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Spaudos ir reklamos gamybos paslaugas teikianti įmonė. Mūsų 

komandą sudaro atsakingi, kūrybingi ir patyrę savo srities specialistai. 

Patirtis, ilgalaikis bendravimas ir dėmesingumas padeda suprasti 

klientų lūkesčius, pažinti kiekvieno verslo specifiką. Galime pasiūlyti 

optimalius sprendimus ir darbus atlikti greitai ir kokybiškai.



Katalogai, lankstinukai ir skrajutės / 0201 / Vizitinės kortelės

Gaminame įvairaus formato lankstinukus bei katalogus. 
Galime padaryti nuo vieno iki kelių lenkimo linijų. Katalogas 
gali būti segamas kabėmis, spirale arba gali būti klijuotas.

Turime galimybę spausdinti iki 720mm ilgio lapą be sujungimo!

Spausdiname vienpuses bei dvipuses vizitines korteles.
Standartinis dydis 90x50mm arba 85x55mm. Papildomai 
vizitinės kortelės gali būti: laminuojamos, folijuojamos, dalinai 
lakuojamos, su šilkografija, įspaudu (kongrevu), kirstos, 
lazeriuotos, apvalintais kampais, įvairių formų bei dydžių.



Plakatai, tentai, drobės ir backlight medžiaga / 04

Spausdiname įvairaus dydžio plakatus, tentus, mešus, vėliavas, drobes. 
Galime paruošti jiems tvirtinimus arba rėmus kabinimui.

03 / Lipdukai

Gaminame įvairių rūšių bei formų lipdukus. Juos galima naudoti: 
etiketėms, vitrinoms, grindims, nuorodoms, automobiliams ir kitiems 
paviršiams. Papildomai lipdukai gali būti laminuojami. Gaminame ir 
iškilius (polimerinius) lipdukus, magnetinius lipdukus.



05 / Firminiai blankai, aplankai, bloknotai ir vokai

Be standartinių blankų galime spausdinti ir save kopijuojančius blankus.

Gaminame dokumentų aplankus pagal turimą arba kliento atsiųstą formą.

Spaudą galime laminuoti, lakuoti, folijuoti arba daryti kongrevą (įspaudą).

Meniu / 06

Siūlome meniu gaminimą barams, kavinėms, restoranams 
ar kitoms maitinimo įstaigoms. Galime pasiūlyti skirtingus 

lenkimo, segimo būdus, nestandartinius viršelius ar skirtingų 
technologijų apjungimą viename gaminyje – viskas pagal 

kliento pageidavimą.



Reklama ant automobilių / 08

Teikiame profesionalias apklijavimo/nuklijavimo paslaugas.
Automobilį galima klijuoti dalinai arba pilnai.

Atvykstame į vietą su visa reikiama įranga klijavimui. 

07 / Kalendoriai

Gaminame įvairių rūšių ir formato kalendorius. Kalendoriai gali 
būti kišeniniai, stalo, sieniniai. Turime standartinius kalendorių 
lapelius su visomis valstybinėmis šventėmis arba galime 
gaminti visą spaudą pagal kliento atsiųstą maketą.



Langų, vitrinų, parodų stendų apipavidalinimas / 10

Apipavidaliname parduotuvių vitrinas, parodų stendus, langus 
ir kitas vietas. Matiname langus „šerkšno“ efekto plėvele. 

Klijuojame perforuotą lipduką, dvipusį arba pilko pagrindo 
lipduką. Galime atlikti darbą nuo lipdukoklijavimųiki iškabų 

kabinimo vienoje plokštumoje. Roll-up stendai.
Fotosienelių nuoma, gamyba ir montavimas. 

09 / Iškabos ir plastiko gaminiai, reklamos leidimas

Ruošiame reklamos leidimo projektą. 
Projektuojame ir gaminame įvairaus profilio ir sudėtingumo iškabas, 
šviesdėžes, skydus, tūrines raides, informacines lentas, reklaminius 
tentus bei kitus išorinės reklamos elementus. Frezuojame bei 
lazeriuojame PVC plastiką, organinį stiklą, aliuminio kompozitą, pjauname 
putplastį.



PROJEKTAI / ČILI PIZZA restorano atnaujinimo darbai

• Tūrinių raidžių gamyba ir montavimas.
• Perfotuotas lipdukas, šerkšno efekto lipdukas ir kt. Lipdukų klijavimas 
viduje, išorėje.
• LED rėmeliai ir spauda ant backlight medžiagos.
• Vaikų zonos apipavidalinimas.
• Drobės, paveikslai su spauda. Jų montavimas.

VILNIUS:
Forum Cinemas Vingis

Akropolis
Žemaitės g.
Kalvarijų g.

Sausio 13-osios g.

KAUNAS:
Akropolis;

Kauno Autobusų stotis.



PROJEKTAI / Gilužio slėnis ir Grigalaukio dominija pardavimų
                        namelių apipavidalinimas
• Vizualinis idėjos pateikimas.
• Tūrinių raidžių gamyba ir montavimas.
• Apdailos darbai. Karkaso įrengimas ir apsiūvimas dekoratyvinėmis 
degintos medienos lentomis.

Jiems patikėjome ir 2 pardavimų namelių apipavidalinimo projektus. Mes 
nežinojome kokio dizaino norime, taip pat neturėjome numatę tikslaus 

biudžeto. „Spalvų projektai“ siūlė gausybę įvairių sprendimų, iš kurių 
atsirinkome galutinį - įdealų kainos, laiko ir dizaino atžvilgiais. Šis pasiūlytas 

sprendimas tapo išskirtiniu visoje rinkoje. Pardavimų namelių apipavidalinimo 
sprendimas sulaukė klientų, partnerių bei konkurentų dėmesio bei įvertinimo.

Austėja Kriščiūnaitė
Marketingo projektų vadovė



PROJEKTAI / Lithome. Biuro sienos apipavidalinimas

Esame nepaprastai patenkinti atradę UAB „Spalvų projektai“!
Atliekamų darbų sparta ir kokybė niekada nenuvilia, o

žodis „neįmanoma“ šito kolektyvo žodyne neegzistuoja.
Ačiū, kad esate. Jūs nuostabūs!

Vaiva Biežaitė
Marketingo vadybininkė

Labai malonu dirbti su tokia profesionalia spaustuve, kaip „Spalvų projektai“. 
Teikiamų paslaugų spektras itin platus, nuo vizitinių kortelių spaudos iki 

sudėtingiausių stendų gamybos ekspozicijoms, visos idėjos būna įgyvendinamos 
pasiekiant aukščiausią kokybę. Darbai atliekami visada laiku, tad rezultatas dažnai 

pranoksta mūsų lūkesčius!
Vytautė Čėsnaitė

Rinkodaros vadovė

PROJEKTAI / KIA AUTO. Automobilių klijavimas, spaudos gamyba, 
išorės reklamos gamyba ir montavimas.



PROJEKTAI / Wisdom events. Pilnas spaudos paruošimas
konferencijoms.

Spalvų projektai - mūsų patikimas partneris marketingo medžiagų spaudos 
darbuose. Ateinam su „crazy“ idėja, o jie padeda padaryti planą kaip ją 

įgyvendinti ir pagaminti. 

Algirdas Zabarauskas
Co-founder

Profesionaliai, operatyviai ir kokybiškai.
„Spalvų projektai“ - patikimi spaudos specialistai.

Head of Marketing

PROJEKTAI / SUN 365. Lipdukų, plakatų ir kitos spaudos gamyba. 
Nestandartinių stendų gamyba prekybvietėse.



Visos spaudos ir reklamos gamybos paslaugos iš pirmų rankų.

• Dizaino ir maketavimo paslaugos

• Skaitmeninė spauda

• Ofsetinė spauda

• Reklamos gamyba
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