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Печатница ДЕМТ ПРИНТ е създадена през 1993 г. Вече 
повече от 27 години, нашата политика е насочена 
към удовлетворяване нуждите и очакванията на 
клиентите ни и постигане съответствие с всички 
приложими местни, национални, международни 
и други изисквания, свързани с качеството на 
продукцията и опазването на околната среда.
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Безкомпромисно качество и 
внимание към най-малките 
детайли

В ДЕМТ ПРИНТ обръщаме 
внимание дори и на най-
малките детайли, които могат 
да повлияят на качеството на 
нашата работа. Всички наши 
служители работят с ръкавици, 
спазват стриктно разписаните 
процедури и правила за всеки 
етап от производствените 
процеси, всички процеси 
стриктно се документират, 
а всеки служител проверява 
качеството на работа от 
предходния процес. Всичко това 
е резултат от дългогодишните ни 
усилия и политика за постигане 
на възможно най-високото 
качество и спазване на всички 
стандарти.

Компанията притежава 
специално изработена 
интегрирана система за 
управление на полиграфичното 
производство - ERP, 
(Enterprise Resource Planning)
система, гарантираща:

- Надеждна, пълна и достоверна
информация чрез отчети в
реално време
- Минимизиране на риска от
въвеждане на некоректни данни
- Бърза и лесна отчетност,
гъвкавост на извличане на
данните
- Консолидация на данните
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Постоянна проверка на 
качеството 

В ДЕМТ ПРИНТ следим нивото 
на качеството преди и след 
всеки производствен процес. 
В системата за контрол и 
самоконтрол участват всички 
служители на печатницата, което 
води до нищожна възможност 
дори за най-малкото отклонение 
от качеството на продукцията.

Висока производителност и 
спазване на всички срокове 

ДЕМТ ПРИНТ разполага с 
многобройни и различни машини 
за печат и довършителни процеси, 
които ни позволяват да сме 
гъвкави по отношение на обемите 
на работа, както и да спазваме 
всички планирани срокове.

Внимание и към най-малките 
детайли 

ДЕМТ ПРИНТ е първата печатница 
в България, инсталирала 
специалната австрийска система 
за овлажняване на въздуха - 
MERLIN, което ни позволява да 
отпечатваме безпроблемно на 
хартии с много малък грамаж – 
от 40 гр.
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Heidelberg Suprasetter 105

Термално CTP с автоматичен
лоудър на пластини.

Производителност: 24 пластини/час
Мин. формат: 370х323 мм.
Максимален формат: 930х1140 мм. 

 

Glunz&Jesen
Raptr 68/85 Thermal

Изцяло автоматизирана, от
момент на експонация до
перфектно проявяване.

 

Автоматизиран контрол на фарма
кодовете

Цялостната система е предназначена 
за широк диапазон от инспекции, 
извършвани на производствената 
линия, включително оптично 
разпознаване на символи (OCR), 
верификация при асемблиране.

 

Raptor+
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Широк спектър от 
услуги и продукти

В ДЕМТ ПРИНТ предлагаме широк спектър от услуги: дизайн 
и предпечатна подготовка, офсетов и дигитален печат, 
довършителни процеси. Ние сме тясно специализи-рани в 
производството на картонени опаковки и информационни 
листовки за продукти за фармацевтичната индустрия.

Разполагаме с печатни машини, които печатат на хартии от 
40 грама до картони с дебелина 0,8мм, което в комбинация 
с останалите машини, ни позволи да се специализираме 
в производството на листовки за  и картонени опаковки 

 за фармацевтичната индустрия. 



ДЕМТ ПРИНТ е одобрен доставчик
за производство на листовки за
Антибиотик Разград и одобрен 
доставчик на листовки и картонени
опаковки за ТЕВА

Два от най-големите
фармацевтични заводи
в България ни гласуваха 
доверие
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Аddress: 10 St. Ivan Rilski Str., Sapareva Banya

+359 882 198 390
www.demt.bg


