Produktbladsinfo
Parajetts trycksaker i alla format

Trycksaker i alla former och format

Vår maskinpark är något att skryta om! Jo, det är sant, den är enorm.
Detta ska du dra nytta av. Vi kan hjälpa dig med allt inom den grafiska
branschen, dvs trycksaker i alla former och format.

Digitaliseringen tar fart. Länge leve trycksaken!

Parajett har de senaste åren lagt mycket tid och resurser på att kunna
erbjuda sina kunder distribution i alla digitala kanaler.
Men, vi har inte glömt bort att säkerställa att vi fortsättningsvis också ska
vara marknadsledande i den tryckta kanalen, det som landar i
kundens/medborgarens fysiska brevlåda.
Vi är i dag en komplett grafisk samarbetspartner, oavsett vilken kanal du som kund
väljer. Att vår födelse skedde i den traditionella grafiska branschen är ingen nackdel i dag.
Fortfarande är det av största vikt att erbjuda våra kunder bred och djup kompetens inom
färghantering och andra grafiska grundförutsättningar, oavsett om det gäller fysiska eller
digitala försändelser.

Exempel på några produkter vi kan hjälpa dig med
Trycksaker
Böcker, Häften, Etiketter, Broschyrer, Kataloger, Brevpapper, Block, Visitkort, Mappar.
Profilartiklar
Kalendrar, Kulspetspennor, Block, Musmattor, Skrivbordsunderlägg, Ryggsäckar, T-shirts,
Muggar, Spargrisar, Reflexprodukter, Nyckelband och USB-minnen.
Storformat för mässor och skyltfönster
Affischer, Skyltar, Banners, Segel, Flaggor/vimplar, Fasadskyltar, Fönsterfolie, Printade
tapeter, Beachflaggor, Mässväggar, Rollup’s i flera kvaliteter och prisklasser.

Specialprodukter
Avancerat tryck i remisser
Parajett kan med stolthet konstatera att vi är stora inom en bransch där noggrannhet och
avancerad teknik kan betyda skillnad på liv och död. På riktigt. Vi är sedan länge
tongivande inom utvecklingen av trycksaker för sjukvården och har ingående förståelse för
de extrema krav på integritet och säkerhet som området kräver.
En remiss är i dagens moderna sjukvård ett nyckeldokument för kontakterna mellan olika
instanser inom vården. Mycket information ska rymmas på en begränsad yta och remissen
är en trycktekniskt avancerad produkt som måste fungera till hundra procent i många steg,
från remitterande läkare till provtagning, analys och återrapportering. Streckkoder, dekaler,
beställare och patient-ID ska matchas med beställda analyser, nummerserier och
medföljande prover.
Parajett trycker remisser med både fyrfärg och print på fram- och baksida, på papper eller
applicerade etiketter, och med alla typer av streckkodsformat.
Om du behöver proppfärger för säker märkning och sortering på labb tar vi fram detta,
liksom remisser med lidextentioner så att rören kommer till rätt analysinstrument i
högteknologiska laboratorier.
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