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 Zeuner Grafisk er en højteknologisk grafisk virksomhed med nogle af Danmarks mest højtprofilerede virksomheder på kundelisten. Bag navnet står en engageret.
 stab af branchens dygtigste fagfolk, der kan og vil meget mere end deres håndværk..
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TRYKHED#1
HOS OS ER SERVICE
SELVE RYGRADEN I VORES
KERNEPRODUKT, OG VI HAR
DEDIKERET OS TIL AT GIVE
DIG LANDETS BEDSTE
– DET KALDER VI TRYKHED.
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TRYKHED#2
DET VI IKKE ALLEREDE ER,
HAR ELLER KAN, SØRGER
VI FOR, AT DU FÅR ALLIGEVEL.
NÅR VI SIGER, DET SKAL VÆRE
NEMT AT VÆRE KUNDE HOS OS
– SÅ MENER VI DET.

FLEKSIBILITET
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 Zeuner Grafisk er en fullservice-leverandør, der leverer alt inden for grafiske ydelser. Vi går overraskende langt for at imødekomme dit behov. Og kan vi ikke dække.
 det in-house, sørger vi for at indkøbe eller udvikle den rigtige løsning hos den bedste underleverandør..

“Hos VOLA stiller vi høje krav til trykkvaliteten. Alle vores brochurer kører i 100 linjer
raster, så det skal leverandørens udstyr være gearet til. Sammen med Zeuner har
vi testet, at vores respektive proofingsystemer ligger inden for ISO standardens
tolerance. I praksis betyder det, at en trykstart nu primært er en godkendelse, og at
eventuelle farvejusteringer er minimale – ofte  blot et ”Go!” Det sparer tid for os alle.”

Vola AS – Jacob Nielsen, IT manager

 Zeuner Grafisk er en fullservice-leverandør, der leverer alt inden for grafiske ydelser. Vi går overraskende langt for at imødekomme dit behov. Og kan vi ikke dække.
 det in-house, sørger vi for at indkøbe eller udvikle den rigtige løsning hos den bedste underleverandør..



 Hos Zeuner Grafisk ved vi, at tryksager handler om tillid. Vi har levet af vores ordholdenhed,  siden virksomheden blev grundla

”Da Bianco Footwear er en modevirksomhed med kollektioner, der skifter hver sæson,
må vi konstant være med på beatet – derfor er det vigtigt for os, at leveringssikker-
heden og den høje kvalitet aldrig svigter. Disse krav lever Zeuner fuldt ud op til. Vi får
altid supergod service og kompetent rådgivning omkring vores tryksager – det føles
som et fælles projekt. Det giver os en enorm tryghed.”

Bianco Footwear A/S – Diana Erlandsen, Marketing koordinator

 Hos Zeuner Grafisk ved vi, at tryksager handler om tillid. Vi har levet af vores ordholdenhed,  siden virksomheden blev grundla



TRYKHED#3
NÅR DU FÅR ET
TILBUD FRA OS,
SÅ HOLDER DET
– OG NÅR VI
LAVER EN AFTALE,
SÅ BLIVER DET,
SOM VI HAR LOVET
– DET ER OGSÅ
TRYKHED.

  siden virksomheden blev grundlagt i 1871, og vores status som stabil leverandør er yderligere blevet forstærket af, at vi i dag ejes af den velkonsoliderede DKI Group..

TROVÆRDIGHED

  siden virksomheden blev grundlagt i 1871, og vores status som stabil leverandør er yderligere blevet forstærket af, at vi i dag ejes af den velkonsoliderede DKI Group..
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TRYKHED#4
DET ER OVERFLØDIGT AT LOVE
DIG LEVERINGSSIKKERHED.
VI VIL BLOT FORTÆLLE, AT VI
HERUDOVER VÆLGER OG
TILPASSER AL LOGISTIK OG IT,
SÅ DET BLIVER SÅ NEMT FOR
DIG SOM OVERHOVEDET MULIGT.

“Jeg har brug for en høj kvalitet i mine tryksager, og så forventer jeg en konkurrence-
dygtig pris hos mine leverandører. Desuden er god service og venlige samarbejds-
partnere en vigtig ting for mig. Zeuner Grafisk har altid levet op til disse kriterier og
desuden altid leveret til tiden.”

Danbike AS – Steffen Hagelweiss, Salgschef

 Hos Zeuner Grafisk har vi et totalt integreret it-system, som gør det muligt at følge opgaven fra igangsætning til levering. I Zeuners webshop, kan du bestille og få overblik.
 over samtlige.grafiske produkter. Har du behov for opbevaring, stiller vi flere tusind kvadratmeter lager til rådighed og udsender dine produkter efter aftale..
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TROVÆRDIGHEDIT+LOGISTIK+
LEVERINGS-
SIKKERHED



  siden virksomheden blev grundla  siden virksomheden blev grundla

TRYKHED#5
TEKNOLOGI SKAL GØRE
EN FORSKEL! VI BRUGER
DEN NYESTE – HVIS DET
ER DEN BEDSTE, FOR
KVALITETSNIVEAUET STÅR
ALDRIG TIL DISKUSSION.



  siden virksomheden blev grundla  siden virksomheden blev grundla

 Zeuner Grafisk leverer høj kvalitet i hele fremstillingsprocessen. Vi råder over de bedste maskiner og tilbyder bl.a. automatisk katalogproduktion og.
 specialeffekter som f.eks. Color-Logic. Vi trykker i henhold til den grafiske standard ISO 12647 – og så tager vi vores målsætning om nul fejl 100 % bogstaveligt..

“Vi stiller meget store krav til kvaliteten af vores tryksager. Alle de timer, der er brugt
på layout, tekster, billedvalg og repro, samles i den færdige tryksag, som jo er en
kommunikator for Louis Poulsen – det overlader vi ikke til alle og enhver. Tryk er ikke
blot et spørgsmål om maskiner, men afhænger i høj grad af de mennesker, der står
bag. Zeuner leverer kvalitet i tryk såvel som i handling, og de er gode til at modtage
udfordringerne og løse dem på en absolut tilfredsstillende og tryg måde.”

Louis Poulsen Lighting A/S – Claus Østergaard, International Marketing Director

TROVÆRDIGHEDKVALITET
+ TEKNOLOGI

 Zeuner Grafisk leverer høj kvalitet i hele fremstillingsprocessen. Vi råder over de bedste maskiner og tilbyder bl.a. automatisk katalogproduktion og.
 specialeffekter som f.eks. Color-Logic. Vi trykker i henhold til den grafiske standard ISO 12647 – og så tager vi vores målsætning om nul fejl 100 % bogstaveligt..



TRYKHED#6
VÆR TRYG VED, AT
VI HANDLER ETISK
OG ANSVARLIGT,
BÅDE NÅR DET
GÆLDER MEN-
NESKER, MILJØ OG
MÅDEN, VI DRIVER
FORRETNING PÅ.

CO2 certificeret



 Hos Zeuner Grafisk prioriterer vi hensynet til naturen højt. F.eks. var vi et af de første trykkerier, der kunne tilbyde CO2-neutrale tryksager. Herudover er vi FSC®-certificerede,.
 og vi har i mange år leveret Svanemærkede tryksager..

”En Grøn Koncert er et stort projekt, der kræver lang tids omfattende plan-
lægningsarbejde. Derfor har vi i flere år brugt Zeuner til tryksagerne, fordi

der også skal være 100% styr på den del af projektet. Zeuner håndterer
alle de forskellige billettyper med diverse stregkoder, som skal pakkes

og udsendes. De sørger også for bl.a. værdikuponer til drikkevarer,
plakater, skilte, flyers – og de fine turbøger til vores crew! Vi er rigtig

glade for samarbejdet og for det store engagement, som de ansatte
hos Zeuner udviser!”

Muskelsvindfonden – Gitte Blem, Grafiker

MILJØ +
MENNESKER

 Hos Zeuner Grafisk prioriterer vi hensynet til naturen højt. F.eks. var vi et af de første trykkerier, der kunne tilbyde CO2-neutrale tryksager. Herudover er vi FSC®-certificerede,.
 og vi har i mange år leveret Svanemærkede tryksager..
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E-BØGER

”Hos Zeuner har vi en vision om at være Danmarks bedste trykkeri. Det har vi arbejdet
roligt, men sikkert på i mange år, og det har båret frugt. Vores kunder sætter så meget
pris på samarbejdet, at vi i dag er et af Danmarks største trykkerier – og vi har to
gange været kåret som Gazelle-virksomhed. I vores seneste kundetilfredshedsanalyse
tilkendegiver 98 % at de er tilfredse. Og vi bliver hele tiden bedre, for vi vil være den
bedste samarbejdspartner – også for dig.”

Zeuner Grafisk AS – Bent Hübertz, adm. direktør
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TRYKHED – LETTER DIN DAGLIGDAG OG LØFTER DIN FORRETNING

ZEUNER GRAFISK AS. SKOVDALSVEJ 22. 8300 ODDER. TEL. 87 46 40 10. WWW.ZEUNER.DK

TRYKHED – LETTER DIN DAGLIGDAG OG LØFTER DIN FORRETNING

P
11

-1
05

48
_o

m
sl

ag
 -

 S
he

et
: 1

 -
 F

ro
nt

 +
 B

ac
k 

D
at

e:
 2

5-
M

ar
-2

01
1,

 1
4:

03
:2

4


