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Des de els seus orígens Impre-Rètol
ha estat una empresa en constant 
creixement dins dels sectors 
del reclam publicitari, serigra�a, 
tampogra�a, retolació, rotulació i 
impressió digital a la nostra província.

La  nostra  serietat  en  el  tracte  amb  el client 
i la qualitat dels nostres acabats són el 
millor valuart per aquest creixement. 
Impre-Rètol és una empresa moderna que 
s’adapta als nous temps i les noves 
tecnologies per això disposem d’un 
ampli  servei  en  impressió digital en petit i 
gran format que el sorpendrà. Gràcies a 
aquesta aposta per la innovació podem 
posar la seva marca on vostè vulgui.

A Impre-Rètol tenim un departament 
d’assessorament al client i un estudi 
de disseny grá�c per a donar un 
servei més personalitzat i ajustar-
nos a les seves necessitats.

A diferència d’altres empreses del 
sector a Impre-Rètol tenim un taller propi 
que ens permet portar un control total 
sobre la qualitat dels nostres acabats i 
del  temps  de  producció  per poder  servir 
les comandes dins del termini acordat.

El  nostre   servei  no   exigeix  una  comanda 
mínima. Podem fer des de 1 unitat �ns 
la quantitat que necessiti, sense límits.
Ens adaptem a les seves necessitats.

NOSALTRES



El nostre taller i la profesionalitat del nostre personal, ha estat l’ànima de la nostra empresa
gràcies a  ells podem oferir el millor servei en serigra�a, serigra�a plana, tampogra�a
impressió

SERIGRAFIA.
Ens permet marcar tot tipus de 
productes obtenint colors molt 
intensos. És ideal per tèxtils 
(samarretes, gorres, roba laboral..), 
reclams publicitaris, adhesius, 
calendaris i targes PVC…

TAMPOGRAFIA.  
Es tracta de la tècnica més 
utilitzada per imprimir sobre 
superfícies petites o que suposen 
una certa di�cultat per ser corves o 
de difícil accessibilitat. És ideal per 
superfícies irregulars.

IMPRESSIÓ DIGITAL.
Permet imprimir sobre una extensa 
gama de material en tot tipus de 
tamanys a tot color. És ideal per 
imprimir lones, pòsters, vinils, 
tanques publicitàries, impressió sobre
suports rígids tals com metacril·lats,
fusta, PVC, dibon, etc.

DISSENY GRÀFIC.
Dissenyem qualsevol idea grà�ca.
Logotips, publicitat, catàlegs...
tot el que necessitis.

L’ÀNIMA

digital,  transfers, disseny, rotulacións etc ...



DECISIÓ

RÈTOLS
Sóm especialistes en el disseny i la 
col·locació de rètols comercials. Rètols 
corporis, rètols il·luminats, caixes de 
llum... A qualsevol tamany i en diferents 
materials, alumini, metraquil·lat, pvc, 
lona...
La professionalitat del nostre equip de 
montadors li garanteix una perfecta 
col·locació amb els millors acabats.

RETOLACIÓ DE VEHICLES
Tenim una dilatada experiència en 
la retolaciò de tot tipus de vehicles: 
Cotxes, furgonetes, camions, 
remolcs...
Podem retolar des d’un únic vehicle 
�ns a �otes de transport, utilitzant els 
millors materials per assegurar una 
llarga durabilitat. Vinil de gama alta 
resistent al pas del temps, sense 
perdre intensitat de color.

RETOLACIÓ DE EDIFICIS
Utlilitzi el seu immoble com a 
suport per donar-se a conèixer o 
publicitar-se. Aparadors, façanes, 
escenaris, exposicions, decoració 
d’interiors...
Gràcies als nostres equips podem 
oferir -li solucions a mida per retolar 
qualsevol espai.

IMPRESSIÓ DIGITAL
De petit a gran format: targetes de 
visita, díptics, tríptics, targetons, 
octavetes, sobres, pòsters...
Hem ampliat el nostre servei 
d’impressió digital i acabats a gran 
format per poder oferirli el millor servei: 
lones exteriors, tanques publicitàries, 
impressions per displays, retolacions 
a gran format... Tot sense quantitat 
mínima ni límit de tamany.

DISSENY GRÀFIC
Dissenyem qualsevol reclam publicitari
que necessitis per a la teva empresa.
Preus molt competititius.
També disposem de retoc fotográ�c
podem retocar les fotografíes que no li
agradin, fer fotos fantasía, restaurar 
fotos antigües i tot el que necessiti.
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L’ESFORÇ

RECLAM PUBLICITARI
Li assessorem en la tria d’articles 
de reclam publicitari per la seva 
empresa.
Comptem amb més de 5.000 
productes de les millors marques, per 
fer del seu reclam tot un èxit.
Bolígrafs, clauers, rellotges, bosses, 
gorres, calculadores... Sense límit 
d’unitats ni quantitat mínima a uns 
preus increïbles.

EQUIPACIONS ESPORTIVES 

Els principals clubs esportius i 
escoles de la demarcació ens 
con�en el marcatge de les seves 
equipacions.
El fet de comptar amb un taller propi 
i una extensa gama de productes 
ens permet ser especialistes en 
serigra�a i transfers per marcar tot 
tipus de roba esportiva:  Samarretes, 
pantalonets, xandalls, gorres... 
sense límit d’unitats ni quantitat 
mínima a uns preus increibles.

ROBA LABORAL 

Un ampli catàleg de roba laboral de 
la millor qualitat: Armilles, pantalons, 
camises, granotes, botes, cascs, 
ulleres de seguretat...
Al nostre taller podem realitzar 
qualsevol tipus de marcatge ja siguin 
brodats, transfers o serigra�ats. Per 
personalitzar i distingir la roba laboral 
de la seva empresa sense límit 
d’unitats ni quantitat mínima a uns 
preus increibles.

TÈXTIL
Anem més enllà de la clàssica samarreta 
promocional. Tenim per a vostè una 
gamma de més de 4000 productes 
tèxtils de les millors marques. compari 
la qualitat dels nostres  productes que li 
oferim amb les d’altres empreses.
Samarretes, tops, polos, camises, 
pantalons, gorres, bosses i 
complemets... 

a Impre- Rètol segur que troba
el que busca!
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I MOLT MÉS



www.impreretol.com


