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RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ SIET�SEKNEK

Az ECI Felületnemesítési Munkacsoportja új
ICC-profi lokat és karakterizációs adatokat bo-
csát rendelkezésre, amelyek az ISO Coated v2 
profi lt egészítik ki. Azt az ered ményt mutatják 
be, amikor egy ofszetnyomatot (az ISO 12647-2,
PT 1/2, 60–80 l/cm alap ján) fényes vagy matt fó-
liával kasíroznak.

Mire jók ezek a profi lok?
A fóliakasírozás megváltoztatja a színeket (5ΔE
átlagosan, >10ΔE max). A profi lok a végterméket
szimulálják a proofon és a szoftproofon. Célzot-
tan a felületnemesítéshez lehet elvégezni a szín-
bontást.

Hogyan lehet használni a profi lokat?
Az adatok létrehozója már a képerny�n ellen-
�rizheti, hogy a motívum jelent�sen megvál-
tozik-e a felületnemesítés következtében. Erre 
szolgál például a Proof el�nézet az Ado be Photo-
shop®-ban és a kimeneti el�nézet az Adobe Acro-
bat®-ban.

Ha kismérték� a változás, akkor esetleg ha-
gyományosan is elkészülhet a munka. Ha na-
gyobb, akkor a fájlokat korrigálni lehet, vagy a 
szeparációt el lehet készíteni az új profi lokkal, ki-
mondottan a matt vagy fényes felületnemesítés-
hez. Ilyenkor az ISO Coated v2 proof természete-
sen más színeket mutat, mint a végtermék.

Ezért a proofolásnál különbséget kell tenni:
 Felületnemesítési proof

a megrendel� részére

 Standard proof
(felületnemesítés el�tt)

Alkalmazási útmutató
az ECI felületnemesítési profiljaihoz
Írta: Dr. Hanno Hoffstadt, GMG GmbH & Co. KG
Fordította: Keresztes Tamás

Lehetséges
 cím

kék

FELÜLETNEMESÍTÉSI PROOF
Nem a nyomtatási színazonosításhoz!

STANDARD PROOF  nyomtatási színazonosításhoz
A nyomat a felületnemesítés után sötétebb lesz!

A Standard proof az ismert ISO Coated v2 proof 
a FOGRA39 referenciaértékeket tartal mazó
FOGRA Media színskálával.

A Felületnemesítési proof a matt vagy fé nyes 
profi lok egyikét (lásd táblázat) tartal mazza re-
ferenciaként, és mások a célértékei. A proofot a
profi lnak megfelel� félig matt vagy tükörfényes
proofpapírra kell nyomtatni.

Javasoljuk a proofok egyértelm� megjelölé sét,
például az ábrázolt címkékkel. Megjelölés nélkül
a proof mindig a géptermi színazonosí tásra szol-
gál, és nem a végtermékre vonatko zik!

A nyomdában továbbra is a standard szerint
nyomtatnak, pl. az ISO Coated v2 proof alap-
ján. A felületnemesítést nem kompenzálják 
(csak kivételes megállapodás esetén). Ha az ISO 
Coated v2 proof világosabbnak t�nik a várt-
nál, az azért van, mert a fájl készítésekor fi gye-
lembe vették a felületnemesítést. A nyo matnak 
ugyanolyan világosnak kell lennie, mert a kí-
vánt eredmény majd a felületnemesí tés után 
jön létre.

Kérdések és válaszok
Mi a helyzet az UV és diszperziós lakok kal?
 Mi történik az FM rácsozású nyomatok kal?

A színváltozás kisebb, ezért ezekhez még nem
készült külön profi l.

Nem tudja a gépmester kompenzálni 
a nemkívánatos színváltozást?
Ez nehéz, a részleteket lásd a leírás kés�bbi
szakaszában.
Miért látszik a képerny�n a matt felületneme-

sítés er�sebbnek és kontrasztosabbnak?
Valószín�leg aktiválva van a fekete kompenzáció!
Válassza ki a „fekete nyomda festék szimulálását”
az el�nézeti beállítások nál. (Nem elég a helyes 
profi l kiválasztása a Photoshopban, aktiválni kell
a proof el�néze tet is.)
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BEVEZETÉS

Nyomdatermékek lakkozással vagy fóliakasí-
rozással történ� felületnemesítése megváltoz-
tatja a színhatást. Ha a nyomdafestékek meg-
felel� színtartóssággal rendelkeznek, akkor a 
változás tisztán optikai természet�, és el�re jó-
solható. A változás gyakran éppen a test szín-
árnyalatokat érinti a legnegatívabban. A válto-
zás az id� függvényében stabil (az olaj bázisú
nyomólakkok kivételével, amelyek rövid id� 
alatt elsárgulnak).

A gyártás folyamán, már proofkészítéskor 
vagy a képerny�n történ� ellen�rzés során jó ha 
tudjuk, milyen hatással lesz a felületneme sítés a 
nyomat megjelenésére, hogy szükség esetén id�-
ben el lehessen végezni a korrek ciót. Még jobb és 
gazdaságosabb lenne már a színbontás közben 
fi gyelembe venni a szín változást.

Mind az el�nézet, mind a színbontás ICC-pro-
fi lok alapján történik. A szokásos tesztáb rák ki-
nyomtatása és felületkezelése után, a spektrális
méréseket követ�en el lehet készí teni a felületne-
mesítési profi lokat. A karakterizációs adatokból
kiszámított profi lok a teljes nyomtatási és felü-
letnemesítési fo lyamatot következetesen leírják.

Ezzel az el�készít� és a megrendel� is szi-
mulálni tudja a késztermék megjelenését. Az
ilyen felületnemesítési proofok nem alkalma-
sak géptermi színegyeztetésre, mivel a nem fe-
lületkezelt nyomat másképpen fest, mint a ké-
s�bbi fóliázott nyomat.

A gépteremnek olyan proofra van szüksége,
amely a csupasz nyomatot szimulálja, de oly mó-
don, hogy a kés�bbi felületkezelést köve t�en a
nyomat pontosan megegyezzen a felületkezelési
prooffal. A felületkezelt és a kezeletlen proofok 
szilárd párost alkotnak. Ezért a tesztábrákat a fe-

ECI profilok áttekintése ofszetnyomtatáshoz – mázolt papírokhoz (PT1/2) 60–80 l/cm, felületnemesítéssel
és anélkül

ICC-profil Leírás Alkalmazás

ISO Coated_v2_eci.icc,
ISO Coated_v2_300_eci.icc,
ISO Coated v2 (ECI),
ISO Coated v2 300% (ECI)

Ofszetnyomtatás PSO szerint,
(még) felületnemesítés nélkül Géptermi színazonosításhoz

ÚJ: PSO_Coated_v2_300_Matte_
laminate_eci.icc
PSO Coated v2 300% Matte
laminate (ECI)

Mattfólia-kasírozás
FOGRA49 - A készterméket szimulálja

- Célirányos színbontás
- Színváltozások felismerése
  az ISO Coated v2-höz képest

ÚJ: PSO_Coated_v2_300_ Glossy_
laminate_eci.icc
PSO Coated v2 300% Glossy
laminate (ECI)

Fényesfólia-kasírozás 
FOGRA50

Nem tervezett színváltozás a felületnemesítés következtében. 
Balra: fényes, középen felületnemesítés nélkül (ISO Coated v2), jobbra: matt
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lületnemesítés el�tt is meg kell mérni, hogy ki
lehessen számítani a felületkezelés nélküli nyo-
mat profi lját is. Így lehet létrehozni egy összetar-
tozó profi lpárt.

Az ilyen egyedi profi lok azonban korlátot je-
lentenek a nyitott munkafolyamatokban. Ezért
alkalmazzák a standard profi lokat, mint pl. az 
ISO Coated v2. Ez a profi l az ISO 12647-2 el�írás
szerint mázolt papírra, autotípiai ráccsal (AM),
60–80 l/cm rácss�r�séggel készült ofszetnyo-
matot írja le felületkezelés nélkül. A szabványos
munkavégzés érdeké ben ehhez pontosan illesz-
ked� felületnemesítési profi lra van szükség.

FELÜLETNEMESÍTÉSI KATEGÓRIÁK

A számos felületnemesítési lehet�ség közül a leg-
fontosabbakat kell meghatározni. Ezek els�sor-
ban a fényes és matt felületnemesíté sek. A fényes
felületnemesítés mindig telítet tebb színeket és sö-
tétebb mélyárnyékokat eredményez. A matt felü-
letnemesítés, a felü let fényszórása miatt, fakóbb
színeket és vilá gosabb mélyárnyékokat okoz.

A felületnemesítéshez fóliákat és lakkokat al-
kalmaznak. A 10–15 um vastagságú fóliák jellem-
z�en orientált polipropilénb�l (OPP) készülnek.
Lakkozáshoz els�sorban UV-fény re szilárduló és
diszperziós lakkokat használ nak. A nyomatok 
legegységesebb felületne mesítését a fóliakasíro-
zás biztosítja, ezt köve tik az UV-lakkok. A diszper-
ziós lakkoknak jóval kisebb a fényük, de kisebb a
színmódo sító hatásuk is.

A fóliák és az UV-lakkok jelent�s árnyalati-
érték-növekedést (TVI) okoznak, ezen belül a fó-
liák a 10%-os pontnövekedéssel majdnem két-
szer akkora pontnövekedést eredményez nek, mint
az UV-lakkok (5-7%).

Ökölszabály: +10% 
már a negyed tónusoktól kezd�d�en

A diszperziós lakkozás a tónusértékeket csak 
2-4%-kal növeli, és mivel leggyakrabban a nyo-
mógépben történik, hatása rögtön látható a nyo-
maton, ezért a kismérték� változást azonnal
kompenzálni lehet.

Célirányos színbontás a szabványosított nyomtatáshoz + felületnemesítéshez.
Balra: fényes, középen: felületnemesítés nélkül (mint fent), jobbra: matt

Balra: felületnemesített és anélküli tesztábra pár (10%-os lépések). Középen: a fóliázott sokkal vörösebb. 
Jobbra: olyan, mint a fólia nélküli + 10% M. Ezért látszik a 10% bíbort és 100% sárgát tartalmazó
világos narancs a fóliázás után jóval er�sebbnek, mintha 20% bíborból és 100% sárgából állna.
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Az árnyalati érték felületnemesítésb�l ered� 
növekedése a rácss�r�ségt�l és a pontéles ségt�l
függ. Legmagasabb a 60–70 l/cm (150 –180 lpi)
tartományban. A nyomtatási pontnö vekedéssel
ellentétben nem csak a durvább, de a fi nomabb 
rács�r�ségeknél (és az FM rácsnál) is csökken. 
Többfajta mázolt papírra és kartonra végeztünk 
nyomtatási próbát, majd ezeket különböz� fé-
nyes és matt fóliával kasíroztuk.

A jellegzetes színváltozásokat rögzítettük, és eze-
ket használtuk a FOGRA39 adatkészlethez. Ezek-
b�l az új adatkészletekb�l hoztuk létre a FOGRA49 
és a FOGRA50 profi lt, hasonlóan ahhoz, ahogyan 
az ISO Coated v2 (300%) profi l készült.

A PROFILOK ÉS ALKALMAZÁSUK

PSO Coated v2 300% Glossy laminate (ECI)
PSO Coated v2 300% Matte laminate (ECI)

Fényes és matt OPP fóliával végzett felület-
nemesítéshez, szabványosított ofszet nyomtatási
célokra, úgy, mint az ISO Coated v2 (mázolt pa-
pírra 60-80 l/cm-es autotípiai ráccsal).

1. Meglév� CMYK szeparáció esetén

A Photoshop „Proof Preview” nézetben meg le-
het nézni a CMYK adatok színhatását, úgy mint-
ha változatlanul nyomtatnák ki („keep CMYK 
numbers”). A sötétebb képrészletek korrekt meg-
ítéléséhez nem szabad alkalmaz ni a fekete kom-
penzációt, ezért ki kell válasz tani a „simulate 
black ink” funkciót.

A felületnemesítés nélküli „ISO Coated v2” és 
a felületnemesítési profi l között ide-oda válto-
gatni lehet a „proofi ng conditions” menüben,
vagy meg lehet nyitni egy másik ablakot egy má-
sik proof el�nézeti beállítással (Menu Window –
Arrange – New window for...).

Proofrendszerekben referenciaként a felületneme-
sítési profi lt kell kiválasztani az „ISO Coated v2” 

helyett ahhoz, hogy a felületne mesített eredményt
lehessen szimulálni. A médiaskála célértékeként
a FOGRA49 és a FOGRA50 karakterizációs adat-
készletet lehet alkalmazni.

A folyamatban részt vev� felek közötti adat-
cserét ábrázolja a diagram. Az alapeset a felületne-
mesítés nélküli proof. Ha ezt kiegé szíti a felület-
nemesítési proofff akkor azt felt�n�en meg kell
jelölni (az amúgy is szük séges referencianyomta-
tási feltételek felira ton túl, pl. egy külön címkével).

2. A CMYK szeparáció optimalizálása

A képerny�s ellen�rzés során vagy a digitális
proof szimuláción fel lehet ismerni a felület-
nemesítés nemkívánatos színeltolódásait. Ezek 
megszüntetéséhez azonban át kell alakítani a
CMYK állományt.

Ha már a színbontás során alkalmazták a pro-
fi lokat, pl. az „ISO Coated v2” helyett, akkor már
fi gyelembe vették a felületnemesí tést. A CMYK
fájlok az „ISO Coated v2” profi l lal túl fakónak 
látszanak, mivel a helyes színmegítéléshez hiány-
zik a kasírozásból ered� 10%-os pontnövekedés.
A kép csak a felületnemesítési profi llal látszik he-
lyesen.

3. A workfl ow-ban

A fakó ISO Coated v2 proof ellenére a gép mester-
nek a szabvány szerint kell nyomtatnia, és nem
szabad er�sebben terhelnie a színeket, mert kü-
lönben megduplázódik az árnyalatnö vekedés.

Nem szabad géptermi színegyeztetésre használni 
a felületnemesítési profi llal ké szült proofot!

A folyamatban részt vev� felek közötti adatcserét 
ábrázolja a diagram. Az alapeset a felületnemesí-
tés nélküli proof. Ha ezt kiegészíti a felületneme-
sítési proof, akkor azt felt�n�en meg kell jelölni
(az amúgy is szükséges referencianyomtatási fel-
tételek feliraton túl, pl. egy külön címkével).

A felületnemesítés nélküli ISO Coated v2 proo-
fot is ajánlatos címkével megjelölni. A gépmes-
ternek tisztában kell lennie azzal, hogy a proof,
illetve a szabvány szerint kell nyomtatnia ahhoz,
hogy kés�bb létrejöhessen a kívánt eredmény.

FELÜLETNEMESÍTÉSI PROOF
Nem a nyomtatási színazonosításhoz!
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Újfent hangsúlyozzuk: a standard proof annak 
ellenére korrekt, hogy túl világos. Ezt bizonyítja 
a médiaskála pozitív tanúsítása.

Mindezek mellett nem lehet eltekinteni attól,
hogy a két proof dupla költséggel jár. Sok felület-
nemesített nyomatot ezek nélkül is megfelel�en 
el� lehet állítani. Viszont ezek az új profi lok nagy 
biztonságot nyújtanak, mivel a képerny�n már
el�re látni lehet a potenciális színeltolódásokat,
és a kezel� id�ben dönthet a szükséges beavat-
kozásról.

PROOFOLÁSI TUDNIVALÓK

Nem mindig lehet elérni a fényes felületnemesí-
tés� nyomatok megnövekedett színterje delmét
a proofon. Különösen a Media Wedge 3 100Y
100K mez�it lehetetlen korrekten szimulálni
pigment bázisú proofrendszerekkel. Ez viszont
nem jelent gondot a normális gyár tás során, és
tolerálható is.

A szimuláció elfogadásában a színtani pon-
tosságon túl komoly szerepet játszik a proof op-
tikai megjelenése is. Ezért a fényes felületneme-
sítési proofot fényes proofpapírra kell készíteni. 

Matt felületnemesítéshez sajnos nincs megfelel� 
hordozó, különösen a matt fóliához. A legjobb
helyettesít� a semimatt proofpapír.

A legmagasabb igények esetén a legjobb op-
tikai hatást a proof fóliázásával lehet elérni,
amennyiben a tinták ellenállósága ezt lehet� vé
teszi. Az viszont nem járható út, hogy egyszer�en
lefóliázzák a standard proofot. A proofot okvet-
lenül kasírozott állapotban kell visszamérni, és
létre kell hozni egy kiegészít� proof-profi lt.

Gyakran használják a profi lokat arra, hogy a
felületnemesített és a felületnemesítés nélküli
nyomatokat összehasonlítsák a megfelel� proof-
fal. Ha a kezeletlen nyomat nagyon jól megköze-
líti az ISO Coated v2 proofot, akkor össze lehet
hasonlítani a felületnemesített nyomatot a felü-
letnemesített prooffal, és meg lehet állapítani a
profi l pontosságát.

A felületnemesítés nélküli nyomat gyakran 
némileg eltér a standard prooftól (pl. hide gebb),
különösen akkor, ha a proof utólag készült. En-
nek megfelel�en a felületnemesí tett nyomat is
hidegebb, mint a felületnemesí tési proof. Ilyen-
kor nem szabad elvárni a színegyezést, hanem
azt kell nézni, hogy a felületnemesített proof 
ugyanabba az irányba tolódik-e el, mint a nyo-
mat.

Saját nyomtatási feltételek esetén, mázolt pa-
píron, és 150–200 lpi közötti rácss�r�ségnél lét-
re lehet hozni egy megfelel� felületnemesí tési
változatot úgy is, ha a felületnemesítésb�l kelet-
kez� CIELAB különbséget hozzáadják a saját ka-
rakterizációs értékekhez. A különbsé gek értékeit
a profi lcsomag táblázatában lehet megtalálni.

Színegyeztetésnél vegyék fi gyelembe 
a kö vetkez�ket

A felületnemesített nyomatok fehér refl exió-
ja semleges (nincs bronzhatás). Matt fóliázás
esetén ez a csillogás a felület nagy részén szét-
szóródik, és zavarja a pontos kiértékelést. Ezen 
úgy lehet javítani, ha a szórt, szabvá nyos meg-
világítást némileg leárnyékolják, például feke-
te kend�vel.

A felületnemesítés nélküli nyomatok és proo-
fok (a lakkozatlanok is) bronzolnak, ami legf�-
képpen a mélykék árnyalatok lilás csillo gásában
látható. Különösen nagyobb felüle tek esetén kelt
ez a hatás általánosan vörö ses benyomást. Szín-
egyeztetés esetén ér demes az ilyen nyomatokat
különböz� irány ból megfi gyelni.

STANDARD PROOF  nyomtatási színazonosításhoz
A nyomat a felületnemesítés után sötétebb lesz!
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A különböz� felületnemesítések tipikus
tónusérték-változásai

TUDNIVALÓK A NYOMDÁKNAK

Gyakran el�fordult, hogy a felületnemesítés ha-
tását a nyomdai el�készítés során vagy a gépte-
remben próbálták meg kompenzálni abban a 
reményben, hogy a normál ISO Coated v2 ada-
tokkal a felületnemesítés elle nére megközelí-
t�leg színhelyes eredményt lehet elérni – ezért
aztán a fájl létrehozója nem is akart a felületne-
mesítéssel foglalkozni.

Ez m�ködik ugyan a kismérték� változást oko-
zó diszperziós lakkozásnál, de nem a fóliázásnál.

Matt fólia esetén a járulékos 10%-ot ellensú-
lyozni lehet, de a kontraszt már csupán a fólia 
hatására olyan mértékben csökken, hogy a kép 
minden további csökkentésre egyre lapo sabb 
lesz. A lemezlevilágítási görbe módosí tása nyil-
vánvalóan nem ad megoldást. A CMYK–CMYK 
átalakítás is problematikus a színtér különböz�-
sége miatt. Ezenkívül a teletónusokat is rácsra 
kellene bontani ahhoz, hogy a fényesen felület-
kezelt nyomaton el lehessen kerülni a túlságo-
san telített színeket és a túl sötét árnyalatokat.

Az ideális megoldás az RGB állományok cél-
zott szeparálása a kés�bbi felületnemesí tésnek 
megfelel�en.

A gépmesternek ugyanúgy kell mérnie, mint
eddig, és a felületkezelés nélküli papírok szab-
ványos nyomtatási célértékeit kell tartania.

Az új profi lok a felületnemesített szabványos 
nyomat célértékeit tartalmazzák, de a FOGRA39-t�l
eltér� gyártási különbségek (papír fehér, teletónu-
sok színezése, árnyalatiérték-különbségek) a fe-
lületnemesítést követ�en lesznek láthatók. Ezért
sokkal nehezebb egy laminált nyomaton végzett
mérések értelme zése, mint a csupasz nyomaton 
végzett mé réseké.

Hogyan lehet kontrollálni a laminálást?

A szín- és kontrasztmódosulást az anyag befolyá-
solja. A fényes fóliák csak minimális mértékben 
különböznek egymástól, míg a matt fóliák opa-
citása eltér� lehet. A FOGRA49-ben alkalmazott

„átlagos” matt fólia a fekete teletónusban ΔL* = 6
érték� csökke nést okoz, és ez jól alkalmazható a 
tipikus gyártáshoz. Átlátszóbb fóliák esetén a ki-
világosodás kisebb, mattabb fóliáknál nagyobb 
mérték�.

Saját fólia esetén célszer� megmérni a fekete 
teletónust fóliázás el�tt, és azt követ�en (ugyan-
azon a mér�mez�n, ugyanazon az íven).

SPECIÁLIS PDF/X TUDNIVALÓK

Ha a felületnemesítési profi lokat szeparáció hoz
kívánják használni, arra több lehet�ség is van.
Médiaspecifi kus munkafolyamatban (lásd Media 
Standard for Print) CMYK adato kat szállítanak.
Az RGB állomány szeparálá sát követ�en az al-
kalmazott felületnemesítési profi lt általában be-
ágyazzák. Az ilyen CMYK fájlból készült proof így
már a felületnemesí tett eredményt mutatja. Ezt
a proofot nem szabad géptermi színegyeztetésre
felhasz nálni. A beágyazott színprofi lt ignorálni
kell, és ki kell cserélni az ISO Coated v2 profi llal.

Ha médiasemleges munkafolyamatban az RGB
fájlokat PDF/X-4 formátumban szállítják, akkor
a szeparációt a fogadó félnél a beágya zott „Out-
put Intent” határozza meg. Egy PDF/X kompati-
bilis proofrendszer is az „Output Intent” szerint 
állítja el� az átmeneti CMYK fájlokat és ezzel ké-
szül el rögtön a proof is.

Mivel a szeparációnak fi gyelembe kell vennie
a felületnemesítést, ezért a fájl küld�jének be kell
állítania a fényes vagy matt felületnemesítési
profi lt, mint „Output intent”-et. Ekkor a proof-
rendszer is egy felületnemesítési proofot fog ké-
szíteni. Ahhoz, hogy el lehessen készí teni a felü-
letnemesítés nélküli proofot, a sze parált fájlt egy
másik referenciaprofi llal (azaz az ISO Coated
v2-vel) kell kinyomtatni.

A „Output Intent” szerinti korrekt PDF/X keze-
lés és proofreferencia ilyen jelleg� szétvá lasztása
sok proofrendszeren jelenleg nem lehetséges, és
tulajdonképpen sérti is a PDF-írási szabályokat.
Ezen túl újabb hibaforráso kat jelenthet a proo-
folásban.

Ezért ma még érdemesebb CMYK adatokat lét-
rehozni, és PDF/X-1 állományt küldeni, jóllehet
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a PDF/X-1 is tartalmaz „Output Intent”-et. A leg-
több proofrendszer megengedi az „Output In-
tent” felülbírálását, ezért kíván ság szerint ki le-
het választani akár a felületne mesítési, akár az
ISO Coated v2 profi lt.

ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

Köszönetet mondunk dr. Günter Bestmannak 
(Heidelberger Druckmaschinen) az ICC-profi  lok 
elkészítéséért.

A profi lokat az ECI munkacsoportja hónapo-
kon át tesztelte napi termelési körülmények kö-
zött.

Nemrégiben tapasztalatokat szerezhettünk 
karcálló matt fóliával is. Ez egy szokatlanul át-
látszó fóliatípus. Ez azt jelenti, hogy elma rad
az optikai kontrasztcsökkenés (a fekete teletó-
nus mez� ΔL* értéke nulla), és a színel tolódást
csak a fóliából ered� árnyalatiérték -növekedés
okozza. Kézenfekv�, hogy az általunk készített 
matt fólia profi l nem alkal mas ehhez az anyag-
hoz.

Színárnyalat-változások – a testszínek jelent�sen
vörösebbek

A Pyroll örömmel jelenti be, hogy magyarországi cége, a Pyroll Kft. ügyvezet� igazgató feladatait 2012. 
május 1. óta Tom Fagerlund úr látja el.

A cég korábbi vezet�je, Jukka Majämaki úr – múlhatatlan érdemei elismerése mellett – új kihívásokat ke-
resve megvált a cégt�l.

A Pyroll Kft., a fi nn Pyroll csoport magyarországi vállalata, 2010 kezdete óta m�ködik hazánkban.

A Pyroll három üzletága:
a csomagolóanyag-gyártás,
 a papírkereskedelem,
az ívre vágási szolgáltatások.

Ez utóbbi üzletág része a magyar Pyroll Kft. is, mely magyarországi tevékenységében azoknak a cégeknek 
a támogatására koncentrál, amelyek papírral és kartonnal foglalkoznak. Els�dleges szolgáltatásunk papír-
tekercsek ívre vágása, illetve a szélespályás fl exónyomtatás. Meglehet�sen nagy raktári kapacitással is ren-
delkezünk, ami a megrendel�knél je lentkez� logisztikai igények kiszolgálására is alkalmassá teszi a céget.

PYROLL Kft.
2310 Szigetszentmiklós,

ÁTI-Sziget Ipari Park 37 épület 10.
telefon: +36 24 542 330

e:mail: pyrollkft@pyroll.com

(Forrás: (( Hoffstadt, Simulating Color Changes Due to Coating of Offset Prints, CGIV 2004 – 
Second European Conference on Color in Graphics, Imaging and Vision, Aachen, Germany; April 2004;
p. 489–493; modified.)


