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1991 szeptembere a jeles id�pont, amikor a most 
húszéves fennállását ünnepl� cég megindult 
azon az úton, mely sokunk számára ismer�sen 
nem akadályoktól és kihívásoktól mentesen ve-
zetett a mostani, méltán megünnepelhet� ju-
bileumig.

A mostani harmincasok számára magától ér-
tet�d� piacgazdaság a rendszerváltás korában 
még nem volt alapvetés. Az új és még újabb gaz-
dasági társaságokról szóló törvé   nyek, a kétszint� 
bankrendszer újraéledése, a néhány nagynev� 
magyar nyomda sok száz kis és közepes nagy-
ságrend� társsal való gazdagodása létrehívott a 
nyomdaipar kiszolgálása terén is új igényeket.

A vállalkozó szellem� alapítók kezdetben ke-
mény fémbetétes vágógépkések forgalmazásával 
és utánélezésével foglalkoztak – innen eredez-
tethet� a cég neve is. 

A tevékenyégi kör hamarosan kiszélesedett, 
és a 20 f�állású dolgozó felvételével egyre több 
helyi családnak biztosított tisztes, megbízható 
kenyérkeresetet.

Az alapfeladatokon túl nyomdaipari gépek 
szervizelése és kereskedelme is „fémjelezte” et-
t�l kezdve  a céget.

A teljesség igénye nélkül felsorolható megha-
tározó külföldi partnerek: a Horizon GmbH, a 
Schneider Senator SSB GmbH, a Busch, a Schö-
nenberger, a Klingelnberg, a Solema, a Tränklein, 
a Dürselen, a WST és a C&P Microsystems cégek.

Húszéves a Keményfém Kft.

A Keményfém Kft. ma Magyarország teljes 
területér�l több mint 400 nyomdától, de fa- és 
fémipari cégekt�l is fogad ügyfeleket késélezésre, 
akár helybe hozza a kedves vev�, akár házhoz 
szállítást kér. A megélezett kés nem az egyetlen 
dolog, melyet kérésre házhoz szállít a cég, ha 
szükség van egy zsák ragasztóra, 5 db vágólécre, 
mely a nagy nyomdaipari anyagbeszállítóknál 
nem elérhet� mennyiség, akkor is a Keményfém 
Kft a megbízható partner, akit egy telefonnal, 
egy emaillel értesíteni lehet az igényr�l.

A folyamatos gyári képzésben részesül� szer-
vizes szakemberek pedig addig nem hagyják ott 
a meghibásodott gépeket, míg megoldást nem 
találnak arra, hogy a tulajdonos ismét m�köd�-
képes berendezést tudhasson magáénak.
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Nincs ez másképpen Székelyudvarhelyen sem, 
ahol a Keményfém Kft. az ottani igények felis-
merését követ�en alapított 1997-ben céget.

A hazai pályán pedig, köszönhet�en a tulaj-
donosok által képviselt üzletpolitikai hitval-
lásnak, miszerint a tisztesség hosszú távon kifi -
zet�dik – valljuk be nem rossz dolog, ha reggel 
felkelvén az ember a tükörben szembe tud néz-
ni magával –, a cég a hasonló profi lú vállalkozá-
sok között vezet� helyet vívott ki magának.

Jó érzés ez, és ezt az érzést szerették volna meg-
osztani azokkal, akik közrem�ködése nélkül 
mindez nem jöhetett volna létre. 

2011. szeptember 22-én és 23-án több mint 
150 ügyfél, a legnagyobb külföldi beszállítóik, 
tisztelték meg a Keményfém Kft.-t és f� üzleti 
partnerét, a Horizon GmbH-t.

Faragó István és csapata Szent Péterrel is jó 
kapcsolatban lehet, mert ver�fényes napsütés 
és ehhez méltó hangulat kísérte a kétnapos ren-
dezvényt, melyb�l kóstolóként mellékelünk né-
hány fotót. 

A Keményfém Kft. ezúton köszöni meg a bi-
zalmat, és ígéri, hogy az eddigi szellemben ha-
lad tovább a jelen sorok kezdetén említett nem 
mindig akadálymentes úton, remélve, a ma-
gyar nyomdaipar még sokáig biztosít tisztes 
megélhetést a hasonló értékrendet képvisel� 
hazai vállalkozások számára.

Az íves ofszetnyomtatás csúcstechnológiája és környezettudatos nyomtatás
a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.-nél

A Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. a folyamatos fejlesztések újabb mérföldkövéhez érkezett, amikor 2011 
júniusában üzembe helyezte a Heidelberg Speedmaster B/1 alkoholmentes íves ofszet nyomógépet. Az 
alkoholmentes technológiával élénkebb nyomatok érhetők el, valamint a papírnyúlások kiküszöbölhetők, 
így a színillesztések pontosabbak az alkoholos technológiával szemben.  A kötészeti feldolgozás is sokkal 
pontosabb lett.  A több százmilliós beruházás ré vén, megfelelve a legmagasabb minőségi elvárásoknak, 
még inkább előtérbe került a környezettudatos nyom tatás a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.-nél. 

A teljesen automata, nagykapacitású memóriával ellátott Heidel-
berg Speedmaster alkoholmentes négyszínnyomó gépekkel akár 
720x1020 mm-es formátumig nyomtathatunk a 45 grammos papír-
tól a 350 grammos papírig.

A minőségi munka rendkívül fontos számunkra, amelynek ér-
dekében fo lyamatosan fejlesztünk. A GOP-programok keretében 
2010-ben „Nyom daipari minőségellenőrző csomag” került be-
vezetésre, amely az előkészítésnél és a példányszámnyomtatásnál 
nyújt nagy segítséget az egyenletes minőség elérésében. Szervezet-
irányításunkat fejlesztettük, piaci részvételünket növeltük a Vállalati 
folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása 
(2010) bevezetésével, szintén a GOP keretében, amely webáruház 
megnyitását takarja.

A Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. rendszertanúsításai:
– ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszer
– ISO 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszer
Magasan kvalifi kált szakembereinknek, korrekt, alacsony áraink-

nak, referenciatermékeinknek és a határidők pontos betartásának 
köszön he tően érjük el sikereinket. 

Magas színvonalon, a lehető legalacsonyabb áron gyártunk pros-
pek  tu sokat, folyóiratokat, katalógusokat, könyveket, brosúrákat, 
heti- és napilapokat.  A nyomda stúdiója PC-, illetve Macintosh-alapú 
anyagokat tud alapvetően fogadni. Kérés esetén más formátumok 
fogadása is megoldható.  A kötészet egyedi gépekkel és gépsorokkal 
– spirálozó, ragasztó-kötő, folyóirat-készítő, irkafűző, cérnafűző, fó-
liázó berendezésekkel – felszerelt. 

A www.komarominyomda.hu oldalon található Naptár és Füzet 
Webáruházunkban saját kiadású P. Memory és Suli saját, védett 
márkajelű naptár- és füzetcsaládunk, valamint design-kollekciónk 
valamen nyi tagja bemutatkozik. 

Üzletpolitikánk továbbra is változatlan: a vevőkör kifogástalan, 
pontos határidőre való magas minőségű kiszolgálása a lehető leg-
alacsonyabb árakon.

Megrendeléseikkel, ajánlatkéréseikkel keressenek bennünket sze-
mélyesen (Komárom, Igmándi út 1.), telefonon a 34/344-185-ös, a 
34/342-248-as számon, a nyomda@komarominyomda.hu e-mail 
címen vagy a www.komarominyomda.hu internetes oldalon! 
Nyom daipari közvetítők jelentkezését is szeretettel várjuk!


