty
segítségével. A tok összezárását követően az euro
lyuknak köszönhetően fűzhető. A grafika mindkét
oldalon megjelenik.

(PF-T-05)
KINYITHATÓ EURO TOK
Termék méret:
238 x 82 mm

www.plasztikgyar.hu

Min. rendelési
darabszám :
50 db

A plasztikkártya a tok jobb oldalán, a mérethez igazított
nyílásba helyezhető. A jobb oldalon lévő fülbe
csúsztatható a bal oldal, így fixálható a tok. A grafika
mindkét oldalon megjelenik.

07

Saját arculattal nyomott kártyatokok
(PF-T-07)
FELFŰZHETŐ TOK
Termék méret:
Méret:
109 x 115 mm

Min. rendelési
darabszám :
50 db

(PF-T-08)
FELFŰZHETŐ TOK
Termék méret:
109 x 115 mm

Min. rendelési
darabszám :
50 db

A plasztikkártya a plasztikkártya tok közepére kerül
felragasztásra,
visszaszedhető
ragasztópötty
segítségével. A tokon található lyuknak köszönhetően
fűzhetővé válik.

A plasztikkártya a plasztikkártya tok közepére kerül
felragasztásra,
visszaszedhető
ragasztópötty
segítségével. A tokon található lyuknak köszönhetően
fűzhetővé válik. Az alsó rész felhajtható, így
borítékformát hoz létre a tartóból. Három hajtásnak
köszönhetően könnyedén leolvasható a kártyáról a
vonalkód. A grafika mindkét oldalon megjelenik.

(PF-T-09)
PÁRNADOBOZ
Termék méret:
150 x 65 mm

Min. rendelési
darabszám :
50 db

A plasztikkártya a tok jobb oldaláról helyezhető el, akár
kicsi kiegészítőkkel. A jobb oldal bármikor lezárható,
nyitható. A nyilást kör alakú ragasztóval lehet fixálni.

Termék méret:
228 x 122 mm

Min. rendelési
darabszám :
50 db

A plasztikkártya postai küldéshez ajánljuk. A tartó
belsejében kerül elhelyezésre a kártya, a tok jobb
oldalán, a mérethez igazított nyílásba. A tokot csak a
biztonsági zár feltépésével tudjuk megtekinteni.

Min. rendelési
darabszám :
50 db

A plasztikkártya a jobb oldalról csúsztatható be a
tartóba. A kártyát egy "insert" kartonra helyezzük el,
amit becsúsztatunk a védő tokba. A grafika a
plasztikkártya tartó mindkét oldalán megjelenik.

(PF-T-11)
KÁRTYA LEVÉLHEZ

(PF-T-12)
KIS NYÍLÁSSAL+INSERT
Termék méret:
126 x 90 mm

www.plasztikgyar.hu
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Saját arculattal nyomott kártyatokok
(PF-T-13)
KINYITHATÓ TOK
Termék méret:
Méret: 210 x 99 mm

Min. rendelési
darabszám :
50 db

A tartó belsejében kerül elhelyezésre a kártya, a tok
jobb oldalán, a mérethez igazított nyílásba. Alap
esetben zárt tokban nem látszik a kártya.

(PF-T-14)
KINYITHATÓ TOK
Termék méret:
105 x 99 mm

Min. rendelési
darabszám :
50 db

A tartó belsejében kerül elhelyezésre a kártya, a tok
jobb oldalán, a mérethez igazított nyílásba. Alap
esetben zárt tokban nem látszik a kártya.

(PF-T-15)
KINYITHATÓ TOK
Termék méret:
88 x 60 mm

RENDELHETŐ
PLUSZ OPCIÓK

www.plasztikgyar.hu

PLÜSS HATÁSÚ
FÓLIÁZÁS

Min. rendelési
darabszám :
50 db

FORMALAKKOZÁS

A
közel
kártya
méretű
tokba
elhelyezhető
plasztikkártya. A fülnek köszönhetően bármikor nyitható
vagy zárható a tok.

ARANY
NEMESÍTÉS

EZÜST
NEMESÍTÉS
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Extra szolgáltatásaink

DM levelek, szórólapok,
kiegésztők

Személyre szabva elkészítjük a kártyákhoz szükséges szórólapokat, hajtogatott DM
leveleket, és névre szóló borítékokat is, ha szükséges ragasztjuk a kártyákat a
hordozóra, szükség esetén postázzuk is. A kézi, ragasztási, összeállítási
folyamatokban több mint 140 munkatársunk segít.

Minden kártyával kapcsolatos nyomdai termék elkészítésében segítünk.

www.plasztikgyar.hu
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Köszönjük
Kérem, amennyiben lehetőséget látna a közös munkára kérem szíves
megkeresését, illetve engedje meg, hogy kereskedelmi képviselőnk felvegye
Önnel a kapcsolatot.

REFERENCIÁ

INK KÖZÜL
KISS-HALKÓ MARTINA

+36 70 3644 066

SZABÓ-KOVÁCS MÓNIKA

+36 70 386 5993

Email
info@plasztikgyar.hu

Központ
4400 Nyíregyháza Rákóczi u. 98

Weboldal
www.plasztikgyar.hu
www.plasticfactory.eu

KÖSZÖNJÜK
www.plasztikgyar.hu

