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Hakkımızda

1987 yılında İstanbul Kartal'da Mustafa Arslan tarafından 
18 m2'lik bir dükkanda kurulan Odin Copy Center, kurulduğu 
günden itibaren en yeni teknolojiyi kullanarak ve hizmet alanını 
sürekli büyüterek, profesyonel hizmeti sizlere sunmaktadır. 

Günümüzde İstanbul’un en önemli ticaret noktalarında 3 șube ve 
30 personel ile digital baskı, reklam, tabela, outdoor, indoor, 
etiketleme, display ürünler, digital arșivleme, yayıncılık ve 
kopyalama alanlarında profesyonellerin çözüm ortağı olmaya 
devam etmektedir. 

2010 yılında yurtdıșına ihracat’a bașlayan Odin Reklam 
Türkiye’deki üretim merkezlerini büyüterek kapasitesini ve
kalitesini arttırmıș, dünyanın birçok ülkesi ile ticarete
bașlamıștır.

Odin Reklam
Profesyonel kadromuz ve 
yılların vermiş olduğu deneyimle,
sizi bir adım öne geçirir.



COPY
CENTER

Copy Center

Sektöre, Odin Ozalit Copy Center 1987 yılından bugüne hem yurtdışı hem de 
yurtiçinde bireysel ve kurumsal müşterilerinin A'dan Z'ye tüm baskı işlerine 
yönelik her türlü ihtiyacı profesyonel makina parkında uzman çalışanları ile 
çözümlemektedir. Odin Ozalit İlkelerinden taviz vermeden Avrupa standartlarına 
uygun kalitede hizmet vermektedir.

Şu anda 30 kişinin üzerindeki kadrosu ile sizlere hizmet vermek için zamanla 
yarışıyor. Tüm ihtiyaçlarınızı çözüme ulaştırmak için büyük bir gayret ve şevk ile 
işini severek yapıyor.  

Odin Ozalitte günümüz baskı sektöründe gelinen modern teknolojinin ürettiği 
araçlarla, her türlü baskı, mücellit, kırtasiye ve tanıtım işlerinizi sizler için 
hazırlıyor. Broşür, afiş, amblem, logo, katalog gibi tüm ajans işlerinin en iyi şekil-
de sonuçlanması için bilgi ve birikiminin ışığında hareket ediyor. 

Odin Ozalit sizlerin güveni ve memnuniyeti sayesinde gün geçtikçe gelişiyor, 
büyüyor ve ekibi ile birlikte bir aile şirketi gibi çalışıyor. 

Sizler bu oluşum ve gelişimin destekçisi olarak bizlerin yanında olduğunuz için 
teşekkür ederiz. Birlikte nice mutlu yıllara...
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DIGITAL
BASKI

HP Latex 3000

Yüksek kaliteli sonuçlar üretin, çok yönlülük kazanın

• İnce ayrıntılar, geniş bir renk gamı, 6 renkli esnek bir mürekkep 
   tabakası ve 1200 dpi'ye kadar çözünürlük üretin
• Yüksek verimli sertleştirme ile, ısıya duyarlı ortamlar dahil geniş 
   ortam çeşitliliğinin keyfini sürün
• HP Latex İyileştirici kullanarak üretim hızlarında yüksek kalite elde edin
• SAV ve PVC afiş üzerinde sert çözücülü mürekkepler yerine 
   çizilmeye dayanıklı laminasyonsuz ortam kullanmayı düşünün

Baştan aşağı daha sağlıklı bir ortam oluşturun

• Çözelti ve UV mürekkeplerin ulaşamadığı, sağlık kurumları gibi 
   yeni iç mekanlara ulaşın; su tabanlı HP Latex Mürekkep baskıları kokusuzdur
• HP Latex ile daha sağlıklı baskı ile yüksek çevre standartlarını karşılayın, 
   A+ olarak sınıflandırılan duvar baskılar oluşturun



UYGULAMALAR
OUTDOOR

HIZ VE
ZAMAN

En Hızlısı

HIZ VE
ZAMAN

Endüstriyel üretkenlik ve verimlilik sağlayın

• Ödün vermeden üretkenlik elde edin—77 m2/saat (830 fit/saat) iç mekan,120 m2/saat (1290 fit2/saat) dış mekan kalitesi
• Teslimat süresini kısaltın, baskılar tamamen kuru ve laminasyona veya son işleme hazır olarak dışarı çıkar
• Müdahale sürelerini azaltın ve ortamı hızla ve kolayca yükleyin; şişirilebilen, çift rulo miller standarttır
• HP Scitex Print Care proaktif bakım programlayıcı, otomatik tanılamalar ve uyarılarla çalışma sürenizi artırın



GERÇEK
RENKLER

Özel havalandırma, tehlike uyarı etiketleri veya HAP gerektirmez
HP Latex Mürekkepler UL ECOLOGO® ve GREENGUARD GOLD Sertifakalıdır
AgBB kriterlerini karsılayan ve Émissions dans l’air intérieur'a göre A+olarak
sınıflandırılan baskılar olusturun.
HP Latex Mürekkepler yanmaz, tutuşmaz ve nikelsizdir.

Gerçek Renk Tutarlılığı

Uçtan uca uyum için panelleri veya parçaları 
mükemmel renk tutarlılığıyla basın.
İşinizde mükemmel renk ve sonuçlara ulaşın.



UYGULAMALAR
INDOOR



TABELA
SİSTEMLERİ

Odin Reklam dijital baskı ve tabela atölyesi olarak çeşitli 
iç ve dış mekan reklam ürünlerinin imalat ve montajının 
yanı sıra genel olarak açık hava reklamcılığı alanında 
hizmetler vermekteyiz. Hizmetlerimiz sayfasındaki katalog 
resimlerimizden yaptığımız işlerle ilgili örnekleri görebilirsiniz.

Firmamız siparişlerinizin ‘’sadece istediğiniz gibi’’ ve 
zamanında size ulaşmasını, kaliteyi yine uygun fiyatla size 
sunmayı ve ürün teslimi sonrasında da müşteri 
menmuniyetini tema edinmiştir.

Işıklı Pleksi Tabela
Işıklı Vinil Tabela
Işıksız Vinil Tabela
Alüminyum Oyma Tabela
Kutu Harf
Pleksi Kutu Harf
Alüminyum Kutu Harf 
Kabartma Harf 
Paslanmaz Harf 
Totem 
Led Tabela 
Neon Tabela 
Billboard Raket Panolar, başlıca üretilen tabela sistemleridir.



UYGULAMALAR
INDOOR & OUTDOOR



TEKSTİL
LIGHTBOX
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Kumaş Üzerine Latex Baskı
Kolay Uygulama

Üstün Led teknolojisi
ile homojen ışık dağılımı

Kolay açılır kapanır çerçeve 

sistemi sayesinde görselinizi 

çok kısa sürede 

değiştirilebilirsiniz.

 Yüzeyi 3 mm opak akriliktir. 

 Kasa kalınlığı 100mm'dir. 

 Duratrans yada posterlerini-

zi ışıklandırarak istediğiniz 

mekanda kolayca

sergileyebilirsiniz. 
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