


QUI SOM?

Som el Grup Bou, un grup d’em-
preses altament qualificades 
que ofereix tot tipus de solucions 
gràfiques als nostres clients. 

Vam començar fa més de 40 
anys a Tarragona, i hem anat 
creixent i ampliant els nostres 
serveis fins a ser capaços d’im-
primir en una gran quantitat de 
suports i sistemes. Podem dir 
que imprimim de tot! 

PERQUÈ BOU?

• Excel·lent servei integral

• T’assessorem i treballem plegats

• Sempre innovant i adaptant-nos  
   a les últimes tecnologies

• Màxima qualitat i cura dels detalls

• Rapidesa

• Cuidem el medi ambient

• Col·laboracions i compromís 
   social

QUÈ FEM?

IMPREMTA
Impressió offset i digital

• Publicacions: tesis, memòries, etc.
• Catàlegs, llibres i revistes
• Impresos publicitaris i cartells
• Papereria corporativa i carpetes
• Calendaris i planificadors
• Agendes personalitzades i llibretes
• Cartes i estovalles de restauració
• Adhesius i etiquetes troquelades
• Troquels i acabats especials

GRAN FORMAT
Impressió digital sobre materials 
rígids o flexibles

• Vinils d’impressió, vinils de tall, tèxtil i lones
• Rètols i senyalística
• Retolació de vehicles comercials i flotes
• Stands i tematització d’espais
• Decoració d’espais interiors
• Displays 
   Pop-ups, roll-ups, banderes, etc.
• Lletres i altres dissenys corporis 
• Diversos tipus d’acabats
   Troquelat, fresat, emmarcat, laminat, etc. 

PERSONALITZACIÓ

• Segells de cautxú
• Personalització tèxtil: sublimació, vinil,   
   trànsfer i brodats 
• Gravat i troquelat làser: metacrilat, 
   vidre, fusta
• Reclams d’empresa, associacions,  
   esdeveniments i celebracions, etc.
• USB, clauers, bolígrafs, xapes, tasses, etc.

PUNT D’IMPRESSIÓ
I REPROGRAFIA

• Impressió, reproducció i digitalització
   de documents
• Licitacions de projectes
• Plànols: 
   Reproducció i plegats. Escanejat i plotejats.
• Impressió i enquadernació de treballs
   de recerca, projectes finals de grau,
   màster, tesis, etc.
• Impressió de fotografies 
   en autoservei

COMUNICACIÓ
VISUAL

• Maquetació
• Disseny gràfic
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Impressió offset i digital
 IMPREMTA

Fa 40 anys que a Bou oferim im-
pressió de tot tipus: cartells, fu-
lletons, catàlegs, llibres, revistes, 
papereria corporativa (sobres, 
cartes, carpetes, targetes...). 

La impressió offset permet un 
ventall ampli de possibilitats. 
Des d’aplicacions de quadricro-
mies, tintes Pantone directes, 
vernissos, amb un resultat d’alta 
qualitat i la possibilitat d’esco-
llir entre molts tipus de paper i 
també aplicar-hi diferents tipus 
d’acabats.

La impressió digital és el procés 
que consisteix en la impressió di-
recta d’un arxiu digital a paper.

És ideal per a projectes de baix 
volum i terminis de lliurament 
curts, ja que un dels avantatges 
que ofereix és la disponibilitat 
gairebé immediata dels impre-
sos.

A Bou també oferim displays, 
packaging i prototipatge en pe-
tites tirades, a més de tot tipus 
de troquelats i adhesius. 





Impressió i tall sobre
materials rígids i flexibles

 GRAN FORMAT

Al nostre departament de Gran 
Format ens valem de diferents 
tecnologies d’impressió i aca-
bats que, conjuntament amb un 
ampli assortiment de materials 
tant rígids com flexibles, utilit-
zem per a poder oferir la millor 
solució a qualsevol projecte. 

Ens valem d’impressora plana 
UV, que imprimeix directament 
sobre els rígids, impressores de 
flexibles, tant eco-solvent com 
làtex, que ens permeten ser res-
pectuosos amb el medi ambi-
ent, plòters de tall, taula de tall, 
fresadora, etc. I tot això, acom-
panyat d’un equip de munta-
dors professionals.

El ventall de productes
disponible en gran format
és molt ampli, i entre altres
coses oferim:

• Cartelleria

• Senyalística i retolacions

• Retolació de vehicles comercials

• Esdeveniments: 
   Stands, pop-up’s, roll-up’s,  
   banderes, etc.

• Tematització d’espais

• Decoració d’interiors

• Displays

• Rètols

• Lletres i formes en PVC, 
   fusta, Porexpan, etc.



VINILS



CARTELLERIA
Tanques
Lones
Cartells



SENYALÍSTICA



EXPOSICIONS
I MUSEUS



ESDEVENIMENTS
I EXPOSITORS
Stands
Pop ups
Roll ups
Displays
Caixes de llum



RÈTOLS I 
RETROLLUMINOSOS



CORPORIS



RETOLACIÓ
DE VEHICLES
Flotes comercials
Empreses de transport
Retolació publicitària



 PERSONALITZACIÓ

A Bou personalitzem tot tipus 
d’objectes, creant reclams publi-
citaris i merchandising, així com 
també objectes més personals 
per a ús propi, per celebracions, 
per colles, familia i amics, etc.

Entre altres coses, trobaràs:

• Segells de cautxú

• Personalització tèxtil:      
   Sublimació, vinil, trànsfer i  
   brodats 

• Gravat i troquelat làser: 
   Metacrilat, vidre, fusta

• Reclams d’empresa, 
   associacions, esdeveniments 
   i celebracions, etc.

• USB, clauers, bolígrafs, xapes,  
   tasses, etc.





 PUNT 
 D’IMPRESSIÓ
 I REPROGRAFIA

 
COMUNICACIÓ VISUAL

A Bou des de ja fa 40 anys, sem-
pre hem estat a prop de la gent. 
Per això disposem de botigues 
al centre de Tarragona on us 
atendrem personalment.

En el nostre punt d’impressió hi 
trobareu serveis de reprogra-
fia, digitalització de documents, 
enquadernació, licitacions de 
projectes, plotejat de plànols, 
impressió de treballs de recerca, 
de grau, de màster, etc. També 
hi trobareu un quiosc d’autoser-
vei d’impressió de fotografies.

A més, disposem d’un espai de 
showroom on podreu veure i 
tocar bona part dels productes 
i materials que us podem oferir. 
En aquest espai també trobareu 
un servei d’atenció personalit-
zada on escoltarem el teu pro-
jecte, sigui gran o petit, i t’asses-
sorarem.



grupbou.com

IMPREMTA
c/ del Plom 39B, Pol. Ind. Riu Clar
43006 Tarragona - 977 23 71 08
impremta@grupbou.com

GRAN FORMAT
c/ del Plom 39B, Pol. Ind. Riu Clar
43006 Tarragona - 977 25 15 94
granformat@grupbou.com

PUNT D’IMPRESSIÓ I REPROGRAFIA
COMUNICACIÓ VISUAL
c/ Fortuny, 6 - 8. 43001 Tarragona
977 25 15 92 - digital@grupbou.com

PERSONALITZACIÓ
Rambla Nova, 66
43004 Tarragona - 977 22 92 97
labou@grupbou.com


