
УФ друк
на чохлах



ПРО НАС Компанія
Компанія UkrСase існує на ринку з 2013 року. За останні роки ми створили унікальну лінійку 
патріотичних чохлів під брендом UkrCase, а також співпрацювали з найкращими брендами з різних 
сфер бізнесу. Серед наших клієнтів: AUDI, Mercedes-Benz, Volkswagen, Київстар, Vodafone, Milk Bar, 
Finlandia, Jack Daniel’s, Ulichnaya Eda, MOZGI bar&shop, City Beach Club, Всі Свої.

Технологія УФ друку
Робить малюнок більш об’ємним і приємним на дотик. Максимально наближає якість малюнку до 

його оригіналу. Є можливість вибіркового друку. Сама основа виготовлюється з TPU силікону 

(термопластичного поліуретану). Такі чохли є дуже міцними, не ламаються, не тріскаються і 

захищають телефон при падінні. УФ друк на таких чохлах буде стійким.

Модельний ряд
В наявності моделі чохлів різних кольорів та видтінків для телефонів Apple iPhone, Samsung, Sony, 
LG, Xiaomi , Meizu, Huawei , HTC, Nokia , Asus , Lenovo , Motorola, Blackberry та інші.

35 000 100+ 350
надрукованих чохлів корпоративних клієнтів чохлів в день



ПРОДУКТИ

Виготовляємо чохли для:

• Телефонів

• Планшетів

• Техніки Apple

• Накопичувачів енергії (powerbank)

093 100 0880
067 137 66 11Для замовлення - телефонуйте!

tel:+380931000880
tel:+380671376611


ПОРТФОЛІО





ПОСЛУГИ

Надаємо такі послуги:
• Друк корпоративних замовлень

• Друк з індивідуальним дизайном

• Друк на шкірі і шкірзаміннику

• Друк сувенірної продукції

• Виїзний друк

Продукція від UkrСase – чудова можливість стати унікальним



КЛІЄНТИ

Роздрукуємо?



УТП • Власні потужності
• Великий асортимент чохлів (моделей, кольорів )
• Унікальна технлогія друку на японському обладнанні
• Команда професіоналів
• З нами працюють кращі компанії (велике портфоліо 

брендів)
• Друк на різних матеріалах (чохли, накладки на ноутбуки, 

вироби зі шкіри, з дерева й т.д.)
• Висока якість нанесення і якість самих чохлів, середній срок

служби наших чохлів 9 місяців, висока зносостійкість.
• Мінімальні строки виготовлення
• Виїзний друк чохлів на вашому заході - спеціальна 

пропозиція під замовлення.



КОНТАКТИ

Їхати:

м.Київ, 
вул. Саксаганського 50, 
оф.211

Листувати:

ukrcase.com@gmail.com

Дзвонити:

+38 (067) 137 – 66 – 11

Ну що, друкуємо?

http://goo.gl/e44z56
http://goo.gl/e44z56
http://goo.gl/e44z56
mailto:ukrcase.com@gmail.com
tel:+38(067)1376611

