LANCHIDPRESS SRL
Ai fost angajat al Lanchidpress? Află cum poți obține o adeverință de vechime în muncă!
Detalii de identificare LANCHIDPRESS SRL
Nume firmă

LANCHIDPRESS SRL

Cod Unic de
Înregistrare

39346663 neplatitor de TVA

Nr. Înmatriculare

J19/234/2018

EUID

ROONRC.J19/234/2018

Data înfiinţării

15.05.2018

Observatii

radiata (exclusa din selectii) nu este afectată conform CSU

Mărci înregistrate la OSIM
Nu este cazul.
Descrierea firmei LANCHIDPRESS SRL

Referiri în Social Media
Nu au fost găsite
Sediu LANCHIDPRESS SRL - informaţii de contact.
Judeţ

Harghita

Localitate/Sector

Loc. Odorheiu Secuiesc

Adresă

Str. Kossuth Lajos 1 Cod 535600

Telefon

-

Fax

-

Mobil

0741-085.845

Email

-

Persoane din conducere:

Administratori:
Tamas Reka
Asociaţi persoane juridice:
(85%) LANCHID HOLDING VAGYONKEZELO ES BEFEKTETESI
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
(15%) LUXURY NOOK SRL

Adresă web

-

Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț)
Cod CAEN

1812

Obiect Activitate

Alte activitati de tiparire n.c.a.
Aceasta clasa include:

-tiparirea revistelor si a altor publicatii periodice, care apar mai rar de patru ori pe saptamana
-tiparirea de carti si brosuri, partituri si manuscrise muzicale, harti, atlase, afise, cataloage
publicitare, prospecte si alte tiparituri publicitare, timbre postale si fiscale, bilete de banca, cecuri si
alte titluri fiduciare, carduri, albume, agende, calendare si alte imprimate comerciale, produse de
papetarie personalizate si alte imprimate, tiparire efectuata cu ajutorul presei de tipar inalt, a
offset-ului, a fotogravurii, a imprimarii flexografice, serigrafice si a altor prese de tiparit, masini de
multiplicat, imprimante de calculator, masini de tiparit in relief, inclusiv masini de tiparire rapida
-tiparirea direct pe suport textil, pe material plastic, pe sticla, metal, lemn si ceramicaMaterialul
tiparit poseda dreptul de reproducere (copyright).
Aceasta clasa include de asemenea:
-tiparirea de etichete si placute metalice prin litografiere, gravare, tiparire flexografica, si alte
metode
Aceasta clasa exclude:
-imprimarea materialelor textile si a articolelor de imbracaminte, vezi 1330
-fabricarea articolelor de papetarie (agende, registre, registre de conturi, formulare comerciale, etc)
atunci cand informatia tiparita nu este principala caracteristica, vezi 1723
-activitati de editare, publicare, vezi 581

Descriere Activitate

2018

Cifra
Afaceri

Profit
Net

Datorii

Active
Imobilizate

Active
Circulante

Capitaluri
Proprii

Angajați
(nr. mediu)

0

-70

0

0

7 430

7 430

0

Informaţii statistice
Nr. Asociaţi

2

Nr. Administratori

1

Nr. sucursale

0

Nr. Sedii secundare

0 ()

Denumiri anterioare ale firmei
Nu este cazul
Buletinul Insolvenţei
Nu este publicată în buletinul insolvenţei.
Monitorul Oficial partea IV, acte 2006-2020
Au fost găsite referinţe în Monitorul Oficial cu numerele:
1722/2019, 2160/2018 ...
Vezi raport detaliat.
Dosare în justiţie
Denumirea firmei nu este găsită în dosare.

Firme active conectate direct:
Nr.

Nume Firmă (2 firme )

1

LUXURY NOOK SRL
Str. Dostoievski 28 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA

Contact

2

×

SMARTANDPRETTY SRL
Str. Lemnarilor 14 Jud. HARGHITA, Loc. ODORHEIU SECUIESC

