


Від дизайну 
до готової 
продукції 

Наші 
клієнти - 
провідні 
компанії  

Власний 
парк 

сучасного 
обладнання  

10 років 
успішної 
роботи  



Наші клієнти: 
Ми зарекомендували себе як надійний і відповідальний партнер і пишаємось 

постійністю виробничих відносин з нашими клієнтами! 



Наша продукція: 



Рекламна поліграфія 

Ми виготовляємо різноманітну поліграфічну продукцію за найнижчими в Україні 
цінами, а саме журнали,  брошури, каталоги, плакати, постери, афіші, листівки, 
флаєра, папки, буклети, інструкції, кишенькові, настільні, настінні і  квартальні 
календарі, блокноти, пакети, наліпки, бланки, етикетки.  



POS-матеріали 

Компанія «УкрСІЧ» пропонує виготовлення високоякісних POS-матеріалів, а 
саме шелфтокерів, воблерів, цінників, стоперів, диспенсерів, некхенгерів, 
тейбтентів та іншої різноманітної продукції.  



Упаковка  

Компанія «УкрСІЧ» пропонує розробку та виготовлення  упаковки будь-якої складності.  
Маємо великий досвід з виготовлення  універсальної упаковки для  товарів широкого 
вжитку, зокрема для фармацевтичних і косметичних препаратів, а також харчової  
картонної упаковки для різноманітних видів продукції (чаю, кондитерських виробів, 
напівфабрикатів, фаст-фудів, заморожених страв, сипучих продуктів, елітного 
алкоголю та ін.).  
Пропонуємо виготовлення подарункової упаковки будь-якої конфігурації з різних 
матеріалів та з різноманітним оздобленням (тисненням фольгою, конгревом, 
вибірковим УФ-лаком). 



Книги 

Наша компанія є видавництвом і виготовляє книги в твердій і м'якій палітурці будь-
якої складності та будь-якого накладу. Ми використовуємо тільки високоякісні 
сертифіковані витратні матеріали.  
В якості додаткової послуги можемо запропонувати дизайн та верстку. 



Наше обладнання: 
Друкарське обладнання: 
Офсетний друк:  MAN ROLAND 204 (з інфрачервоною сушкою), MAN ROLAND Practika 01 
Цифровий друк:  KONICA MINOLTA bizhub, XEROX 255, XEROX document centre 440 
Різографія:  різографи RIZO 
 

Післядрукарське обладнання: 
- Автоматична лінія поклейки коробок в одну точку склейки H-800 
- Автоматична лінія поклейки коробок в три точки склейки ZH-800G 
- Висічний тигельний прес ZHHJ - 720A формат В2 
- Позолотний тигельний прес TYMB 750 формат В2 
- Брошурувальна лінія DUPLO 10000s  
- Брошурувальна лінія Ushida 1000 
- Рулонний ламінатор - YDFM 720 
- Фальцювальна машина MULTIEFECT (4 продольних, 4 поперечних фальца) 
- Різальна машина SEYPA PERFECTA 115 
- Машина для свердління паперу  
- Машина для установки люверсів 
- Термобіндер HORIZON BQ 460 
- Виробнича дільниця для виготовлення книг 
- Виробнича дільниця для виготовлення календарів 

 
 



Наша команда: 

Компанія «УкрСІЧ» завжди надійний партнер! 



м. Київ  вул. Магнітогорська 1 офіс 216 
тел.  044 224 58 24   моб.  067 405 80 08 

 

druk@ukrsich.kiev.ua 
www.ukrsich.kiev.ua 
 


