Výroba reklamy ...
Špičkové technologické vybavenie, široký výber možností
Kompletná starostlivosť o Vaše reklamné materiály, predmety, pomôcky

CHRÁNENÁ DIELŇA - Ponuka služieb

Prečo je dobré dať zákazku chránenej dielni? Podľa zákona si môže zamestnávateľ splniť
povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím aj zadaním zákaziek chránenej dielni.

Týka sa to aj každej spoločnosti? Ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, tak áno.
V čom je výhoda? Pre rok 2011 je stanovená čiastka zákazky pre chránenú dielňu za povinnosť
zamestnávať jedného zamestnanca so zdravotným postihnutím vo výške 804€, čo je priama úspora.
Okrem toho podpora sociálne znevýhodnených ľudí je prejav spoločenskej zodpovednosti.

Ako to zdokumentujeme? Chránená dielňa je oprávnená vydať potvrdenie o tzv. náhradnom
plnení, ktoré akceptuje Úrad práce.

Čo je to chránená dielňa? Organizácia, ktorá má štatút vydaný Úradom práce, zamestnáva
najmenej 50% občanov so ZP a spĺňa prísne podmienky ÚVZ a zákona č. 5/2004 Z.z.

Aké výrobky a služby ponúka chránená dielňa – MADO plus, s.r.o.? Hlavnou činnosťou je
výroba reklamy a reklamných predmetov. Popis hlavných výstupov je nižšie. Viac sa dozviete na
internete: www.madoplus.sk.
VEĽKOPLOŠNÁ TLAČ – špičkovým tlačiarenským strojom Roland sa vyrábajú rôzne pútače, billboardy,
bannery, plagáty, postery, fototapety, samolepky, okenné nálepky, polepy automobilov a výkladov,
magnetky, veľké fotografie, obrazy, živicové samolepky, vlajky... Stroj dokáže tlačiť na rôzne média aj
v metalických farbách a bielej farbe. Používa sa aj na tlač výrobných štítkov (možná personalizácia).
SIEŤOTLAČ – rozšírená technológia potlače cez sito. Používa sa na potlač igelitových, textilných
a papierových tašiek, kalendárov, tričiek, pracovného oblečenia, športových dresov, dáždnikov,
obrusov... Sieťotlačou sa tlačí na textil, plast, kov, papier aj iné materiály.
TAMPONOVÁ TLAČ – používa sa na potlač menších predmetov ako perá, kľúčenky, zapaľovače,
vizitkáre, šálky a rôzne menšie predmety. Významné využitie má aj v priemyselnom značení.
GRAVÍROVANIE LASEROM – sa vyznačuje počítačovou presnosťou a mimoriadnou
trvanlivosťou.Gravírovanie je možné do skla, dreva, papiera, kože, plastov, textilu a kameňa. Má
využite na presné značenie priemyselných výrobkov, menoviek, pohárov , keramiky, vyrezávanie do
dreva; laserové značenie realizujeme aj na rotačné predmety. Značenie kovov sa prevádza formou
kalenia v čiernej alebo bielej farbe. Sklo i keramiku je možné značiť v niekoľkých farbách.
ZÁKAZKOVÁ VÝROBA – zakladače s výberom mechaniky a povrchovej úpravy, lepiace pásky
s potlačou, podporný materiál pre predaj nápojov: stojany na podpivníky, podnosy...
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