
Immáron több mint húszéves piaci jelenlétünk
alatt több száz nyomda beszállítójává váltunk,
ezzel is korszerűsítve technológiai repertoár-
jukat, gazdaságosabbá téve mindennapi mun-
kájukat, segítve vállalkozásukat. 

ALÁRENDELVE VEVőINKNEK ÉS A PIAC
ELVÁRÁSAINAK

A két évvel ezelőtti Printexpón bizonyítottuk,
hogy rövid időn belül bárhol, igény szerint akár
komplett nyomdát telepítünk. 

Idén, alkalmazkodva a piac tulajdonságaihoz
és elvárásaihoz, a digitális kötészeti és digitá-
lis sokszorosítási berendezéseinkre helyezzük
a hangsúlyt.

Természetesen minél több megoldást szeret-
nénk bemutatni a közönségnek, így több mint
20 különböző berendezés lesz látható, működés
közben tesztelhető. 

Az újdonságok mellett a nyomdák igényeit
tartjuk szem előtt: pontos, precíz, termelékeny,
professzionális gépek reális, megfizethető áron.

A kiállításon megtekinthető Duplo, Multi -
graf/Foldmaster, Schneider, Uchida termékeink
teljes mértékben megfelelnek ezeknek az elvá-
rásoknak.

AMIÉRT ÉRDEMES MEGLÁTOGATNI 
CÉGÜNKET

A kiállított gépek mind a kis-, közepes és nagy-
nyomdák igényeit is kielégítik. Akár irkatűzés,
hajtogatás, bígelés, riccelés, perforálás, könyv-
kötés, UV-lakkozás, vágás, akár digitális sokszo-
rosítás, mindenki megtalálja azt a megoldást,
ami vállalkozásának munkáját gazdaságosabbá,
könnyebbé teszi.

Tapasztalataink és piackutatásaink szerint, a je-
lenlegi gazdasági helyzet és a nyomdák munkái -
nak alakulása alapján inkább a kisebb, ámde
termelékenységben megalkuvást nem ismerő
berendezésekre van szükség.

Ezen vonalnak egyik illusztris megtestesítője
a Duplo System 2000 rendszer, amely a nyom-
dai kínálatban alapszintű befektetést igénylő
irkakészítő sor. Megbízhatósága és kezelhetősége
hozza a tőle elvárt garantált Duplo színvonalat.
Termelékenysége pedig kiszolgálja a jelenlegi
kötészeti munkák volumenét.

A már meglévő DBM-120 irkakészítő egység-
gel rendelkező vevőink számára a DBM-350 ir-
kakészítővel tudunk kedveskedni. A Duplónak
ez a fejlesztése azt teszi lehetővé, hogy azon
ügyfelek, ahol már a munkák volumene meg-
haladja a DBM-120 termelékenységét, olcsób-
ban tudnak dolgozni. A DBM 350 legnagyobb
előnye, hogy nem tűzőkapcsos, hanem tűző-
huzalos, így a kapcsok árának különbségével
már 1 000 000 irka után kitermeli árát. Ennél
kedvezőbb beruházás jelenleg nincs a piacon. 

Továbbá megemlíteném a Duplo Duetto ir-
kakészítő rendszert, amellyel az ofszet- és digi-
tális technológiával nyomott ívek egyszerre,
könnyedén, gyorsan feldolgozhatóak. A rend-
szer az irkakészítésben a hazánkban piacvezető
Duplo System 5000 alapjaira épül, kiegészítve
egy DSF ívadagolóval, a digitális nyomatok
probléma nélküli adagolása érdekében. Olyan
esetben jelent ez gazdaságilag hihetetlen előnyt,
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ahol mind az ofszet- és digitális nyomtatási
technológiai háttér rendelkezésre áll, így egy ir-
kakészítő berendezéssel két különböző módon
előállított munkát képesek feldolgozni. Ez a kor-
szerű, hibrid megoldás hazánk legnépszerűbb
irkakészítő rendszerén, a Duplo System 5000-es
megbízhatóságán alapszik. Sőt, a System 5000
bármikor továbbfejleszthető ilyen kiépítésre.

Természetesen könyvkötés terén is gondos-
kodunk arról, hogy mindenki megtalálja a szá-
mára legalkalmasabb megoldást. Kisebb szériás
munkákra kiválóan alkalmas az asztali DB-200
hőkötőgép, mely folyamatos bevételt biztosít-
va, árát akár már pár hónap alatt kitermeli üze-
meltetője számára.

Nagyobb volumenű könyvkészítési munkák-
hoz a Duplo DPB-500 DuBinder a tökéletes vá-
lasztás. Automatizáltsága és tulajdonságai egye-
dülállóak, magabiztosan biztosítja az 525
óránkénti ciklus előállítását. Felszereltségének
és innovatív megoldásainak köszönhetően az
előállított termékek minősége verhetetlen, sze-
met gyönyörködtető.

Hajtogatás terén csakúgy, mint irkakészítés-
ben, messze a PC Studio 2000 Kft.-nél található
a legszélesebb kínálati paletta. Legyen szó Duplo
asztali A3-as vagy ipari Shoei B0-ás hajtogatás-
ról, nálunk mindent megtalálnak. Sőt, akár saját
munkái igényei szerint állíthatják össze egyéni
hajtogató gépeiket.

A Multigraf-nak köszönhetően ugyanis az
adagolótól, a táskák számától és automatizált-
sági szintjétől kezdve a kirakó kapacitásáig min-
den „személyre szabható”. Nem „polcról leve-
hető” termékekről van tehát szó, sokkal inkább
a legapróbb részletekig kizárólag a vevők érde-
keit szolgáló moduláris rendszerekről. Számta-

lan összeállítási lehetőség áll rendelkezésükre,
hiszen csak adagolóból kilenc opció közül vá-
laszthatnak. Minden sallang nélkül kijelenthe-
tem, hogy ez az, amire ebben a helyzetben szük-
ség van: az adott elvárásoknak maximálisan
eleget tevő (nem több és nem kevesebb) gépek,
reális áron.

A Duplo Ultra 205A UV-lakkozó a felületne-
mesítés folyamatát kívánja segíteni. Az UV-lak-
kozás, mint felületnemesítés plusz minőséggel
növeli a termék értékét, amit kétségkívül a tu-
lajdonosa bevételének növekedése is tükrözni fog.
A laminálással szemben az UV-lakkozás legna-
gyobb előnye a gazdaságosság. Ugyanazt a mi-
nőséget és védelmet szolgáltatja, mint a többi
felületnemesítési eljárás, azonban az UV-lakk
beszerzési ára nagyságrendileg olcsóbb, mint
például a fóliáé.

EGYSZERRE TÖBB HELYSZÍNEN IS

A felsoroltakon kívül az érdeklődők több digi-
tális gépforgalmazó standján is találkozhatnak
berendezéseinkkel. Ez bizonyítja a digitális nyom-
tatás és kötészet szinergiájának fontosságát, hi-
szen a digitális beszállítók is ezen megoldáso-
kat ajánlják. 

KOMPLETT MEGOLDÁS AZ ÜGYFELEK
SZÁMÁRA

Berendezéseink bemutatásán kívül szakmai és
pénzügyi tanácsokkal, illetve pályázati segít-
ségnyújtással igyekszünk segíteni az érdeklő-
dőket. Befektetésmegtérülési kalkulációinknál
az ügyféllel együtt számoljuk ki, hogy egy adott
beruházás pontosan milyen módon és mennyi
idő alatt termeli ki magát. Ez két szempontból
fontos: 1. segítség partnereinknek, hogy gazda-
ságilag előre tudjanak tervezni, számolni; 2.
tisztán láthatóvá válik, hogy mit nyer berende-
zésünkkel az ügyfél az üzlet realizálódása ese-
tén. Cégünk e profilja szolgálja azt a célt, hogy
ügyfeleink beruházása a lehető legkönnyebben
megtérüljön. 

Célunk, hogy ügyfeleink sikeresek legyenek, hi-
szen beruházni kizárólag csak egy jövedelmező
vállalkozás tud. Rajtunk nem múlik.

Szeretettel várjuk szeptember 22–25-ig a Print-
expón, az „A” Pavilon 212/B standján.
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