Kdo jsme
Jsme společnost, která se zabývá reklamní výrobou a především sítotiskem. Na trhu se pohybujeme již řadu let.
Nesmělý začátek firmy lze vystopovat někam do poloviny devadesátých let. Tehdy zakladatel firmy pracoval v grafickém
studiu, které ukončilo svou činnost. Jeho touha zůstat „u toho" jej donutila založit živnost v reklamní branži. Zpočátku to
bylo jen takové nabízení grafických prací a zpracování příprav pro reklamní a tiskařské firmy. Během krátké doby se však
firmička rozrostla a rozšířila svou působnost.
Na sklonku devadesátých let se reklamní výroba spočívající v polepu vozidel, produkci tabulí a reklamních maleb fasád
domů i interiérů, rozrostla o provoz sítotisku. Ten od svého někdejšího zaměstnavatele odkoupil majitel firmy. Provoz, který
byl vybaven zařízením z dob budování reálného socialismu, byl s nasazením sil všech spolupracovníků zmodernizován a v
prvním roce jednadvacátého století se sítotisková výroba zahrnující výrobu samolepek a potisků všeho možného rozjela
naplno.
Koncem roku 2003 bylo již neúnosné, aby firmu řídil jediný člověk a majitel firmy se rozhodl založit společnost s ručením
omezeným. A tak 2. 2. 2004 oficiálně vznikla společnost ReSit, s.r.o. Název firmy vznikl spojením začátečních písmen slov
Reklama a Sítotisk.
V současné době jsme mírně utlumili reklamní výrobu a zaměřili jsme se na sítotiskovou produkci, zejména výrobu
samolepek. Kromě vlastní klientely spolupracujeme s mnohými reklamními agenturami nejen na území Českých Budějovic.
Mezi naše klienty patři agentury a firmy z celé České republiky.
Počínaje rokem 2011, jsme zahájili novou etapu působení firmy na trhu a připravili jsme pro Vás program produkce
výstražných, bezpečnostních, informačních a logistických samolepek a štítků, které můžete objednat přímo v našem e-shopu.
Od roku 2014 jsme rozšířili sítotiskovou výrobu o tisk vypalovacích obtisků pro dekorování smaltovaných výrobků. V roce
2016 jsme rozšířili využití vypalovacích obtisků na dekorování keramiky a porcelánu.
Věříme, že s našimi službami budete i nadále spokojeni a stávajícím klientům děkujeme za projevenou důvěru a že to s námi
tak dlouho vydrželi.
Otakar Nechvátal
jednatel společnosti

Zakázková výroba
Produkce naší firmy se zaměřuje na produkci a naším cílem je spokojený zákazník. Nerozlišujeme firemní zákazníky, pro které
jsme připravili sady výstražných, příkazových a zákazových samolepek a tabulek systému bezpečnostního značení od
zákazníků, kteří přišli kvůli vtipné samolepce na svého motorového miláčka, nebo hledají něco pro zkrášlení stěn svých
domovů či kanceláří a provozů.
Samolepky
Jsou hlavním směrem produkce naší tiskárny. Tisk značkovými barvami (Wiederhold, Sericol, Sibar) je
uskutečněn na značkovém samolepícím materiálu. Samozřejmostíje odolnost vůči povětrnostním vlivům, a to
jak podkladového materiálu tak i potisku. Podle přánízákazníka jsme schopni dodat samolepky s jakýmkoli
Technické a výstražné štítky
jsou vedle samolepek důležitým produktem našítiskárny. Kromě běžných samolepících materiálů je možné
štítky dodávat i na speciálních kovových, pečetících a dalších speciálních materiálech, včetně plastových štítků
a visaček. Jako u samolepek jsou možné štítky a etikety s tvarovým výsekem.
Etikety a přelepky zboží
Dovozcům a výrobcům nabízíme etikety vysoké kvality pro označení jejich produktů. Etikety jsou odolné
povětrnostním vlivům, omyvatelné a trvanlivé. Vhodné zejména pro označení drobných výrobků, např.
kosmetiky. Pro dovozce vyrábíme přelepky s českými texty obsahujícíinformace nezbytné pro uvedenína
Polyetylenové a papírové tašky
Sítotisk je ideálnítechnologiípro malonákladový potisk tašek, aťpolyetylénových (PE), či papírových. Tašky lze
potisknout jednostranně i oboustranně, maximálně dvěma barvami bez příméhou soutisku. U
velkoobjemového tisku (cca od 5.000 ks) lze aplikovat více barevné soutisky. Tašky pro potisk zajistíme, ale
Woblery
Woblery jsou speciálním druhem reklamního prostředku. Původnívýznam slova je "nástraha" či "návnada". A
přesně k tomuto účelu jsou v reklamě woblery používány. Nosičem návnady (různých drobnějších reklamních
poutačů) je plastová "noha", která se na jednom konci přilepínapř. na regálové policie. Uchyceníje pružné a
poutač se lehce komíhá, čímž přiláká podvědomou pozornost - podobně jako třpitka dravou rybu. Z rybářského
Přítisky na kalendáře
Firemníkalendáře jsou hodnotným dárkem pro Vaše klienty. V našísítotiskárně Vám přítiskem z "obyčejných"
kalendářů či diářů zhotovíme Vaše kalendáře firemní. Kalendáře, diáře, poznámkové bloky či novoročenky si
můžete dodat vlastnínebo, pokud nechcete ztrácet čas jejich sháněním, jsme schopni zajistit kalendáře (diáře)
prakticky od všech českých výrobců. Vedle standardnínabídky může vyrobit i vlastnífiremníkalendáře na
Podložky pod SPZ - registračníznačky
Podložky pod spz jsou originálním nosičem reklam. Námi dodávané podložky pod RZ (dříve spz) s jedinečným
systémem posuvných zámků a ATESTEM 8S odpovídají evropským normám. Samozřejmostí je jedno i
vícebarevný potisk dle přánízákazníka. Podložky můžeme dodat i bez potisku, případně potisknout podložky
Polepy vozidel
Vozidla jsou nejefektivnější reklamní plochou. Navíc plochou pohyblivou, která mění polohu každým
okamžikem. Reklama na vlastním vozidle nic nestojí. Teda kromě výroby. A my Vám takovou reklamu můžeme
vyrobit. Ú činou reklamou je i reklama na hromadných dopravních prostředcích. Na autobusech veřejné
Reklamnía informačnítabule
Na zakázku vyrobíme tabule od označeníprovozoven až po reklamnípoutače, od "obyčejných" samonosných
PVC tabulípřes plechové v rámu či kompletníkonstrukce. Varianta konkrétníreklamy závisína účelu a použití
reklamy. S volbou varianty vám samozřejmě pomůžeme a navrhneme optimálnířešení.
Reklamnímalby a plachty
Samozřejmostíje výroba velkoplošných exteriérových reklam. Můžete volit mezi reklamnímalbou fasád domů
či tištěnou velkoplošnou reklamou - banerem. Banery jsou dnes používanějšíformou venkovníreklamy i když
ručnímalba má stále své kouzlo. Kromě velkoplošných maleb a banerů nabízíme i drobnějšímalby jako jsou
nápisy nad vchody apod.
Systém pro bezpečnost a značení
Nově nabízíme prvky systému pro bezpečnost a značeníprovozů a veřejných prostor jako jsou úřady, výstavy
apod. Všechny námi vyráběné zákazy, příkazy a výstrahy odpovídají ČSN ISO 3864-1. U nouzového a
protipožárního značení jsou samozřejmostí fotoluminiscenční (samosvítivé) symboly umožňující okamžitou
orientaci v nouzových situacích. Samosvítivé cedule podle DIN 67 510 po nasvícenívydržísvítit až 3 hodiny po

