
Tłocznia płyt 
CD DVD WINYL



W ofercie posiadamy płyty winylowe 7”, 10”, 12”, kolorowe, typu splatter.
Stosujemy dwie metody nacinania: DMM (direct metal mastering) oraz Lacquer ACETATE

Posiadamy bardzo bogatą paletę kolorów. Przyślij nam swoją próbkę albo podaj numer 
wg skali Pantone, a my dobierzemy najbliższy możliwy.

Dostępne niestandardowe kolory: złoty, srebrny, transparentny, fluorescencyjny.

Kolory

WINYLE

* bezpieczny i rekomendowany maksymalny czas nacinania

Format     12”      10”       7”

Weight Std  140g    110g    42g 

Weight Prem  180g       -       -

Time Acetat*         33rpm - 16:00        33rpm - 11:00       33rpm - 05:00

          45rpm - 10:30        45rpm - 07:30       45rpm - 04:00

Time DMM*         33rpm - 19:00        33rpm - 11:00       33rpm - 06:00

          45rpm - 10:30        45rpm - 08:00       45rpm - 04:00



Oferujemy szeroką gamę kombinacji kolorystycznych, dzięki czemu każda płyta może 
być wyjątkowa. Można mieszać i łączyć różne kolory aby otrzymać zamierzony efekt.

Splattery i inne efekty



Efekt winylowy Zadruk z częściowo 
widoczną metalizą

Zadruk z lakierm 
UV matowym

CD translucentne

Złota metaliza Mini CD na 
standardowym CD

Mastering graficzny 
na metalizie.

Serlializacja 
nadruku

Efekty specjalne

Oferujemy tłoczenie wszystkich typów i formatów nośników optycznych w najwyższej jakości
i konkurencyjnych cenach. Wykonujemy również produkcje z nietypowymi efektami nadruku.

NOŚNIKI OPTYCZNE

Mini CD / DVD



Box z tworzywa sztucznego typu jevel. Digipack ze złotym hotstampingiem.

Digipack z dodatkowym elementem z kartonu
doklejonym na froncie.

Koperta winylowa z efektem 3D.

Oferujemy konkurencyjne usługi druku opakowań, wliczając w to poligrafię twardą 
kartonową (digipacki, unipacki, mediabooki) oraz miękką papierową do boksów z tworzywa
sztucznego (booklety, wkładki).

OPAKOWANIA



CD z efektem winylowym w digipacku z papieru
kraft eco

Pudełko typu super jevel spakowane w kartonowe
opakowanie clamshell

Digipack 4 strony formatu DVD Digipack 8 stron na 4 płyty

Digipack typu crosspack z wycięciami Koperta winylowa z wyciętym otworem



www.xdisc-plyty.pl

Zamów tłoczenie i nadruk online lub skontaktuj się z Działem Handlowym

Zapewniamy doskonałą jakość
Kontrolujemy jakość na każdym etapie produkcji. Utrzymujemy niezmiennie wysoki standard obsługi i 
produkcji dzięki profesjonalnemu zespołowi ponad 80 specjalistów, własnemu parkowi maszynowemu 
oraz nowoczesnemu zapleczu technologicznemu. Jako licencjonowany producent, wytwarzamy płyty 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi rozwiązań patentowych.

Nie znamy ograniczeń
Jesteśmy w stanie zrealizować każde – nawet najbardziej nietypowe – zamówienie, niezależnie od 
wielkości nakładu i sposobu nadruku, czy też rodzaju opakowania.

Szanujemy czas i środki naszych klientów
Oferujemy kompleksową obsługę: od produkcji płyt, przygotowania projektów, wykonania opakowań oraz 
nadruku na płytach, po konfekcję i dystrybucję gotowego produktu. Zapewniamy atrakcyjne ceny i krótkie 
terminy realizacji. Ofertę zawsze dopasowujemy do potrzeb klienta

Cenimy komfort i bezpieczeństwo
Dbamy o wygodę klienta. Każdy z klientów posiada osobistego doradcę, który przedstawia możliwe 
rozwiązania oraz czuwa nad przygotowaniem i realizacją zamówienia. Stan realizacji zamówienia można 
śledzić na bieżąco on-line. Na życzenie klienta materiały, wykorzystane podczas produkcji, są zabezpie-
czone i archiwizowane.


