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Au avut și au 
VOINȚĂ; 

Au avut și au 
ATITUDINE; 

Au dorit și doresc 
SĂ SE DEZVOLTE, 

să se afirme… 

Au avut și au 
ÎNCREDERE!Tipărim până vă mulțumim!

www.ornelladesign.ro

Totul a început în 2007 
cu o investiție într-un echipament de tipar 
și o idee. 

Acea idee 
am transformat-o 
demult în viziune.

Uriașa șansă 
a firmei au fost 

OAMENII. 





Au avut și au 
ÎNCREDERE!

NOI

Un studio de design care se dezvoltă natural ca și orice alt lucru din realitatea înconjurătoare și care 
devine valoros datorită clienților săi. 

Punem accent pe conceptul artistic și pentru noi, fiecare proiect este unic, având personalitate 
proprie. Pe piață din 2005, Ornella Design SRL introduce în 2008 un nou departament, Ornella 
Studio Design (OSD), care se axează pe tiparul digital, offset și outdoor.

În 2010 construiește un nou spațiu de lucru și achiziționează tehnologie de ultimă generație. 
Performanța depinde de viteză, calitate și tehnologia eco-latex. Calitatea ireproșabilă a tiparului
se datorează echipamentelor profesionale XEROX și HP.

În 2014, înființarea propriei rețele de afișare și service panouri stradale, a dus la creșterea calității 
și avantajul creării unui pachet outdoor / indoor complex. 

TIPAR DIGITAL / TIPAR  PE FORMAT
MARE / TIPAR PE MATERIAL RIGID

La OSD am fost și suntem pe deplin conștienti de impactul pe 
care activitatea tipografică îl poate avea asupra mediului. Drept 
pentru care funcționăm din această perspectivă în baza unui 
sistem de management perfect adecvat tuturor deșeurilor și 
reziduurilor în toate formele lor de generare și agregare.

MEDIA / SEMNALISTICĂ / SISTEME 
EXPOZIȚIONALE / PROMOȚIONALE

Media reprezintă mijloacele de expunere prin intermediul cărora 
se produce cel mai înalt nivel de comunicare. De aceea, pentru 
a atinge publicul țintă, mesajul trebuie să fie amplasat pe orice 
tip de suport media, ziare, radio, web, interior / exterior. 

CONCEPT / IDENTITATE VIZUALĂ / 
MACHETARE / SIMULARE

Pentru dumneavoastră, ca și client, este important să găsiți 
suportul și comunicarea care se potrivește cel mai bine cu 
avantajele, caracteristicile și calitatea ofertei dumneavoastră, 
produs sau serviciu, astfel încât acestea să devină interesante 
pentru potențialii cumpărători pe care ii vizați.

















POP-UP Textil OSD

Asamblare ușoară
• Plat și drept
• Două variante de pop-up: curb sau drept
• Ușor, varianta de 225x225 cm cântărește doar 11 Kg
• Disponibil în două variante: pop-up drept sau cu 
conectare în L - are disponibile accesorii opţionale 
interesante, precum spoturi pentru iluminare

225 l x225 h cm (vedere frontala)
34 l x225 h cm (x2 buc. laterale)

293l x 225h cm
- include latime + adancime x2
- este dimensiunea recomandata 
pentru fisierul de tipar

225l x 225h x 34v cm
- latime, inaltime, adancime

340l x 225h cm
- include latime + adancime x2
- este dimensiunea recoman-
data pentru fisierul de tipar

232l x 225h x 54v cm 
- latime, inaltime, adancime

• Sistemele se personalizează 
numai cu printuri textile



Conectare în L

Conectare 
dreaptă

geantă transport

Accesorii incluse

Accesorii opţionale 
(neincluse în pachetul standard)

bandă siliconică

spot pop-up cu conector

picioare stabilizare

Pop-upul se poate configura în următoarele moduri:

personalizare faţă
personalizare faţă + laterale
personalizare faţă + spate
personalizare faţă + spate + laterale

Sistemul pop-up conţine:
– structură popup aluminiu, pliabilă 
(dimensiune pliată 85x35x35 cm)
– o geantă textil troliu pentru transport 
(încape: structură, print, proiectoare etc.)
– faţă material textil (include faţă + laterale)
– 18 bare profil de susţinere







Steag











Grosime 10mm sau 19mm

Personalizare față cu autocolant ORACAL 651 
diferite culori sau cu folie printată
Lateral alb. Opțional se poate vopsi lateralul 
în culoarea dorită.
Servicii adiacente:
• Realizare grafică și simulare
• Transport
• Montaj
Pe comandă se pot executa diferite 
modele și mărimi.







Hârtie



Pânză / Textil



Tapet Hârtie 

Tapet PVC



Autocolant exterior



TIPAR DE MARI DIMENSIUNI



TIPAR PE FORMAT RIGID



APLICATII

Zaruri
Plexiglas alb 

si folie neagra

Rame foto
Dibond

Placa plexiglas
transparent
Autocolant printat

Aplicatie plexiglas alb
decupat pe contur

Aplicatie plexiglas transparent
- litere volumetrice

Panou tiparit flatbed
cu led integrat



APLICATII

Placa dibond 
tiparit flatbed

Cub luminos
Plexiglas si folie neagra

Cub PVC 
tiparit flatbed

Placuta dibond
semnalizare interioara

Litere volumetrice
PVC Komatex









www.ornelladesign.ro

PACHETE



digital print | large format print | �atbed print | cutting plotter | cnc router cutting | engraving

Str. Paul Chinezu Nr. 6, 
(Intrare de pe Str. Oituz, 
langa Punctele Cardinale)

Calea Torontalului, KM6

TIMIȘOARA


