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                         Agencja  Reklamowa  Waldemara  Sochockiego przez  30 lat  intensywnej  pracy ukształtował  się  profil

naszej działalności. Nasz zespół to kilkanaście osób, profesjonalistów, a zarazem pasjonatów, dla których praca nie jest

tylko  rzemiosłem czy rutyną,  wręcz przeciwnie,  każde  zlecenie staje się  swego  rodzaju  wyzwaniem.

                         Zakres produkcji i usług naszej firmy to:

1. Projektowanie i przygotowanie do produkcji reklam i poligraficznej.

2. Wykonywanie aplikacji graficznych na pojazdach, reklamach, tablicach

3. Poligrafia offset,  sitodruk  (specjalizacja materiały samoprzylepne),  druk wielkoformatowy UV  (folia, banery, siatka,

    a  przedewszystkim  materiały  twarde:  pleksa, PCV,  tektura,  aluminium  i  inne).

4. Reklamy  planszowe,  konstrukcje,  montaże  i  inne  nietypowe  prace.

5. Kasetony,  litery  przestrzenne,  elementy  wystawiennicze.

6. Pieczątki  wypalane  laserem,  tabliczki  różnego  typu.

                     Posiadane stanowiska i urządzenia:

1. Ploter tnący do folii samoprzylepnej,

2. Frezarka CNC grawerująco frezująca,

3. Ploter laserowy.

4. Ploter do wycinania styroduru.

5. Wielofunkcyjny ploter sztancująco tnąco bigujący.

6. Ploter wielkoformatowy drukująca technologią UV. 

7. Ploter UV z poddrukiem białym, lakierowaniem i drukiem wypukłym.

8. Pracownia sitodruku.

9. Ślusarnia.

10. Grupa montażystów.

         W bazie obsługiwanych klientów znajduje się kilkaset podmiotów. Do nich zaliczają się m.in. Orlen i kilka spółek

Np. Orlen Automatyka, Orlen Projekt, Orlen Kol Trans, Orlen Administracja,  CNH Polska, PZU, Urząd Miasta Płocka,

Urzędy Gmin, koncern CASE, Mostostal Płock, Mosty Płock, Instal Płock, Gamet Płock, Starostwa Powiatowe i inne.

          Obsługujemy zarówno  przedsiębiorstwa  przemysłowe,  oraz  małe  firmy. Prowadzimy kompleksową  obsługę

z  zakresu  od  pieczątki  i  wizytówki  do  reklamy  wizualnej  zewnętrznej.  Dużym zakresem naszej działalności jest 

produkcja dla przemysłu oznakowań dla maszyn w postaci nalepek, tabliczek znamionowych, etykiet.



         Wykonujemy wszelkie konstrukcje stalowe i aluminiowe, wypełnienia z tworzyw sztucznych
np. PCV,  poliwęglan,  blachy stalowe ocynkowane,  aluminiowe oraz  kompozytowe  aluminiowe
typu "dibond."    Przykładem mogą być wszelkiego rodzaju tablice, pylony, konstrukcje nietypowe.



     Tabliczki  metalowe i z  tworzyw  grawerowane  laserem, np.. tabliczki  informacyjne i znamionowe
orac płyty czołowe do urządzeń. Wycinanie części z płyt z tworzyw sztucznych i aluminium, uszczelki. 
Wykonujemy  szablony  tekturowe,  z  PCV,  blachy  aluminiowej.



      Litery przestrzenne z licem z pleksi, boki taśma aluminiowa, podświetlane diodowo. Możliwość wykonania
również  znaków  graficznych.   Montaż  na  elewacji  lub  specjalnych  konstrukcjach  na  dachu  obiektu.



             Litery i znaki ze styroduru i PCV, malowane na dowolny kolor elewacyjnymi farbami
akrylowymi. Tani i efektowny  sposób na reklamę. Możliwość  wykonania  skomplikowanych
wzorów.



Uklejanie pojazdó kompleksowo wraz z projektem.



       Reklamy  stylizowane  projektowane  i  wykonywane  z  przeznaczeniem  w  miejsca  specjalne np. 
obiekty będące pod ochroną Konserwatora Zabytków.  Przykład: reklama na podkładzie z "alucobondu"
(aluminiowa blacha warstwowa) + litery frezowane z PCV montowane  na  dystansach.  Obok  reklama
w  obudowie  kutej,  litery  również  frezowane  z  PCV.
       Wszystkie  części  obrabiane  na  nowoczesnych  maszynach  CNC.





 

      

       

        

            W tym dziale  wykonujemy  modelowanie  brył  i wykonywanie  laminatów  oparych  na
kompozytach szklano-żywicznych. Przykład projektu przebudowa samochodu MERCEDES G,
modelowanie maski,  wykonanie projektu i budowa prototypu  morskiego  jachtu  motorowego.
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