
Zakład Aktywności Zawodowej oferuje szeroki zakres usług 
i produktów – od projektowania i realizacji zleceń 
poligraficznych i sitodrukarskich, poprzez ceramikę 
użytkową i artystyczną, po krawiectwo włącznie. 

Od 2004 r. tworzymy unikatowe, wysokiej jakości produkty. 

Realizujemy zlecenia zarówno dla firm, instytucji 
administracji publicznej, organizacji pozarządowych, 
jak i klientów indywidualnych. 

Zapraszamy do współpracy.

Zakład Aktywności Zawodowej 

ul. Mielęckiego 4a
45-115 Opole
 
tel.: 77 44 151 44
tel. kom.: 734 439 025

e-mail: marketing@zaz.opole.pl
 
www.fundacja-dom.opole.pl/zaz/

OFERTA-PRODUKTY/USŁUGI
Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami i wspólnie prowadzimy 
7 specjalistycznych pracowni: poligrafii, sitodruku, krawiectwa, 
ceramiki, terenów zielonych, rękodzieła artystycznego 
oraz Galerię Biały Kruk – miejsce sprzedaży naszych wyrobów.
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KOLEKCJE
Serie okolicznościowe / zestawy pamiątkowe

Co nas wyróżnia: 

• wysoka jakość stosowanych materiałów – szlachetne kartony, 
    naturalne tkaniny, ekologiczne rozwiązania

• szeroki zakres stosowanych technik: sitodruk na papierze i tkaninie, 
    kalka ceramiczna na porcelanie, introligatorstwo, krawiectwo 
    dekoracyjne, ceramika dekoracyjna i użytkowa 

• staranne wykonanie z dbałością o detal – projekt jest realizowany 
    w całości u nas, mamy kontrolę na każdym etapie produkcji, 
   gwarantujemy wysoką jakość realizacji

• estetyczny wygląd  połączony z wytrzymałością i trwałością 
    zrealizowanych wyrobów – nowoczesna estetyka, w zgodzie 
    na najnowszymi trendami oraz wysoka funkcjonalność produktów

Unikatowe kolekcje dostosowane do potrzeb:

• indywidualnie przygotowywane, artystyczne projekty 
   – jeśli macie pomysł, a nie macie grafika, nasi specjaliści 

stworzą dla Was autorską wizualizację

• unikatowy, rękodzielniczy charakter wyrobów – przemyślane 
kolekcje, z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, w dużym 
stopniu realizowane szlachetnymi technikami rękodzielniczymi

• duża dowolność w komponowaniu elementów składowych 
serii - kolekcja z danym motywem/projektem może się rozrastać 
w zależności od potrzeb: notes/pocztówka/plakat/torba/ 
plecak/kubek/miska/maskotka/poduszka/magnes 

   i wiele innych

Pakiety firmowe-doskonały sposób na promocję
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NOTESY/ZESZYTY
Produkt realizujemy w 4 formatach: A4, A5, A6, kwartat 14 x14 cm.

Okładka 

• wersja ekonomiczna/zeszytowa – oprawa miękka, karton o gramaturze 300 g

• wersja ekologiczna – tektura introligatorska, szara, o grubości do 2,5 mm

• wersja uniwersalna – oprawa twarda oklejana wydrukiem w pełnym 
kolorze, bindowana drutem lub klejona książkowo 

• wersja premium – karton szlechetny barwiony w masie, w kilku modnych 
kolorach, o grubości 1 lub 1,5 mm

• wersja design – tektura falista recyklingowa, w kolorach szary, biały 
   i czarny, z wykrojem w kształcie kwadratu lub koła, z miejscem na 
   Twój projekt firmowy

Sposoby montażu:
   
• klej – kartki typu zrywki, bloczek klejony po krótszym boku, do szybkich        

notatek, do 72 kartek

• spirala/ bindowanie – łatwe przekładanie kartek, do 72 kartek

• zszywka – solidne mocowanie stosowane w zeszytach (2 zszywki), do 32 stron

Techniki nadruków na okładkach:

• sitodruk – do 4 kolorów, w tym złoty, srebrny, 
miedziany z możliwością zastosowania technik 
ozdobnych, tj. druk wypukły (farba puchnąca)

• druk cyfrowy – w pełnym kolorze, papier 
foliowany po wydruku folią poligraficzną 

   na gorąco na połysk lub mat

Papier wewnętrzny:

• papier biały o gramaturze do 90g, z możliwością 
druku cyfrowego w czarnym/ szarym kolorze, 
dedykowany dla biznesu

• papier ecru: gładki, z możliwością druku 
offsetowego: kropki/ krzyżyki/ linie, doskonały 
dla plastyków

Każdy notes to nawet 140 stron na Twoje notatki!
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USŁUGI KRAWIECKIE
TORBY/PLECAKI 
W ofercie mamy aż 8 modeli toreb materiałowych!
Przygotowujemy też wykroje niestandardowe 
według Waszych potrzeb i oczekiwań.

Proponujemy materiały w szerokiej gamie 
kolorystycznej, m.in:

• drelich 240g/m2 – naturalny i mocny

• drelich z domieszką poliestru 240g/m2

   – wyjątkowo trwałe kolory, odporny 
   na uszkodzenia mechaniczne

• tkanina bawełniana surowa 145g/m2 

   (surówka) – naturalna i delikatna w dotyku

• flizelina 100g/m2 – wytrzymała, w kilku modnych kolorach

Nadruk:
Nadruk firmowy/autorski projekt na tkaninie techniką 
sitodruku, do 4 kolorów. 
Wykonujemy nadruki na wykrojach, a następnie szyjemy 
torby – daje to możliwość większej kreacji w komponowaniu 
indywidualnego wzoru, niż przy gotowych torbach z importu. 

Inne wyroby krawieckie:
 

• kosmetyczki
• fartuchy
• woreczki, szarfy, kamizelki gimnastyczne 

UNIKATOWE PROJEKTY-WYSOKA JAKOŚĆ



 

 

CERAMIKA
Oferujemy szeroki zakres realizacji m.in.:

• naczynia użytkowe toczone na kole garncarskim: kubki, talerze, miski, 
   donice, wazony

• ręcznie lepione dekoracje: figurki, biżuteria, zawieszki, magnesy, 
   lampiony, patery, figury ogrodowe

Wykonujemy realizacje dekoracyjne 
i użytkowe:

•  lepienie ręczne – wprost nieograniczone możliwości!
     
•  toczenie na kole garnacrkim – szczególnie polecamy    

kubki ceramiczne

•  odlewy z masy lejnej - produkcja seryjna 
     na podstawie pierwowzoru

•  kalka ceramiczna na wyrobach porcelanowych 
     - do 4 kolorów

Korzystamy z różnych rodzajów glin, 
co daje bardzo duże możliwości 
estetyczne:

• szamotowa – ziarnista, odporna na warunki 
atmosferyczne, dedykowana do dużych form 
ceramicznych

• biała – jasna, gładka, do delikatnych, 
   subtelnych form, pozwala na odzwierciedlenie
   drobnych elementów

• czerwona – oryginalny, ciepły kolor, świetnie 
prezentuje się na kubkach 

• masa lejna – jasna, stosowana do odlewów

Szeroka gama technik dekorowania, 
między innymi:

• szkliwa niskotopliwe - żywe, intensywne 
   i efektowne kolory

• szkliwa wysokotopliwe - stosowane w wyrobach 
użytkowych w kontakcie z żywnością

• tlenki: miedzi i kobaltu

• angoba -  dekoracyjna powłoka z glinki 
szlachetnej

• unikatowe techniki barwienia gliny np. mleczny 
wypał

• kalka ceramiczna - drukowana sitodrukiem
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Dysponujemy 3 piecami ceramicznymi 
– można u nas zamówić wypał: biskwit, 
szkliwa nisko i wysokotopliwe, kalka 
ceramiczna.



 

 

USŁUGI SITODRUKARSKIE
Tekstylia firmowe/materiały reklamowe

Realizujemy zamówienia na sitodruk w niskich, średnich i dużych 
nakładach. Od przygotowania projektu, matrycy, po sam druk. 

Wykonywane przez nas nadruki są wyraziste, estetyczne 
i bardzo trwałe:

• nadruk na tekstyliach: t-shirty, bluzy, koszulki polo, czapki, odzież 
sportowa, torby, plecaki, druk na materiale powierzonym, 

   w tym na wykrojach

• druk na papierze: do wykorzystania w formie pocztówek, kartek 
okolicznościowych, notesów, plakatów, opakowań 

• druk kalki ceramicznej: do dekorowania wyrobów porcelano-
wych autorskimi, artystycznymi projektami jak również

   do znakowania gadżetów firmowych z logo

• druk na foliach samoprzylepnych: naklejki, szyldy, materiały
   informacyjne i systemy komunikacji w budynkach

Posiadamy pełny park maszynowy do sitodruku - naświetlarnię szablonów, karuzele, półautomaty 
i ręczne stoły do druku, tunele grzewcze, prasy termiczne. 

Zaufały nam agencje reklamowe, instytucje 
publiczne oraz firmy z różnych branż.
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Techniki druku:

• druk bezpośredni na tkaninach, odzieży, foliach, tworzywach
    sztucznych, drewnie, materiałach drewnopodobnych 

• druk transferowy na wyrobach, takich jak torby, saszetki, 
    plecaki, piórniki, kamizelki ostrzegawcze oraz na odzieży 
    reklamowej, sportowej i firmowej

• druk termosublimacyjny w pełnym kolorze na białych tkaninach 
poliestrowych oraz druk cyfrowy tzw. „wlepek” do formatu A4

    - używany głównie na odzieży sportowej  i okolicznościowej 
    w małych i średnich nakładach




