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„sikeres nyilvános főpróba után 
premier” írtuk a Magyar grafi-
ka februári számában megje-
lent előzetesben a 2013-as, el-
ső PPDexpóra utalással. az ott 
írtakat kár lenne ismételni, bár-
ki megtalálja a neten is: http://
goo.gl/rz9ZoE és az ott közölt 
adatok azóta tovább javultak. 
a kiállítók száma a regisztrált 
társkiállítókkal együtt a lapzár-
ta időpontjában 88, ami több 
mint 33%-os növekedés és a 
beépített kiállítói nettó terület 
is közel 2000 m² (1947), ami 
több mint 50%-os(!) növeke-
dés. Mindkét adat messze 
meghaladja az elmúlt évtized 
hazai szakmai kiállításainak 
számait. a kiállítókkal együtt 
mindent megteszünk azért, 
hogy a látogatószám és a láto-
gatói összetétel is hasonlóan 
eredményes legyen!

De mire is értelmezhető  
a nyilvános főpróba kifejezés  
és miért a premier?

a PPDexpo 2013-ban egyfaj-
ta kísérletnek indult, hogy 
szakmai összefogással, a nem-
zetközi trendekre figyelve létre-
jöjjön, pontosabban megma-
radjon egy olyan fórum, ahol 
az ún. Printmédiák gyakorlói és 
elkötelezettjei a hazai körülmé-
nyek között és a feltételeket tu-
domásul véve, de kényszermo-
solyok nélkül is találkozni tudnak. 
annak főpróbája volt, hogy  
azt az egyre erősödő globális 
trendet próbáljuk a hazai viszo-
nyokra átültetni, miszerint  
a regionális szakmai kiállítások 

a szakmai szervezetek és szak-
sajtók által szervezett nagy, 
több szakterületet átfogó 
programok részeként valósul-
nak meg.

Mert az utóbbi évek szakmai 
kiállításainak trendjei világszin-
ten azonos jellemzőket mutat-
nak. koncentrált, globális se-
regszemlék a világújdonságok 
és nemzetközi trendek bemu-
tatására (a mi szakmáinkból 
a drupa, Interpack, Fespa, label- 
Expo, IFRAexpo, Euroshop stb.) 
és kisebb méretű, de annál  
jelentősebb regionális szakmai 
események az információk  

„leosztására” és az eredményes 
adaptációk segítésére. 

Egyre könnyebb – bár  
korántsem olcsóbb! – eljutni  
a világeseményekre, ahol  
rácsodálkozhatunk, mire képe-
sek globálisan a szakmáink  
leginnovatívabbjai. Esetleg 
persze csak a soha termelésbe 
nem állítható koncepciók  
szintjén.

az olyan kiállítás, mint a 
PPDexpo és a signexpo lehető-
ségei viszont, hogy a gyártók, 
forgalmazók eleve olyan ter-

Nyomtatott kiállítási katalógus…
Pesti Sándor
A PPDexpo szervező koordinátora

mékekkel és technológiákkal 
jelennek meg a regionális kiál-
lításokon, amikkel elsődlege-
sen a helyi igényekhez, lehető-
ségekhez leginkább illeszkedő 
és megvalósítható (sic) megol-
dásokat hoznak testközelbe. 

az unió egységes piaca  
ellenére rengeteg olyan, főleg 
a jogszabályi környezetre  
vonatkozó nemzeti kritérium 
van, ami miatt sok minden 
nem, vagy nem úgy működik 
az egyik országban, mint  
a másikban. Elég a környezet- 
és munkavédelmi, fogyasztó-
védelmi, adózási különbségek-
re utalni akár az export, akár  
az import vonatkozásában.  
az itt kiállítók ezekkel is tisztá-
ban vannak, és céljuk, hogy ne 
csak formálisan, de a tartalom 
tekintetében is egy nyelven  
beszéljünk.

a PPDexpo és PPFest 2013 
így egyfajta kísérletnek indult, 
amiben a bukás nem, de az egy-
szeri alkalom kockázata benne 
volt. Viszont a kiállítók és a lá-
togatók aktivitásukkal bizonyí-
tották, hogy változatlanul van 
igény a szakmai seregszemlére. 
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1 Papír- és
Nyomdaipari
Műszaki
Egyesület
Al Apít vA: 1949

a Papír- és Nyomdaipari Mű-
szaki Egyesület (PNYME) a papír- 
és a nyomdaipar, a könyv- és 
lapkiadás, a restaurálás, a papír-
kereskedés és az ezekhez kap-
csolódó területeken dolgozó 
szakemberek, ill. tanulók, nyug-
díjasok stb., valamint az ilyen 
profillal működő vállalkozások 
önkéntes társulása. az egyesület 
minden olyan belépni szándéko-
zó részére nyitott, aki egyetért 
céljaival és elfogadja alapszabályát. 

a PNYME tagjai
Egyéni tagságunk 62%-a felső-
fokú, további 5%-a technikusi 
végzettségű, legnagyobbrészt 
a szakterületünkön tevékenyke-
dő mérnökök, közgazdászok, 
ill. technikusok köréből kerül ki.

a PNYME célja 
szakterületein a tudományos és 
technikai haladás elősegítése 
társadalmi eszközökkel, a tagság 
ismereteinek és szakmai kapcso-
latrendszerének állandó bővítése.

szakMai tEvékENYségE
Előadásokat, klubnapokat, 
vitaüléseket, ankétokat, szak-
mai bemutatókat, kiállításokat, 
szimpóziumokat, konferenciá-
kat, szakmai tanulmányutakat 
szervez; szakfolyóiratokat és 
egyéb kiadványokat, oktatási 
segédleteket szerkeszt és ad ki;
szakmai továbbképzéseket, 
tréningeket szervez, és a szak-
területét érintő állami oktatást 
segíti előadókkal és más módon;
tanulmányokat, szakvéleménye-
ket dolgoz ki, ill. felkérésekre 
véleményez; tudományos, mű-
szaki, gazdasági gyakorlati felada-
tok megoldására pályázatokat 
hirdet, jutalmakat tűz ki, emlékér-
meket, díjakat adományoz; kü-
lönböző kitüntetések adományo-
zására javaslatot tesz; a szakmai 
hagyományokat ápolja.

az egyesület szakmai folyóira-
tai: Magyar grafika és Papíripar.

a PPFest és a PPDexpo koor-
dinátora és szervezője, a szak-
mai összefogás pillére.

pnyme.hu, PpdExpo
Magyargrafika, Papiripar

www.pnyme.hu

goo.gl/o0m7Fj

@Magyargrafika 

www.mgonline.hu

Mindezek a pozitívumok 
mellett sajnos az idei expo is 
csak korlátozottan hozza vissza 
a hajdani hazai kiállítások sok-
színűségét, hisz változatlanul 
hiányoznak a papírososok és  
a maguk területén a legkiemel-
kedőbb teljesítményt produká-
ló nyomdák (keskeny és  
a Regiszter Plakát) mellől is  
a többiek. Viszont továbbra is 
nagyszerű példa a szaksajtó  
érdekeken felülemelkedő  
összefogása.

2013-ban a PPDexpo előtt 
egy hónappal a Hungexpo tett 
még egy kísérletet a saját szak-
mai kiállításainak a megrende-
zésére. a szándék csak arra volt 
elég, hogy a kiállítók, látogatók 
eligazodását egyaránt meg- 
zavarja. az idén is van egy  

zavaró momentum, mivel kö-
zel azonos időben Bécsben is 
rendeznek egy regionális szak-
mai kiállítást. látogatói oldal-
ról ennek kevésbé van elszívó 
hatása, hisz miért is utazzon 
bárki Bécsbe, amikor ugyanazt 
itthon is megkaphatja – ma-
gyarul! a kiállítók némelyiké-
nek viszont nem kis logisztikai 
feladat, hogy mindkét ország-
ban helytálljon. külön köszö-
net, akik mellettünk (is) tették 
le a voksukat!

(az már csak a ki volt előbb, 
a tyúk vagy a tojás dilemmája, 
hogy a bécsi program kísérte-
tiesen hasonlít a PPDexpo és  
a PPFest koncepciójára. Vegyük 
úgy, hogy a szakmai igényekre 
mindenhol azonos ötletekből 
keresik a megoldásokat.) 

idézzük a 2013-as expót kö-
vetően a sajtóban megjelente-
ket: „Higgyünk »a következő 
PPDexpón már természete-
sen…« ígéreteknek, és bízzunk 
abban, hogy lesz legközelebb! 
Hogy a gazdasági környezet arra 
lehetőséget ad és a szervezők-
ben is marad annyi kitartás, lel-
kesedés, hogy legyen folytatás!”

Nos, legtöbben e szerint jár-
tak el, és 2015-ben már itt lesz-
nek kiállítóként is. Ha tehát  
a '13-as expo a puding sikeres 
próbája volt, akkor most jöhet 
a premier! És remélhetőleg egy 
sok évadon át futó sikerszéria.

annyi biztos, ahogy a 2013-
as kiállítási katalógus, úgy  
a mostani sem csak kordoku-
mentum, hanem hosszabb 
időre szóló adatbázis.
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adrimex kereskedelmi és 
szolgáltató Bt.

www.adrimex.hu

az 1992-ben alapított adrimex 
komplett kötészeti megoldáso-
kat ajánl egyedi és hagyomá-
nyos könyvek, fotóalbumok, 
prémium panoráma fotóköny-
vek, mappák, CD/DVD tokok 
gyors és egyszerű gyártásához. 
az általa forgalmazott berende-
zések ezreit alkalmazzák ha-
zánkban digitális nyomdák, 
könyvkiadók, kötészetek,  
másolószolgálatok, iskolák, 
intézmények, fotóstúdiók.

az idei vásáron az adrimex 
először mutatja be a finn Fast-
bind gyár újdonságát, a több-
funkciós Pureva ragasztókötő 
gépet.

Eladási program: Fastbind 
(keményborító-készítők, me-
legragasztós könyvkötők, bíge-
lők, fotókönyvkészítők), Planax 
(hidegragasztós könyvkötő 
gépek), tosingraf (laminálók), 
EBa (papírvágók, iratmegsem-
misítők minden kategóriában), 
Rapid (blokk- és irkatűzők), 
Plockmatic (iratösszehordók, 
füzetkészítők, gerincformázók), 
sPC (papírfúrók, spirálozók), 
Hefter (levélhajtogatók),  
Onglématic (regiszterkivágók).

digitális kötészeti megoldások

Punching & Binding System
SINCE 1976

aMcO csomagolástechnikai 
és konzultációs kft.
 
www.amcokft.com
www.amcokft.hu

Figyelem! Nyomdák és könyv-
kiadók részére nyújtott speciális 
csomagolási megoldások!
szakembereink részletes szak- 
tanácsadást nyújtanak, kifejezet-
ten nyomda- és papíripari csoma-
golási problémák megoldására!
győződjön meg róla saját sze-
mével!

igényeljen aMCO Csomagolás-
technikai katalógust a B40-es 
standunkon!

16 csomagolástechnikai megoldás 
részletes bemutatása:
 zsugorfóliázás
 ölelő- vagy burkolócsomagolás
 raklapfóliázás
 pántolás
 bandázsolás
 tasakzárás
 vákuumcsomagolás
 skin- és blistercsomagolás
 dobozformázás és -zárás
 tálcásétel-csomagolás
 formázó-töltő-záró gépek
 hordfülfelhordó berendezések
 fóliahegesztés
 térkitöltés
 ragasztószalag-adagolók

Jöjjön el a B40-es AMCO standra 
és még meglepetés AJÁNDÉKOT 
is kap! 

adrimexBt

Fastbindadrimex

aMCO Csomagolástechnika

aMCO Csomagolástechnika

aMCO Csomagolástechnika
AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 111-113., Tel.: + 36 1 204-4368 · Fax: + 36 1 204-4367,
e-mail: amco@amcokft.com · Honlap: www.amcokft.com · Webáruház: www.amcokft.hu
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CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGIÁK  •  PACKAGING TECHNOLOGIES

w w w. amcok f t .com

PARTNER
A CSOMAGOLÁSBAN!

PARTNER
IN PACKAGING!

w w w. amcok f t .com

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.
H-1117 Budapest, Budafoki út 111-113.

Tel.: +36 1 204-4368 · Fax: +36 1 204-4367
e-mail: amco@amcokft.com · www.amcokft.com

Webáruház: www.amcokft.hu

MEGNYÍLT AZ AMCO ÚJ

CSOMAGOLÁSTECHNIKAI

WEBÁRUHÁZA!

WWW.AMCOKFT.HU
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aMsY jelöléstechnika kft.

www.amsy-jelolestechnika.hu

Ez a tevékenység a készülékek 
eladását, üzembe állítását, 
karbantartását, javítását, továb-
bá kizárólag eredeti alkatré-
szekkel, kellékanyagokkal törté-
nő ellátását jelenti. a jelzett 
időszakban a jelölés óriásit 
fejlődött, a kezdeti egy-két 
soros gyártási, felhasználható-
sági idő, adagszám gyakran 
soksoros szöveggé bővült, és 
emblémával, gépi olvasású 
kóddal egészült ki. a készülékek 
– akár saját fejlesztésű – szoft-
ver segítségével kapcsolódhat-
nak csomagoló- és gyártógé-
pekhez, kamerához, termelési 
hálózathoz, és ezzel akár min-
den egyes termékre valós idejű, 
egyedi felirat vagy komplett 
címke kerülhet.

termékkínálatunk a nyomda-
iparokban is használt készülé-
kekkel, gépekkel is bővült. ilyen 
lehet a különböző nagyvolume-
nű munkákhoz is alkalmas gra-
fikus tintasugaras nyomtatóval 
is rendelkező jelölési munka-
hely lapformájú termékek felül-
nyomtatására, címkézésére. 
külön is kínáljuk az amerikai 
streamfeeder cég kiváló lap-
adagolóit, a holland Bandall 
övező gépeit, és a szintén ame-
rikai Primera cég kis- és közepes 
sorozatú színes öntapadó cím-
kék nyomtatására szolgáló 
komplett digitális nyomtató 
gépeit.

Vállalkozásunk húsz éve kizáró-
lagos hazai forgalmazója a világ 
legnagyobb jelöléstechnikai 
gyártójának, az amerikai  
ViDEOJEt cég készülékeinek,  
az ipari kis-, nagykarakteres, 
grafikus tintasugaras felirato-
zóknak, fólia-felülnyomtatók-
nak, adatcímkézőknek.

BD EXPO Kft.

Process and Packaging  
– leading trade Fair

a csomagolóipar világvására, 
az interpack 2017. május 4–10. 
között várja a szakembereket 
Düsseldorfban. a háromévente 
rendezett interpack egyértel-
műen a világ csomagolóipará-
nak legjelentősebb rendezvénye.

BD-€Expo kft.

interpack.tradefair

interpack2014

interpack-PROCEssEs- 
PaCkagiNg-3723009

interpacktradefair

a BD-Expo kft. nemzetközi 
vásárvállalatok magyarországi 
képviseletét látja el. Mi szervez-
zük többek között a düsseldorfi 
Euroshop, EuroCis és az inter-
pack magyar részvételét, vala-
mint a brnói EMBaX és PRiNt-
EXPO kiállításokat is. Részletek 
a www.bdexpo.hu oldalon. 
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0Cégünk 1992 óta gyárt külön- 
féle alkalmi termékeket, pél- 
dául gomblyukban hordható 
jelvényeket, személyi vagy 
egyéb célú azonosítókat,  
számtáblákat, kulcstartó gyűrű- 
ket stb. és ezek használatához 
és alkalmazásához szükséges 
eszközöket is.

ajánlunk még mobiltelefon- 
tisztítókat, hordásra alkal- 
mas rögzítőket, mobiltartó 
zsebet, mobil kártyatartó   
zsebet, a modern okostelefo- 
nokhoz hajlékony mágneseket 
(iMagnets) és Cardguard   
kártyamegőrzőket.

a 2015-ös év legújabb ter- 
mékei: kártyatartók, három   
az egyben típusú egérpadok  
és bluetooth selᴀe elemek.

Cégünk termékei kielégítik  
az isO 9001:2008, az  
isO 14001:2004 szabványelő-
írásokban és az OHsas 18001-
ben megfogalmazott előíráso- 
kat. ami azt bizonyítja, hogy 
tevékenységünk a legmaga- 
sabb minőségi és környezetvé- 
delmi előírásoknak is egyaránt 
megfelel. az isO-tanúsítvány 
elnyerése bizonyítja, hogy az 
auditálás során a legmagasabb 
és legszigorúbb követelménye- 
ket is teljesítettük. az isO-certifi-ᴀ
káció megadása során mindig 
arra koncentrálnak, hogy   
a tanúsítványért folyamodó   
a szabványokban, törvények- 
ben, rendszabályokban és  
a környezetvédelmi rendeletek- 
ben lefektetett előírásokat telje- 
sítette-e és maradéktalanul 
kiváltotta-e a fogyasztói elége- 
dettséget.

badge4u

www.badge4u.eu
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Beta-Roll 
Hengergumizó zrt.

www.beta-roll.hu 

Magyarország, Románia,  
szerbia, Bulgária és Horvátország 
legnagyobb nyomdaipari gumi-
henger beszállítója. 
termékválasztékában az iparág 
valamennyi gumizott hengere 
szerepel. Csererendszerben 
értékesít Heidelberg, manroland, 
kBa és adast hengergarnitúrákat 
magyarországi, romániai és 
szerbiai  termelőüzemeiből. 

Nyomda- és csomagoló-
anyag-ipari partnerei részére  
hengerápoló szereket, lemosó 
szereket, hígítókat és felület- 
nemesítéshez kapcsolódó ter-
mékeket forgalmaz, mint festé-
kek, lakkok, nyomókendők, 
teljes technológiai támogatással.

leányvállalatok: BEta-ROll 
s.r.l. RO-535600 Odorheiu 
secuiesc, str. Budvár nr. 41., 
tel.: +40 266/218-125,  
fax: +40 266 217 625,   
e-mail: beta-roll@beta-roll.ro, 
ROll-guM PROD srl. Cluj 
Napoca adresa: str. Orăştiei 
nr.10., hala roşie, tel.: 0364-
804 791, mobil: 0720-
600 760, nfax: 0364-804 790, 
e-mail: office@rollgum.ro   
BEta-ROll d.o.o. sRB-21000 
Novi sad, industrijska 3.,  
tel.: +381 21/489-2800, 
 fax: +381 21/489-2805,  
e-mail:  beta-roll@beta-roll.rs 
BEta-ROll d.o.o. 
andrije Žaje 10 10 000 Zagreb, 
tel: 01 6528 700, Fax: 01 6528 
641, info@beta-roll.hr 

a BCs olyan dobozgyártó be-
rendezéseket biztosít a gyártók 
részére, amelyek normál 
grammsúlyú kartonból vagy 
papíripari rostos féltermékből 
nemezelődéssel gyártott, álta-
lában 180 g/m² tömeget meg-
haladó kartonféleségből és 
hullámkartonból egyaránt ké-
pesek dobozokat előállítani. 
Minden berendezés BCs Quick 
set gyorsbeállító technológiai 
rendszerrel működik, ezért kis 
és közepes példányszámú 
munkákhoz egyaránt felhasz-
nálható. 

www.bcscorrugated.com

a gépek szervo kontrol rend-
szere másodpercek alatt képes 
átállni egyik gyártmánytípusról 
a másikra. a gépkezelőnek 
mindössze annyi a dolga, hogy 
a géppel közölje a gyártandó 
termékkel kapcsolatos változó 
igényeket, illetve az újabb kö-
vetelményeket. 

További elérhetőségek:
Postacím: Youngs industrial 
Estate, stanbridge Road,  
leighton Buzzard , Bedfordshire 
lu7 4QB, united kingdom
E-mail: ap@bcscorrugated.eu 
telefon: 00 48 795 111 795
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canon Hungária kft.

a Canon Hungária kft. a Canon 
Europe leányvállalataként több 
mint húsz éve alakult meg.   
a cég portfóliójában a fotó-
nyomtatástól az irodai nyom- 
tatási feladatokon keresztül  
a professzionális nagy példány-
számú digitális nyomtatásig 
minden feladatra találunk ener-
gia- és költséghatékony megol-
dást. a Canon erőssége, hogy 
termékeihez olyan szolgáltatást 
nyújt, mely megsokszorozza  
a termék minőségéből fakadó 
használati értéket. 

a vállalatok számára értékesí-
tett folyamatmenedzsment és 
dokumentum-feldolgozási 
megoldások világszerte bizo-
nyították, hogy az átgondolt 
teljes körű Canon megoldások-
kal hatalmas megtakarítások 
érhetőek el.  

talán nem véletlen, hogy  
a Canon ügyfeleinek 91 száza-
léka ajánlaná a cég megoldásait 
más vállalkozások bizalmába.

a Canon megszerezte a glo-
bális isO 14001 minősítést, 
amivel szintén igazolja, hogy 
világszinten élenjár a környezet 
védelmében. a vállalat 2014-
ben kétmillió forint értékben 
támogatta a Mónosbéli  
gyermekotthont.

Szeretettel várjuk a PPDexpón 
egy szakmai beszélgetésre  
egy finom kávé mellett!

www.canon.hu

CanonMagyarorszag

canon-hungaria

Canon1937

centrum servis  
Hungary kft.

www.centrumservis.hu

Cégünk, a Centrum servis  
Hungary kft. a kiváló minőségű 
német Marabu digitális festé-
kek forgalmazásával, széles- 
formátumú digitális nyomtatók 
szervizelésével, alkatrészellátás-
sal, technikai tanácsadással és 
Caldera RiP-szoftver értékesí-
téssel is foglalkozik. a Marabu  
a világ egyik legnagyobb 
nyomdaipari festékgyártója,  
így termékskálánk alkalmazko-
dik a piaci igényekhez, és en-
nek megfelelően növekszik. 
Cégünk és a Marabu közötti 
szoros együttműködésnek  
köszönhetően kollégáink már  
a tesztfolyamattól kezdve érte-

sülnek a legújabb termékekről, 
fejlesztésekről. a festékek jel-
lemzői: szagmentesség, kiváló 
kültér- és karcállóság, minőség. 
Folyamatosan bővülő palettán-
kon megtalálhatóak még  
autotype PE fóliák, uV-ra szára-
dó és digitális lakkok (alacsony 
költségvetésű felületvédelem, 
kézzel felhordhatóság), vala-
mint a Phototex nevű speciális 
falmatrica is (gyűrhető, össze-
hajtható, bármire feltehető,  
s akárhányszor visszaszedhető). 

Bővebb információkat  
a www.centrumservis.hu 
oldalunkon talál.
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colorPoster kft.

www.colorposter.hu

Cégünk digitális és ofszet-
nyomdák részére laminálás-
technikai termékeket (laminá-
ló-, fóliázógépeket és az ehhez 
tartozó fogyóanyagokat), vala-
mint nagyformátumú nyomta-
táshoz oldószeres-, uV- és  
textilnyomtatókat forgalmaz. 
laminálástechnikai területen fő 
beszállítónk a gMP és a kOMFi. 
Nagyformátumú nyomtatás-
hoz FlORa, d.gen, MiCOlOR 
termékeket forgalmazunk. 
kiegészítő kötészeti gépek 
forgalmazását is elkezdtük: 
hajtogatógépek, gerinckötő 
gépek, kötegvágók, kártyavá-
gók. Új termékeink közé tartoz-
nak az audley digitális aranyo-
zó gépei, melyek klisé nélkül, 
digitális adatból dolgoznak. 
Meghatározó termékkörünkké 
nőtte ki magát a Bordeaux 
inkjet festék termékcsalád, 

melyek a legmagasabb minősé-
gi követelményeknek is eleget 
téve, olcsó alternatívát biztosí-
tanak a gyári festékekkel  
szemben. 

Colorspecial s.r.o. minőségi 
nyomdafestékek forgalmazója 
Magyarország és szlovákia 
területén.

a sunChemical hivatalos 
forgalmazójaként folyamatosan 
bővülő kínálatunkban a digitá-
lis (eco, mild, hard solvent, uV 
és latex) festékek mellett már 
sunChemical textil- és ofszet-
festékek is elérhetőek. a festé-
keken túl minden géptípushoz 
kínálunk chipeket, utántöltő 
rendszereket teljes beüzemelés-
sel, valamint gépalkatrészeket. 

a sunChemical a világ leg- 
nagyobb festék- és pigment-
gyára. termékei világszerte,  
a nyomdaipar minden terüle-
tén megtalálhatóak (ofszet, 
flexó, szita, digitális). 

Ezzel a világméretű nagyvál-
lalattal és mérnöki csapatával 
közösen többet nyújtunk, mint 
csak a festék! 

colorspecial s.r.o.

www.colorspecial.com

colorspecial

szolgáltatások teljes körét biz-
tosítjuk ügyfeleinknek, bárhol is 
legyenek!

Élvezze Ön is a briliáns színe-
ket, üzembiztos nyomtatást, 
nemzetközi technikai támoga-
tást, gyors szállítást és költség-
hatékony nyomtatást!

Minden partnerünknek  
24 órán belüli kiszállítást, érvé-
nyes Eu adószám esetén áfa-
mentes vásárlási lehetőséget 
biztosítunk.

keressen fel standunkon 
vagy jöjjön fel honlapunkra,  
és ismerje meg kínálatunkat 
személyesen!
 
sales@colorspecial.com  
Magyar nyelvű 
infóvonal:  
+36 30 736 3629
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cNi kft.

www.cni.hu

a CNi Nyomda- és Csomagoló-
ipari termékek kereskedelme 
és szolgáltató kft. 2006-ban 
alakult tiszaújvárosban.
Fő tevékenységi köre a nyom-
daipari festékek és hígítók gyár-
tása és forgalmazása. Elsősor-
ban oldószeres és vizes bázisú 
festékek színre keverése a jel-
lemző, de termékpalettáján 
megtalálhatóak a fémdekorá-
ciós, az ofszet- és uV-festékek, 
melyek keverését a cég igény 
szerint végzi. 

a nyomdaipari hígítók gyár-
tása tiszta alapanyagokból, 
főként víztelen szeszből törté-

nik, de jelentős mennyiségű 
lassító, gyorsító gyártására és 
értékesítésére is sor kerül.

a nyomdaipari hígítók mel-
lett ipari hígítók, mosó- és tisz-
títófolyadékok, szélvédőmosó 
folyadékok gyártása, valamint 
iPa, aceton forgalmazása is  
a cég tevékenységi körébe 
tartozik. a lakossági hígítók 
gyártásával és forgalmazásával 
az utóbbi években bővült  
a cég profilja.

a CNi kft. többféle nyomda- 
és csomagolóipari terméket 
forgalmaz, mint például hideg 
és meleg prégelőfóliák, törlő-
kendők, klisék. legújabb termé-
kei közé a ttR szalagok,  
a nyomtatott és nyomatlan 
etikett címkék tartoznak, kiegé-
szülve az ezek nyomtatására 
szolgáló nyomtatógépek forgal-
mazásával, azok alkatrészellátá-
sával és teljes körű szervizelésével.

szolgáltatásai közül a szóda-
bikarbónás raszterhenger-tisztí-
tás, illetve a megrendelők re-
ceptúrája szerinti bérgyártások 
emelhetők ki.

a cég szorosan együttműkö-
dik a cseh és a szlovák CNi-vel, 
ahol összesen 100 nyomdaipari 
szakember dolgozik és cserél 
tapasztalatot a forgalmazott 
termékekről, amelyek beszerzé-
sét a cég vezetése közösen 
végzi. Beszállítóink technikusai-
val is szoros kapcsolatot ápo-
lunk, és gyakran látogatjuk 
együtt a magyar nyomdákat.

a magyarországi forgalom 
mellé társul a testvérvállalatok 
kiszolgálása is, de emellett egy-
re nő az exportforgalom ukraj-
na, Románia és szerbia felé is.

további információkat  
az érdeklődők a www.cni.hu 
oldalon találnak.

cNi kft. www.cni.hu
3581 tiszaújváros, Pf. 251; gPs: 47.9143,21.029043
t.: +36 49 521-457; F.: +36 49 522-318; Megrendelés: cni@cni.hu;

NYOMDafEstékEk, lakkOk

•  Flint Group flexo és mélynyomó  
nyomdafestékek

• AkzoNobel fémdekorációs nyomdafesték

• Brancher prémium festékek

• Radior fluorescens és metal festékek

Hígítók, tisztítók, zsíRtalaNítók

• Lakossági és ipari hígítók

• Zsírtalanítók és tisztítók

• Grillbegyújtók

• Éttermi dekorációs folyadékok, gélek

• Éttermi melegen tartó folyadékok, gélek

• Szélvédõmosó folyadék koncentrátum

fóliák

• Nyomda- és autóipar számára

• Fóliák kódoláshoz

• Fóliák dátumozáshoz

• Holografikus fóliák

cíMkék

• Nyomatlan és nyomtatott címkék

• Thermotranszfer szalagok

• Thermotranszfer nyomtatók

sEgéDaNYagOk

• Nyomdaipari mosó és regeneráló folyadékok

• Ofszet , Coldset, Heatset

• Nyomdai oldószerek 

• Izopropil-alkohol

• Szilikonolaj emulziók

• DANTEX sleeve-ek és raszterhengerek

•  Sontara törlőkendők

Nagy tételben vásárló ügyfeleink  
biztonságosabb és gyorsabb  
kiszolgálása érdekében saját   
kamionnal és tartálykocsival  
bővítettük járműparkunkat.legyen színesebb az élet!
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csomagolási és  
anyagmozgatási  
Országos szövetség
Al Apít vA: 1990

www.csaosz.hu
www.wpobudapest2016.org

a Csomagolási és anyagmoz-
gatási Országos szövetség 
(CsaOsZ) elsősorban a csoma-
golószerek és csomagológépek 
gyártásában, forgalmazásában, 
felhasználásában – ide értve  
a csomagolással kapcsolatos 
tevékenységeket a kutatásfej-
lesztéstől az értékesítésig – ér-
dekelt vállalkozások által ön-
kéntesen létrehozott szervezet.
Feladatkörébe tartozik a szakte-
rület szakmai és gazdasági 
érdekképviselete a jogalkotó 
kormányzati szerveknél és más 
hatóságoknál. tevékenysége 
kiterjed a szakterület hazai és 
nemzetközi fórumokon való 
képviseletére is. tagvállalatait 
információszolgáltatással, üzle-
ti kapcsolatok közvetítésével, 
kiépítésének elősegítésével 
támogatja.

a jogszabályi kötelezettségek 
és a szakmai ismeretek átadásá-
ra tanfolyamokat, workshop-
okat és konferenciákat szervez.

a CsaOsZ célja, hogy a szer-
teágazó szakterületek együtte-
sét jelentő csomagolóipar, ezen 
belül is elsősorban tagvállalatai 
érdekeit képviselje, működési 
feltételeit javítsa, eredményeit, 
képességeit pedig mind bel-, 
mind külföldön népszerűsítse.

a CsaOsZ kiadványa:  
Magyar Csomagolási Évkönyv.

a CsaOsZ szervezi a HuN-
gaROPaCk Magyar Csomago-
lási Versenyt és a HuNgaRO-
PaCk student Csomagolás - 
tervezési Diákversenyt.

a CsaOsZ a házigazdája  
a Csomagolási Világszövetség 
2016. májusi, budapesti köz-
gyűlésének.

Magyarországi Dekoratőrök és 
kirakatrendezők szövetsége 
(Dekorszövetség) 
Hungarian Decorators & 
Windowdressers association

alapítás éve: 2005

szakmai nonprofit, civil szervezet

Dekorszövetség

www.dekorszovetseg.hu

a tízéves Dekorszövetség  
dekoratőr és kirakatrendező 
végzettségű szakemberek, 
illetve a szakmát tanuló diákok 
országos szintű szakmai szerve-
zete. a környezet vizuális kultú-
rája, valamint a kereskedelem 
és a reklám minőségi megjele-
nése érdekében végzi tevé-
kenységét.

az idei PPDexpón és sign- 
expón megszervezzük és be-
mutatjuk a találj EgY tíZEst  
& BEtŰ DEsigN VERsENYt.  
a verseny célja megmutatni, 
hogy a kreatív szakmáknak 
milyen eszköztárai vannak és  
a technikai, művészi, szakmai 
tudással vagy a kísérletező  
képzelettel milyen eltérő  
hatások érhetők el.

dekorszovetseg

dsz@dekorszovetseg.hu

2015-ben tervezett  
programjaink:
  szakmai és képzőművészeti 

kiállítás szervezése,
  szakképzési gyakornoki hely 

megteremtése,
  továbbképzés végzetteknek, 

munkanélkülieknek,
  társszakmák bemutatása, 

szakmai fórum létrehozása,
  Dekoratőr Minősítő tanúsít-

vány kiadása,
  tízéves jubileumi rendezvény,
  részvétel a hatvanéves szak-

mai képzés megemlékezései-
ben.
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szublimációs termékek és az 
elkészítéséhez szükséges szubli-
mációs eszközök, kiegészítők 
nagykereskedése.

Nálunk megtalálható mindaz, 
ami a szublimációs transzfer-
nyomás elindításához, egyedi 
fényképes ajándékok készítésé-
hez, illetve a tevékenység mű-
ködtetéséhez szükséges.

Digitmaster kft.

www.digitmaster.hu

továbbá széles választékban 
kínálunk nyomtatható, szubli-
málható, nyers termékeket, 
úgymint kerámiabögrék, kerá-
miakorsók, fémlapok, pólók, 
kötények, párnák, kulcstartók, 
plüss termékek.

a termékeink között megta-
lálja mindazt, amire szüksége 
van egy jól működő vállalkozás-
hoz.

drupa

www.drupa.com 
blog.drupa.com

a drupa – a nyomtatott és 
crossmedia-megoldások vezető 
világvására – a világon egyedül-
álló módon mutatja be a teljes 
világpiaci kínálatot. ami a spor-
tolóknak az olimpia, az a drupa 
a nyomtatott média számára.  
a nyomda- és médiaipar válla-
latai négyévente a drupa kereté-
ben mutatják be az innovációt 
és a trendeket.

a 2016-os drupán a nyomta-
táshoz és a crossmedia-megje-
lenéshez kapcsolódó összes 
technológiát, az alkalmazási 
területek és üzletágak teljes  
skáláját felvonultatják a kiállí-
tók. a drupa legfontosabb  
témái a következők: 

  Nyomdai előkészítés/
nyomtatás

  Premedia/multichannel 
  Nyomdai utómunkák/

feldolgozás/csomagolások  
nyomtatása

  a jövő technológiái
  anyagok
  Berendezések/szolgáltatások/

infrastruktúra

további információk: 
BD-EXPO kft.
tel.: 36 1 346 0273 
office@bdexpo.hu 
www.bdexpo.hu/drupa

 

drupa.tradefair

104971197113158868885/
posts

drupatradefair

drupa
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Eurojet Hungária kft. 

www.eurojet.hu
az Eurojet Hungária kft. egye-
dülálló termék- és szolgáltatás- 
kombinációjával 2005 óta nyújt 
teljes körű gyártási biztonságot 
a szélesformátumú digitális 
nyomdák és vállalkozások  
számára. 

az alapanyagok, festékek, 
nyomtatók, gépek és a szerviz-
szolgáltatás ötvözetével nyu-
galmat és értékes időt nyújtunk 
számodra. Nekünk az a fontos, 
hogy te a legfőbb tevékenysé-
gedre, a gyártásra és kivitele-
zésre tudj koncentrálni. 

a termeléshez, kivitelezéshez 
szükséges festékek, alapanya-
gok, gépek biztosítását nyu-
godtan hagyd ránk. Mi ebben 
vagyunk jók.

a latex nyomtatás – tökéle-
tes minőség, gyorsan, olcsón! 
– hármasát élőben bizonyítjuk 
standunkon. 

Ezt a technológiát minden 
tudatosan működő nyomda-
ipari vállalkozásnak érdemes 
kihasználnia. alkalmazásával 
drasztikusan csökkenthető  
a gyártási átfutási idő, kifogás-
talan minőségű nyomatok 
készülnek, az időbeli ráfordítás 
csökkenése pedig azonnal 
megmutatkozik az üzleti ered-
ményekben. 

  

Országos akció lesz  
a „gyere közénk nyomdász-
nak!” programból

a kiállító iskolák egyöntetűen 
elhatározták, hogy csatlakoznak 
az egyedülálló és sikeres békés-
csabai „gyere közénk nyom-
dásznak!” programhoz, és  
kiterjesztik azt a saját beiskolázási 
területükre. a támogató  
nyomdákkal együttműködve 
egységes kampányt folytatnak  
a diákokért.

a programot hivatalosan  
a budapesti PPDexpón mutatják 
be és indítják el, 2015. április 
15-én, igyekezve mind több 
nyomda támogatását megnyer-
ni az akcióhoz.

A program hármas célja:
1. az oktatási anyagok egysége-
sítése az iparág elvárásai alapján.
2. Egységes kampány a diákokért.

Edukáció sziget 3. az oktatók és tanműhelyek 
kérdéseinek egyeztetése és 
együttes megoldása.

A kiállító oktatási intézmények:
 gáspár andrás szakközép-
iskola és szakiskola, kecskemét
 iQ-Pont gimnázium, informa-
tikai, közgazdasági, Nyomda- 
ipari szakközépiskola és  
szakiskola, Eger
 könnyűipari szakközép- 
és szakiskola, Debrecen
 szent-györgyi albert gimná-
zium, szakközépiskola és  
kollégium, Békéscsaba
 szily kálmán Műszaki 
szakközépiskola, szakiskola  
és kollégium, tótfalusi kiss Miklós 
Nyomdaipari tagozata,  
Budapest
 óbudai Egyetem, Rejtő 
sándor könnyűipari  
és környezetmérnöki kar 

www.mki.rkk.uni-obuda.hu 
www.szily.hu, www.iqpont.hu 
www.szentgyorgyi.info 
www.konnyuipari.hu
www.agaspar.hu

Az eurojet küldetése

„A sikereket megélve, az eredmé-
nyeket elérve, folyamatosan 
fejlődő csapatunkkal biztos hát-
teret fenntartva, a nehéz pillana-
tokban sem hagyunk magadra.”

+EurojetHu

EurojetHu

Eurojet Hungária Kft.

www.eurojet.hu

plus.google.com/+EurojetHu

www.youtube.com/c/EurojetHu

Az Eurojet küldetése

„A sikereket megélve, az eredményeket elérve, folyamatosan fejlődő csapatunkkal 
biztos hátteret fenntartva, a nehéz pillanatokban sem hagyunk magadra.”

Az Eurojet Hungária Kft. egyedülálló termék és szolgáltatás kombinációjával, 
2005 óta nyújt teljes körű gyártási biztonságot a szélesformátumú digitális 
nyomdák és vállalkozások számára. 

a kiállító oktatási intézmények    
bemutatják a képzési programju-
kat és tájékoztatást adnak az 
iskolájukban folyó szakmai és 
nevelési programokról.
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ferry contact kft.

www.ferrygrp.com

Cégünk közel húsz éve aktív 
részese a piacnak. tevékenysé-
günk lefedi az élelmiszer- és 
gyógyszeripari vékonyfalú  
csomagolóanyagok gyártását 
– ezek dekorációját és a nyom-
daipar szegmenseit, valamint  
a gyógyszer-, vegyipar terüle-
tén alkalmazott gépeket,  
berendezéseket, illetve az ipari 
folyadékszűrés területén hasz-
nált termékeket. stratégiai 
célunk a mind komplettebb 
termék- és szolgáltatáscsomag 
kialakítása és magas hozzá-
adott érték nyújtása ügyfeleink-
nek.

képviselt cégeink a fólia  
extrúderektől a hőformázó és  
a keskenypályás flexó nyomdá-
kon keresztül az automata  
sleeve-előberendezésekig  
rendelkeznek megoldásokkal, 
melyeket kiegészítenek szolgál-
tatásaink, valamint a különbö-
ző segéd- és kellékanyagok, 
úgymint uV-festékek, uV- 
lámpák és -szárítók, raszter- 
hengerek stb.

flEXO 2000 
csomagolástechnikai kft.  

www.flexo2000.hu

Flexo 2000 
Csomagolástechnikai kft 

a FlEXO 2000 Csomagolás-
technikai kft. 1998. szeptember 
1-jén alakult, fő tevékenységi 
köre papíralapú csomagoló-
anyagok tekercsből tekercsbe 
történő nyomtatása  flexóeljá-
rással, redőstalpas papírtasakok 
vevői igény szerinti gyártása, 
illetve ötgrammos kávécukor 
kiszerelése. Vállalkozásunk több 
évtizedes tapasztalattal rendel-
kezik a csomagolástechnika és 
a flexónyomtatás területén, 
szakmai tudásunknak, elhiva-
tottságunknak köszönhetően 
igen kiterjedt vevőkörrel ren-
delkezünk mind belföldön, 
mind a közép-európai régióban.

Partnereinkkel a tervezés 
fázisától kezdve a késztermék 
leszállításáig szorosan együtt-
működünk. a kapcsolatfelvétel 
során felmérjük vevőink pontos 
igényeit, velük együtt véglege-

sítjük az elképzelést. az igé-
nyeknek minél magasabb szín-
vonalon próbálunk megfelelni, 
figyelembe véve a leginkább 
költséghatékony megoldásokat.

termelőberendezéseink:  
3 db flexó nyomdagép, 2 db 
tasakkonfekcionáló berendezés 
és 2 db cukortöltő gép, melyek 
technikai színvonala, kibocsátó 
képessége és a késztermékek 
minősége a mai kor követelmé-
nyeinek teljes mértékben meg-
felelnek.

termékeink minőségét a DiN 
EN isO 9001:2000 szabvány és 
a HaCCP rendszerek alkalmazá-
sa garantálja.

Cégünk alapító tagja a Flexo 
innovációs klaszternek és jogi 
tagja a CsaOsZ-nak és a Papír- 
és Nyomdaipari Műszaki  
Egyesületnek.

Ferry-Contact-kft
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Paperfox – fürcht zoltán 

www.paperfox.hu 

Nagy lelkesedéssel készülünk  
a PPFest-re, mert bár a vevőink 
többsége az interneten találja 
meg vállalkozásunkat, a szemé-
lyes találkozás élményét az 
online megoldások nem tudják 
pótolni. Mivel az általunk gyár-
tott gépeket mi magunk ter-
vezzük, nagy szükségünk van  
a vevők visszajelzéseire, ötletei-
re. a már jól ismert ritzelőgé-
peink, bígelőgépeink, henger- 
stancaink, stancpréseink 
mellett bemutatjuk néhány 
olyan újabb alkotásunkat is, 
melyek hazai kiállításon még 
nem szerepeltek. 

a saját gyártású gépek mel-
lett kiállítjuk más európai gyár-
tók termékeit (Cyklos hajtoga-
tó, bígelő, névjegyvágó gépek, 
JBi fémikerspirálok és spirálkötő 
gépek), sőt a távoli kína mesés 
kincsei közül is bemutatunk 
néhányat (Warrior saroklekere-
kítők, névjegyvágók, lyukasz-
tók, ringlizők).

flexo-line 2001 kft.

www.flexoline.hu

Cégünk 1996-tól készít csoma-
golóanyag-gyártók részére 
fotopolimer flexó, illetve magas- 
nyomó kliséket. 

tetszőleges lemezvastagság-
ban (1,14–6,0 mm-ig), 
2030 × 1270 mm-es méretig, 
FliNt és DuPont alapanyagra. 
Vevőkörünk a dobozgyártók, 
címkenyomók, fólianyomdák. 
Tevékenységi kör 
 Flexóklisé gyártása eredeti 
vagy negatív alapján tetszőle-
ges lemezvastagsággal 
(2030 × 1270 mm-ig) 
 Digitális fotopolimer klisé 
készítése (1520 × 1060 mm-ig) 
 lakkozólemezek, formalakko-
záshoz 
 Magasnyomó és tampon-
klisék készítése 
 grafikai előkészítés 
 Filmlevilágítás 

 Flexó nyomógépek és klisé-
készítő berendezések üzembe 
helyezése 
 Elméleti és gyakorlati szaktanács-
adás, oktatás és továbbképzés 
 klisé- és flexónyomtatási 
tesztek számítógépes és mérés-
technikai értékelése 
 Mintakészítés (digitálisan 
nyomott mintadobozok, digi-
tális stanc) 

a fólia-, címke- és hullámkar-
ton-nyomtatás terén számos 
olyan üzemet tudunk megren-
delőink sorában, akik a hazai és 
a külföldi piacon is sikereket 
értek el a csomagolás területén. 
szélesformátumú digitális 
nyomdai kapacitásunkkal ki-
egészülve vállaljuk 1:1-es mére-
tű nyomásvázlatok, proofok, 
nyomtatott mintadobozok 
készítését. 
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grafika kereskedelmi zrt.

www.grafika.hu

a grafika kereskedelmi Zrt. 
immár 62 éve foglalkozik  
a nyomdaipari termeléshez 
szükséges csaknem valamennyi 
szegmensben a világélvonalba 
tartozó anyagok kereskedelmé-
vel. Csaknem másfél éve az 
iDaB kft.-vel stratégiai szövet-
ségben együtt kínáljuk nyom-
dai segédanyagainkat. Vevőnk 
teljes körű kiszolgálására törek-
szünk mind a formakészítési, 
nyomtatási és kötészeti terüle-
teken, a jól bevált hagyomá-
nyos módszerek mellett a leg-
újabb technológiákhoz 
kapcsolódó termékekkel is. 

Cégcsoportunk egyedülállóan 
széles kínálata az általános ter-
mékeken kívül lehetőségeket 
teremt a különleges technoló-
giákat alkalmazó partnereink 
kiszolgálására is.

Célunk, hogy folyamatos fej-
lesztésekkel, korszerű termé-
kekkel, hatékony rendeléskeze-
léssel, a kiszállítás 
optimalizálásával, teljes körű 
műszaki segítségnyújtással 
tudjunk megfelelni partnereink 
igényeinek, legyen szó a legna-
gyobb nyomdáktól a kis családi 
vállalkozásokig.

Blauw = Pantone 286 CV
Rood = Pantone 032

M:\Logo's\DS\DS-logo new

Chem

magas Ö

magas Öminőség

ár

alacsony Ö

EVA

Planamelt

PUR
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graphixtrade kft.

www.graphixtrade.hu

Cégünk tevékenységét stabil, 
megbízható külföldi és belföldi 
beszállítói kapcsolataira, vala-
mint munkatársainak szakmai 
és tapasztalati ismereteire épít-
ve végzi, melyeket folyamato-
san bővítünk. a JaC típusú 
német fóliák kizárólagos forgal-
mazásával és a Roland East 
Europe kft. által forgalmazott 
termékek hivatalos viszont- 
eladójaként kezdtük működé-
sünket, majd 2001 szeptembe-
rétől a világ fóliagyártásában 
vezető amerikai cég, az avery 
Dennison hivatalos importőré-
vé váltunk.  további forgalma-
zott márkáink:  Politape, Rtape, 
guandong, 3M, tajima, Fiskars, 
sioen.

Mára már a dekorációs reklám-
alapanyagok teljes választéká-
val várjuk ügyfeleinket; plotter-
fóliák, nyomtatható fóliák, 
laminátumok, műanyag lemezek, 
kések, dekorációs segédeszkö-
zök, reklámhordozó világító 
dobozok, vágó-, nyomtató-  
és marógépek + kiegészítők  
és alkatrészek, laminálógépek, 
megállító táblák, zászlóanya-
gok, ponyvaanyagok, appliká-
ciós anyagok, egyéb speciális 
anyagok oldószeres és 
uV-nyomtatókhoz.

goodwill international kft.

www.goodwillint.hu

a goodwill international kft. 
1991 óta van jelen a nyomda-
ipari piacon, magas minőségű 
színmenedzsment-megoldá-
sok, nyomdaipari segédanya-
gok és kötészeti gépek forgal-
mazásával foglalkozik. Cégünk 
figyelemmel kíséri a nyomda-
iparban végbemenő új irányza-
tokat és fejlesztéseket, így ezek 
mentén olyan megoldásokat 
kínál, melyek elősegítik a mun-
katermelékenység és a minőség 
növelését a nyomdaüzemek-
ben. 

technológiái a nyomdaüze-
mek nagy részében alkalmaz-
hatók, komplett megoldásokat 
kínál a nyomtatók színhelyessé-
gének biztosítására a digitális 
előkészítéstől a késztermékig. 
kínálatukban szerepelnek az 
autobond, leibinger, Nagel, 
Pantone, Rilecart, theimer és 
X-Rite márkák termékei.
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grimex Magyarország kft.

www.grimex.hu

HatÉkONY nyomtatási  
és feldolgozási RENDsZEREk, 
olyan NYOMDák számára, 
akiknek fontos, hogy  
a NYEREsÉg ne folyjon el  
a termelésben.

a PPDexpo kiállításon, a szak-
ma elvárásait figyelembe véve, 
olyan alacsony befektetést 
igénylő rendszereket mutatunk 
be, melyek ugyanakkor jelentős 
versenyelőnyt nyújthatnak 
partnereinknek.

a NEWBiND a belépőszintű 
Micra ragasztókötő gépét  
mutatja be, amely elsőként  
a piacon saját fejlesztésű zárt 
PuR-ragasztó rendszerrel dol-
gozik, ideális rendszer kis pél-
dányszámokat feldolgozó  
kötészeteknek.

a sMYtH cég F3088 front-  
és oldaladagolású rendszerével 
digitális könyvek cérnafűzését 
oldhatja meg házon belül.

a MatHias BÄuERlE egy 
PrestigeFOlDNEt 52/6 auto-
mata hajtogatógép és egy 
BaCCiOttiNi bígelőgép kom-
binációját mutatja be és egy 
különálló gépet is megtekint-

grimex

hetnek, mely akár 8000 ívet 
dolgoz fel óránként.

a CMC italia megújult és 
kedvezőbb árú Q-Cover One 
keménytábla-készítő rendsze-
rét olyan kötészeteknek ajánl-
juk, akik belépőszintű kötészeti 
feladataikra keresnek eszközt és 
nem ritka az egészen alacsony 
példányszámú megrendelés.

a hullámkarton-feldolgozó 
partnereink a laMiNa és PaMa 
cégek képviselőinek segítségé-
vel ismerhetik meg az újdonsá-
gainkat.

az új aMskY CtcP lemez- 
levilágító gépekről szintén első 
kézből adunk tájékoztatást, és 
igény esetén bemutatót is le 
tudunk szervezni, ill. tájékozód-
hatnak újdonságainkról a flexó 
címkegyártás területéről is. 

további információt  
termékeinkről a www.grimex.hu 
oldalunkon talál!

SZERETNE ÖRÖKRE MEGSZABADULNI 
A REKLAMÁCIÓKTÓL?
Reklamációmentes címkefeldolgozó gépek új generációja 
ABG Omega SRI fl eyeVision címkeellenőrző rendszerrel.

KINEK AJÁNLJUK?

Olyan címkegyártónak, aki tudja, hogy a rekla-
mációmentesítés nem beruházás, hanem biz-
tosítás. Nyílván Önnel is előfordult már, hogy 
regiszterhibás, beállítási selejt vagy ne adj’ Is-
ten festékhiányos címke került a kész tekercsbe. 
A címkegyártás egy összetett folyamat, nem 
lehet minden lépéshez egy őrszemet rendelni!  
Mit szólna, ha lenne egy olyan rendszere, ami-
vel örökre elfelejtheti az ilyen típusú hibákból 
keletkező reklamációit?

HOGYAN NÖVELHETI PROFITJÁT
AZ ABG CÍMKEELLENŐRZŐ GÉPEIVEL? 

Magában egy címkeellenőrző rendszerrel SEHOGY. Egy címkeellenőrző rendszer nem 
a profi t növeléséről szól, hanem annak megtartásáról. Egy minőségi kifogást még 
kompenzálhat árengedménnyel, de ha rossz címke kerül ügyfele kész termékére, 
azt nem csak újból kell gyártani jelentős költségtöbblettel, de akár még kötbért is 
fi zettethetnek Önnel!
Nem lenne megkönnyebbülés, ha végre biztosan tudná előre, hogy a kész termékek 
minőségi probléma nélkül jutnak el ügyfelei kezébe? És ez még nem minden.

Az új Autoslit opció segítségével a kések automatikusan ráállnak a címkeközökre, így drasztikusan 
lecsökkentik az átállási időket, ezzel növelve gépének kapacitását, ami már pénzben is mérhető 
a nap végén.

Ha szeretné tudni, hogyan hozhat ki többet az áttekercselő gépéből, látogasson el a 
www.grimex.hu/ABGSRI oldalunkra, ahol részletes bemutatót talál a reklamációmentes 

rendszerekről!

MIÉRT VESZÍT PÉNZT MINDEN KISPÉLDÁNYSZÁMÚ 
MEGRENDELÉSEN, AMIKOR AZ ÖN ZSEBÉBEN IS 
MARADHAT AZ EDDIG ABLAKON KIDOBOTT PÉNZ?
Mark Andy Performance fl exó nyomógépek

A hagyományos fl exóipar kihívása a jövőben, hogy hogyan tud megfelelni az egyre 
csökkenő példányszámoknak. Olyan rendszerre van szüksége, ahol a festék- és alap-
anyag-felhasználás, illetve a beállítási idő a lehető legkisebb, azaz a lehető legkisebb 
költséggel jár Önnek egyik munkáról a másikra átállni!

MILYEN AZ  „OKOS” ÜZLET?

Mint címkegyártó, bizonyára Ön is naponta szembesül 
az egyre csökkenő példányszámok okozta problémákkal. 
Árai folyamatos nyomás alatt vannak, ügyfelei folyamatosan 
jobb és jobb árakat várnak el, miközben az alapanyagárak 
megállíthatatlanul emelkednek. Hogyan tudna szembemen-
ni az árral úgy, hogy a meglévő nyereségét sem kell feladnia?

ÖN MIT GONDOL, MEDDIG BÍRJA MÉG 
A VERSENYT A LASSÚ ÁTÁLLÁSOKKAL?

Az ügyfél kegyeiért (pénzéért) folytatott versenyt az esetek 
nagy részében az nyeri, aki a leginkább megközelíti a vevő 
ideális elvárásait. De mi van az elvárt szolgáltatáson túl?

A Mark Andy legújabb Performance szériája segítségével minimalizálhatja indulási 
költségeit, így jelentősen olcsóbban gyárthat versenytársainál minden egyes kispél-
dányszámú munkánál!

Ha szeretné tudni, hogyan hozhat ki többet címkenyomó gépéből, látogasson el a www.
grimex.hu/performance oldalunkra, ahol részletes bemutatót talál a gyors átállású 

címkenyomó rendszerekről!

Féloldalas hirdetés2.indd   2 2015.03.25.   10:31:49
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Médiaügynökségként képvisel-
jük Ügyfeleinket a stratégia 
kiválasztásától egészen a kam-
pányértékelésig.

szakmai tudásunkat és a 
piacon szerzett tapasztalatain-
kat felhasználva, független 
kutatási adatokra támaszkodva 
alakítjuk ki a leghatékonyabb 
(elérés/kedvező ár) médiameg-
jelenési formákat. semmi sem 
drágább, mint egy jó hirdetés  
a nem megfelelő médiumban. 
a médiapiaci kutatások és a 
vállalkozás marketingcéljainak 
figyelembevételével alakítjuk ki 
a médiamixet. Mennyiségi 

Hs Marketing

www.ledreklamtabla.hu

értékek mellett előtérbe helyez-
zük a minőségi alapelveket is 
(image, médium, elhelyezés 
stb). Mely médiákban hirdet  
a konkurencia? Honnan infor-
málódik a célcsoport? a Hajas 
média ezen és hasonló további 
kérdések mentén kutatja a piaci 
helyzeteket, állítja össze a leg-
optimálisabb stratégiát. Ehhez 
hozzá tartozik a médiumok 
értékelése, ahogyan a konku-
rencia aktivitásainak megítélése 
és a célcsoportra jellemző mé-
diahasználati szokások és ten-
denciák is.

grup transilvae kft.

www.transilvae.ro/en 

a grup transilvae kft., mint az 
Mgi Digital graphic techno-
logy magyarországi forgalma-
zója több megoldást kínál  
a digitális nyomtatásban és 
végfeldolgozásban. Például  
a sikeres és megbízható Meteor 
DP8700 Xl+ digitális nyomda-
gép különböző méretet és 
anyagot is könnyen kezel (pl. 
műanyag). ugyanakkor az 
egyedülálló JEtvarnish 3D vég-
feldolgozó 3D hatást ér el egy 
menetben, szelektív uV-lakko-
zással. a szintén új iFoil egység 
teljesen digitális vezérlésű fóliá-
zó modul, változó adatok keze-
lésére is alkalmas (pl. aranyfó-
lia). a világszínvonalú Mgi 
termékekhez szakképzett helyi 
technikusainkkal gyors és szak-
szerű támogatást biztosítunk. 

további információk  
honlapunkon:  
www.transilvae.ro/en/  
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Heidelberg 
Magyarország kft.

www.hu.heidelberg.com

a Heidelberg csoport világszer-
te 250 székhelyen működve 
nyújt megoldásokat a legkülön-
félébb nyomtatási eljárásoktól a 
továbbfeldolgozási folyamatokig. 

a Heidelberg Magyarország 
kft. a Heidelberg Osteuropa 
Vertriebs-gmbH száz százalé-
kos leányvállalataként működ-
ve szolgálja ki a nyomdaipari 
vállalkozások igényeit, a cég 
termékskálája a gyártási folya-
matok egészére kiterjed. 

Célunk, hogy minden vevőnk 
saját igényeinek megfelelő, 
testreszabott megoldást kapjon. 

a Heidelberg Magyarország 
kft. úgy követi a vevők egyedi 
igényeit, hogy modulárisan 
kiépíthető megoldásokat kínál 
az előkészítéstől a továbbfel-
dolgozásig, egy terméktől  
a teljes munkafolyamatig.  
Mindezt szakmai tanácsadással 
és teljes körű szervizszolgálta-
tással támogatva nyújtjuk ügy-
feleinknek, hogy a márkanév 
iránti bizalmat mindenkor 
megőrizhessék.

Heinz Bühnen kft.

www. aerfast.hu

a Heinz Bühnen kft. 1993 óta 
képviseli Magyarországon  
a professzionális rögzítéstech-
nikai eszközöket és anyagokat 
az ipar és a csomagolástechnika 
számára.

kínálatunkban szerepelnek  
a profi tűző- és szegezőszerszá-
mok, légtechnikai berendezé-
sek, hotmelt ragasztóberende-
zések és ragasztóanyagok.

kizárólagosságot élvezünk  
az alábbi márkáknál: 
  senco, Max, aerfast, kihlberg 

szegezők és tűzőgépek,
  Bühnen ragasztástechnikai 

eszközök és ragasztók.

kínálatunkban szerepel a be-
rendezések értékesítése és szer-
vizelése, tűzőkapcsok, ragasz-
tóanyagok értékesítése, 
szaktanácsadás.

Nordson, Dynatec, Robatech 
berendezésekhez kompatibilis 
alkatrészeket szintén forgalma-
zunk.

1191 Budapest, Üllői út 206.
+36 30 943 2531;  
+36 1 445 0660
info@aerfast.hu
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az akár 25 cm tárgymagasságú 
tárgyak minőségi nyomtatására 
alkalmas Eagle táblanyomtató 
család 60 cm széles modelljét, 
valamint kistestvérét, a Beled 
nyomtatót is üzembe helyezzük; 
a filmnyomtatásra EPsON 
nyomtató és a studioRiP  
egyedülálló kombinációját;
az ofszetnyomdák számára  
a Close loop rendszerű festéke-
zéskontrolláló DiPs rendszert.
   

Cégünk nyomdák számára 
kínál megoldásokat. Fő tevé-
kenységünk a FuJi ofszetleme-
zek, segédanyagok, berendezé-
sek forgalmazása a Heidelberg 
Magyarországgal kialakult szo-
ros együttműködés keretében.
Erős üzletágunk a CtP-beren-
dezések forgalmazása, üzembe 
helyezése, szervizelése. 
Öt technikusunkkal, több mint 
15 éves tapasztalattal állunk 
partnereink rendelkezésére. 
Használt gépek felkutatásával, 
behozatalával, üzembe helye-
zésével igyekszünk megfelelni  
a piaci elvárásoknak. 
a kiállításon bemutatjuk 
az analóg klisével dolgozó  
Digiflex flexo CtP gépet, egy 
agi vizes rendszerű klisékimo-
sóval; az axxis talon digitális 
címkenyomtatóját; 

Hesse trade kft.

www.hessetrade.com

Hesse TradeHesse Trade

a HERa-FlEX kft. célja, hogy  
a nyomda- és csomagolóipar 
folyamatosan növekvő ágát,  
a flexó nyomtatási piac szerep-
lőit szolgálja ki széles körben 
minőségi alap- és segédanya-
gokkal. 

Úgy véljük, hogy az iparág-
ban jól ismert néhány beszállí-
tói márka mellett folyamatosan 
nőnek fel olyan gyártók, akik 
kiváló minőségű termékeikkel, 
rugalmas szállítási konstrukcióik-
kal és versenyképes áraikkal 
lehetőséget kínálnak a változás-
ra képes vállalkozások számára 
a hatékony és nyereséges mű-
ködésre. Cégünk az általa  
képviselt, illetve forgalmazott 
termékekhez széles körű ta-
nácsadói támogatást nyújt, 

HERa-flEX kft. 

www.heraflex.hu

melynek záloga szakembereink 
sok-sok éves tapasztalata  
a hazai és külföldi flexópiacon.

Vezető termékünk az olasz 
Eston Chimica festékgyár ter-
mékcsaládja, melynek kizáróla-
gos képviseletét látjuk el mind 
a magyar, mind a szomszédos 
országok piacán. további ter-
mékeink között megtalálhatóak 
ragasztók, anilox-tisztítók,  
rákelek stb.
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Horizon gmbH

www.horizon.de

a Horizon gmbH vezető világ-
piaci pozíciót tudhat magáé-
nak innovatív megoldásaival  
a  nyomdai feldolgozás minden 
területén: összehordás, irkafűzés, 
hajtogatás, bígelés, ragasztókö-
tés,vágás, fóliázás és stancolás.

a Horizon rendszerei kitűn-
nek erős felépítésű, pontos és 
rendkívül rövid átállási idővel 
rendelkező gépeikkel. szinte 
nem létezik makulatúra és  
a saját fejlesztésű „tOuCH&-
WORk”-technológia különle-
gesen kényelmes és egyszerű 
kezelést tesz lehetővé.

a Horizon gépeket úgy ter-
vezték, hogy minden munkát 
jövedelmező módon dolgozza-
nak fel – egy példánytól az ipari 
termelési mennyiségig. Ezáltal 
ideálisan alkalmasak a nyomda-
ipar aktuális kihívásainak való 
megfelelésre.

Magyarország egészére kiter-
jedő szervizszolgálat biztosítja  
a mindenkori kompetens  
tanácsadást és megbízható 
szervizszolgáltatást.

HorizongmbH

horizongmbh

Hoffmann kft.

www.hoffmannkft.hu 

a Hoffmann kft. több mint 
húsz éve szolgálja ki a magyar-
országi csomagolóeszköz- 
nyomdákat minőségi segédanya-
gokkal, gépekkel, berendezésekkel, 
és nyújt megbízható értékes 
tanácsadást és technológiai 
ismereteket.

Budaörsi telephelyünkről 
raktárról szállítunk ki nyomó-
forma-készítéshez Flint fotopo-
limer lemezeket, tesa és Biessse 
kliséragasztókat, Rotec sleeve- 
eket, apex raszterhengereket, 
giDuE keskenypályás  
nyomógépeket, ist uV-szárító 
rendszereket, ist lepárló- és 
tisztítóberendezéseket, Bst 
eltromat pályaszabályozó  
és megfigyelő rendszereket.

kiváló kapcsolatot ápolunk  
a csomagolóeszköz-nyomatás 
összes hazai szereplőjével,  
kis családi vállalkozásoktól in-
dulva a nagy multinacionális 
vállalatcsoportok hazai üzemei-
vel egyaránt.

kiemelt terület a keskenypá-
lyás flexónyomtatás. Büszkék 
vagyunk magyar partnereink, 
vevőink sikerére, amit az álta-
lunk szállított gépekkel, anya-
gokkal érnek el nap mint nap. 

2040 Budaörs, kötő u. 9.
+36 23 420 245
Fax: +36 23 421 854
+36 20 317 8555
info@hoffmannkft.hu   
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kajári és fia 
csomagolóanyag 
gyártó kft.

www.kajarikft.hu

Vállalkozásunkat polipropilén 
fólia feldolgozására hoztuk 
létre 1991 októberében. alapja 
az a felismerés volt, hogy  
a polipropilén fólia korszerű, 
esztétikus csomagolóanyag, 
kitűnő aromazáró tulajdonság-
gal. sokéves hazai és nemzet-
közi szakmai tapasztalat és 
gyakorlat birtokában az évek 
során nyomtatott és natúr 
BOPP-ből, cPP-ből és PP kristály-
fóliából oldal- és háthegesztett 
tasakok, valamint a modern 
csomagológépek kiszolgálására 
alkalmas tekercsfóliák gyártásá-
ra specializálódtunk. az elmúlt 
húsz év fejlesztései során több-
rétegű aroma-, gáz-, illetve 
vákuumzáró vagy mikroperfo-
rált (légáteresztő) csomagoló-
fóliákat is előállítunk.

a folyamatos technikai és 
technológiai fejlesztések nyomán 
mára egy modern, korszerűen 
felszerelt, kulturált környezet-
ben elhelyezkedő, széles tevé-
kenységi körrel, magas elméleti 
és technikai tudással rendelke-
ző gyárat üzemeltetünk.

Vevőink egyedi igényeinek 
magas szintű, pontos kiszolgá-
lását kitűnő szakmai képzett-
séggel rendelkező, elhivatott 
munkatársainkkal együtt vé-
gezzük.

 

 

jura trade kft.

www.jura.hu

a Jura csoport szakembergár-
dája 1988 óta dolgozik együtt. 
1990 óta foglalkozik színes 
nyomdai előkészítő rendszerek 
fejlesztésével, telepítésével és 
szervizelésével. 

a kilencvenes évek elejétől 
kezdve a kodak (korábban 
scitex, Creoscitex, Creo) pre- 
press berendezéseinek hivata-
los magyarországi forgalmazója.

közel két évtizede szállít a 
bankjegy- és magas biztonsági 
nyomatokat előállító nyomdák 
részére ilyen termékek előállítá-
sára szolgáló speciális grafikai 
munkaállomásokat, nyomdai 
előkészítő rendszereket. Nem-
zetközi piaci sikerét jelzi az  
a több mint száz cég, amely 
megelégedéssel használja  
tervező szoftvereit és egyéb 
rendszereit világszerte.

Megszemélyesítő eljárása  
a különféle személyi dokumen-
tumok biztonságos megszemé-
lyesítésére terjed ki. Ez a Jura 
trade kft. szabadalommal védett 
iPi™ (invisible Personal infor-
mation) technológiáján alapul.

a PPDexpo kiállításon saját 
standon állít ki a Jura, mint  
a kodak grafikus kommuniká-
ció csoport termékeinek  
magyarországi forgalmazója.

Kiemelt termékek: kodak 
sonora XP környezetbarát, vegy-
szeres hívás nélküli termó ofszet 
nyomólemez, környezetbarát 
400 xlo termólemez-kidolgozó 
rendszer, kodak achieve termó 
CtP, mely a kis nyomdák számá-
ra került fejlesztésre,  kodak 
Magnus és kodak trendsetter 
termó CtP berendezések,  kodak 
Prinergy munkafolyamat-vezérlő 
új 6.0 verziója,  kodak insite 
prepress portál, kodak Preps 
szoftvercsomag, kodak NexPress 
színes digitális nyomógép ötödik 
nyomóművének speciális alkal-
mazásai, kodak Flexcel NX flexó 
formakészítés, kodak stream 
inkjet technológia.
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keményfém kft.

www.kemenyfem.hu 

 24 éves sikeresen működő cég
 1000 m² telephely
 25 munkatárs
 30 év szakmai tapasztalat
 1200 ügyfél 
 több mint 30 éves élezési 
tapasztalat 
 13 féle élező berendezés 
 10 500 élezett kés 
 bármilyen anyagminőség 
megmunkálása:   
 nyomdaipari, faipari-, 
fémipari kések
 kések házhoz szállítása
 szerviz, karbantartás, 
áttelepítés, installálás
 Horizon kötészeti gép 
szakszerviz

 schneider senator vágógép 
szakszerviz
 egyéb nyomdaipari berende-
zések szervizelése
 2700 szervizelt gép
 246 500 forgalmazott termék
 13 képviselt márka
 vágógépek, perifériák
 kötészeti rendszerek, kötészeti 
gépek, táblakészítő gépek,  
 dobozkészítő rendszerek
 utófeldolgozó rendszerek
 szállítószalag-rendszerek, 
spénszállító szalagok
 stancolóautomaták, papír-
fúrók, ragasztózó gépek

keskeny Nyomda

www.keskenynyomda.hu

K E S K E N Y N Y O M D A

a keskeny Nyomda az 1990-
ben alapított családi vállal- 
kozásból lett a nyomdaipar 
élvonalába tartozó, több  
mint 200 fős üzem, melynek 
szolgáltatásai csúcsminőséget 
és egyedi megoldásokat garan-
tálnak, hatékony gyártással.
Folyamatos technológiai fej-
lesztéseinek eredményeként  
a csomagolóanyag-gyártás 
területén is meghatározó szere-
pet tölt be a hazai és európai 
piacon egyaránt.

Termékek
a hagyományos nyomtatott 
termékpalettán kívül kozmeti-
kai termékek, italok, élelmisze-
rek, csokoládé és gyógyszerek 
csomagolása a tervezéstől  
a kivitelezésig.

Technikai háttér
Nyomógépek széles skálája 
teszi lehetővé kisebb és na-
gyobb példányszám gazdasá-
gos gyártását, felületkezelése-
ket nyomtatással egy 
menetben (uV-lakk, hibrid 
effekt uV-lakk, cold foil,  
struktúra dombor).
a csomagolóanyagok stancolá-
sa, gépi ablakozása, braille- 
domborítása, 4-6 pontos ra-
gasztása helyben történik.

Minőség/Tanúsítványok
az isO 12647-2 tanúsítvány és 
color management system 
segíti a nyomtatási folyamato-
kat. FsC és PEFC tanúsítvány. 
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lamitrade kft.

www.lamitrade.hu

a lamitrade kft. a PPDexpo  
kiállításon is a már tőle megszo-
kott módon a kis- és közepes 
nyomdák kötészeti megoldá-
sait szeretné bemutatni. külö-
nös tekintettel arra, hogy né-
hány beszállító az idén is új 
termékkel jelent meg, amit  
a lamitrade kft. is megmutat. 
ilyen a ragasztókötő gépek 
közül a kívül és műszaki tartal-
mában belül is megújult hot-
melt és PuR ragasztókötő gé-
pek, illetve a füzetkészítő 
rendszerek közül egy füzet- 
gerinc-megmunkáló gép. 

az újdonságokon kívül a már 
bevezetett kötészeti berende-
zések és fogyóanyagok is elér-
hetőek az ügyfelek számára. 
Fóliázógépek, laminálók, vágó-
gépek, bígelők, perforálók, 
spirálozók, füzetkészítők, hajto-
gatók, illetve lamináló filmek, 
fóliák, spirálok, ragasztók.

lamitrade kft.
1152 Budapest, 
szentmihályi út 171.
tel: +36 1 920 0110

konica Minolta 
Magyarország kft. 

www.konicaminolta.hu
 

a konica Minolta Magyaror-
szág kft., mint az irodatechni-
kai és a digitális nyomdaipari 
rendszerek piacának, valamint  
a dokumentumkezelés és az 
optimalizált nyomtatási szol-
gáltatások területének egyik 
meghatározó szereplője idén 
egy élményekkel teli környe-
zetben várja az érdeklődőket 
a PPDexpo kiállításon. Partne-
reink, vendégeink zenés ten-
gerparti hangulatban, kötet-
len beszélgetés keretein belül 
ismerkedhetnek meg szak-

embereink által a legújabb 
technológiáinkkal és az üzleti 
folyamatokat támogató szoft-
veres alkalmazásainkkal.  
Professzionális megoldásaink 
révén célunk, hogy ügyfeleink-
kel közösen, mindenkor meg-
feleljünk a legmagasabb  
nyomdaipari elvárásoknak. 
Jöjjön el, helyezze magát ké-
nyelembe a konica Minolta  
standján! És ismerje meg  
a megoldásaink által nyújtott 
előnyöket!

Bizhub PRESS C1100 Bizhub PRESS 2250P

konica-minolta-business- 
solutions-hungary
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valamint a beüzemelést köve-
tően folyamatos szaktanács-
adással, háttértámogatással 
segítjük ügyfeleinket. 

Szolgáltatásaink:
  EPsON és MiMaki széles- 

formátumú nyomtatók és 
fóliavágók,

  EFi RiP szoftverek, Color 
Management, kalibrálás,

  tecco nyomathordozó 
médiák, proof papírok,  
fotópapírok,

  triangle alkternatív tinták, 
lakkok, utántöltő rendszerek 
és alkatrészek,

  Bubblefree és kala kasírozó 
és lamináló gépek,

  oktatás, workshop,
  házhoz szállítás, support. 

az lFP center kft. több mint  
15 éves szakmai múlttal rendel-
kezik proof-, fotó-, valamint 
produkciós és dekorációs 
nyomtatórendszerek üzembe 
helyezésében. Mára az lFP 
center Magyarország megha- 
tározó szélesformátumú nyom-
tató- és alapanyag-forgalmazó-
ja. Elsőként lettünk az EPsON 
„Pro graphic specialist” part-
nere. Ügyfeleink a legújabb 
szélesformátumú technológiá-
kat, valamint professzionális  
RiP szoftvereinket és Color 
Management rendszereinket 
ismerhetik meg. 

segítünk kiválasztani, opti-
malizálni és a mindennapi 
munkafolyamatba illeszteni  
a berendezéseket. Helyszíni 
telepítéssel és betanítással, 

lcM stanc kft.

www.lcm.hu

a technológia és a géppark 
teljesen azonos a világ legfejlet-
tebb piacain alkalmazottakkal. 
a legkorszerűbb automata 
kimetsző gépekkel felszerelt, 
nagy csomagolóeszköz-gyártó 
cégek igényeit is kielégítjük,  
de gyártunk az autóipar,  
a műanyagipar és a szigetelő-
ipar részére is. 

szerszámaink nagy pontos- 
ságúak és tartósak, CaD-CaM 
rendszerrel tervezünk és gyár-

tunk. Értékeink: rövid szállítási 
határidő, folyamatos kommu-
nikáció a vevőkkel, megbízha-
tóság, isO 9001 minőség- 
biztosítási rendszer, szakmai 
tanácsadás.

Elérhetőségeink:
E-mail: lcm@lcm.hu
telefon: +36 1 278 5120
Fax: +36 1 425 4239
telephely: 1222 Budapest, 
gyár utca 15. H2-es épület
  

az lCM stanc kft. Magyar- 
ország legnagyobb szerszám-
készítő vállalkozása, melynek 
szakmai múltja több mint  
húszéves. 

lfP center kft.

www.lfpcenter.com 

lFPcenter
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manroland 
Magyarország kft.

www.manroland.hu

www.nyomdasegedanyag.hu

a manroland Magyarország 
kft. segít Önnek, ha ofszet 
nyomdagép vagy kötészeti 
berendezések, illetve nyomdai 
segédanyagok után érdeklődik.
Emellett pótalkatrészeket szál-
lít, szervizszolgáltatást és egyéb 
nyomdai tanácsadást nyújt. 
Fő termékei az íves és tekercses 
ofszet nyomdagépek,  
valamint digitális rendszerek  
az újságnyomtatás, a kereske-
delmi nyomtatás és a csomagoló- 
anyag-gyártás számára. 
a manroland Magyarország 
kft. a Manroland sheetfed 
gmbH magyarországi kereske-
delmi képviselete. a Manroland 
sheetfed a világ egyik vezető 
ofszet nyomógép gyártója.  
a cég saját leányvállalatokkal 
rendelkezik a világ több mint 
40 országában, melyek lefedik 
Európát, ázsiát, Észak- és 
Dél-amerikát és ausztráliát.

a 168 évvel ezelőtt a legkivá-
lóbb német műszaki hagyomá-
nyokra alapozva megalakult 
Manroland neve ma a minő-
ség, a pontosság és a magas 
fokú megbízhatóság szinoni-
májává vált az ofszetnyomtatás 
területén. a Manroland sheetfed 
a magánkézben lévő langley 
Holdings plc brit mérnöki cso-
port 100%-os tulajdona, mely 
több iparág és kereskedelmi 
folyamat számára gyárt kulcs-
fontosságú beruházási javakat.

a manroland Magyarország 
kft. képviseli hazánkban az 
augsburgi székhelyű manroland 
web systems gmbH-t is, mely 
az eladások értékét tekintve  
a legnagyobb tekercsofszet 
nyomdagépgyár a világon.

keresse fel az ország első 
nyomdaipari webáruházát!
www.nyomdasegedanyag.hu

likor
 
www.promotional-clocks.eu 
www.clockor.eu 

Nyugat-lengyelországi cégünk 
gyárt és szükség esetén felszerel 
promóciós faliórákat.
annak érdekében, hogy meg-
rendelőink igényeit maradékta-
lanul kielégíthessük, minden 
megrendelést egyedileg keze-
lünk, és a megrendelői elképze-
lés szerint kivitelezünk.

Sikerességünk magyarázata: 
  számunkra nem létezik telje-

síthetetlen feladat és közepes 
minőség.

  Rövid a kivitelezési, szállítási 
idő.

  az órákat sokféle anyagból 
gyártjuk: pl. alumíniumból, 
üvegből, műanyagokból, 
PVC-ből, mdf-ből, rétegezett 
enyvezett falemezből, rostos 
félterméket tartalmazó ma-
gas grammsúlyú kartonból, 
dibondból. 

  Olyan képlékeny anyagokból, 
mint PVC, akrilüveg, egészen 
különleges órákat tudunk  
előállítani.

  Megrendelőinknek egészen 
különleges színeket tudunk 
ajánlani az órákhoz, keretek-
hez és dobozokhoz.

  óráink folyamatos és szaka-
szos kijelzésű, kvarcmeghaj-
tású és rádióvezérelt megol-
dásúak is lehetnek.

  a mutatók különleges ala-
kúak és különböző színűek is 
lehetnek.

Bármely megrendelőnk  
bármilyen különleges igényeit is 
teljesíteni tudjuk.

likor.poland
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NOEX spólka ograniczona 
odpowiedzialnościa sp.k.

www.noex.com.pl

a NOEX műanyag termékek 
olvadék fröccsöntő eljárással 
történő gyártására specializáló-
dott. a P.O.s anyagok olyan 
változatainak az alkalmazásába 
vagyunk szakértők, mint a mű-
anyag, üveg, lED világítású és 
lCD pénztári eszközök. 

kínálatunkban megtalálha-
tóak a bárfelszerelések, a wobb-
lerek és a standok is. kapacitás-
sal rendelkezünk különféle 
projektek, dizájn fröccsöntők, 
illetve megrendelőink elképze-
lése szerinti egyéb termékek 
sorozatgyártására is. a NOEX 
előnyei a magas minőségű 
modern dizájn termékek előállí-
tásában jelentkeznek legin-
kább.

további információkkal kész-
séggel állunk megrendelőink 
rendelkezésére. Várjuk megke-
resésüket a B22-es standon.

Metripack kft.

www.metripack.hu

a Metripack kft. csomagoló-
gép-gyártással, ezen belül 
egyedi célgépek gyártásával 
foglalkozik. Cégünk több éves 
szakmai tapasztalattal rendel-
kezik, hazai és külföldi viszony-
latban egyaránt. a folyamato-
san bővülő igények által 
haladunk a korral, használjuk  
a modern gépipari fejlesztések 
előnyeit, ügyfeleink megfelelő 
kiszolgálása érdekében.
Nyitottak vagyunk bármilyen 
egyedi kialakításra, alkalmaz-
kodva az igényekhez, illetve  
a beüzemelési terület adottsá-
gaihoz.

Főbb profilunk:
  egyedi szállítószalagok 

gyártása,
  szállítószalagok címkézőkkel 

és/vagy tintasugaras nyomta-
tókkal egybeépítve,

  vonalkód- és címkenyomta-
tók forgalmazása és szervize-
lése,

  címkéző gépek és különleges 
címkézési feladatok megol-
dása,

  öntapadós címkék lézeres 
kivágása,

  tintasugaras és lézeres jelölés-
technika,

  kellékanyag-ellátás.
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Nyomda- és Papíripari 
szövetség

www.fedprint.hu
www.bph.hu

szövetségünk 1991 óta meg-
határozó szervezete a magyar 
nyomda- és papíriparnak.  
Európában egyedülálló módon 
nemcsak nyomdák, de papír-
gyárak és a legnagyobb nyom-
daipari beszállítók csatlakoztak 
szervezetünkhöz. Büszkék va-
gyunk rá, hogy tagvállalataink 
sikeres, prosperáló cégek,  
melyek a legszigorúbb uniós 
elvárásoknak is megfelelnek. 
Nyomdai tagjaink adják évről 
évre az összforgalom 50 száza-
lékát.

szövetségünk a folyamato-
san változó igényekhez igazod-
va széles körű szolgáltatásokat 
nyújt tagjai számára, de felada-
tának tekinti az ágazat érdekei-
nek védelmét és a több száz 
éves nyomdászhagyományok 

ápolását. Fő célkitűzésünk, 
hogy szervezetünk különleges 
ismereteit és lehetőségeit ki-
használva tagjaink számára 
olyan szolgáltatásokat nyújt-
sunk, melyek hozzájárulnak 
versenyképességük meg- 
őrzéséhez és hosszú távú  
fejlődéséhez.

1991. óta tagja vagyunk az 
intergrafnak, melynek révén 
közvetlenül is bekapcsolódha-
tunk az európai vérkeringésbe.

szövetségünk nyitott minden 
magyarországi nyomdaipari 
vagy a nyomdaiparral szoros 
kapcsolatban álló cég vagy 
szervezet előtt. a tagsági vi-
szony létesítésének feltételeiről 
részletesebb információk  
a www.fedprint.hu oldalon 
találhatók.

Nyomda-technika kft.

www.nyt.hu

a Nyomda-technika kft. 1991 
óta áll a nyomda-, csomagoló-
ipari és egyéb vállalkozások 
szolgálatában.

 Nyomdagépszervizünk 
vezető vállalkozás az új és hasz-
nált nyomdaipari berendezések 
üzembe helyezésében, karban-
tartásában, áttelepítésében és 
leszerelésében, legyen az Ma-
gyarországon vagy külföldön. 
Nyomdagépszervizünk vállalja 
régebbi nyomógépek felújítá-
sát, javítását.

Energetikai-légtechnikai 
szervizünk elsősorban a papír-, 
csomagolóipar és a nyomdák 
számára gyárt és kivitelez egye-
di festékellátó rendszereket, 
illetve papírhulladék-elszívó 
rendszereket, és komplett meg-
oldásokat kínál a hulladékgyűj-

tés és -feldolgozás gazdaságos 
megoldására. a beruházások-
nak köszönhetően már a lég-
technikai elemek és berendezé-
sek legnagyobb részét saját 
magunk gyártjuk műhelyünk-
ben, és folyamatosan korszerű-
sítjük a meglévő és működő 
hulladékelszívó rendszereinket 
is. Mind a mai napig több mint 
200 egyedi gyártású rendsze-
rünk működik országszerte, 
illetve a környező országokban 
egyaránt.

kereskedelmi irodánk kopó 
alkatrészek és nyomtatási se-
gédanyagok kereskedelmével 
foglalkozik, mely főként  
a nyomdaiparban használatos 
vágóléceket, szívógumikat, 
vágógépkéseket és vegyszere-
ket foglalja magában.
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Nyomdaker kft. 

www.nyomdaker.hu

Mindent egy helyen  
a Nyomdakertől!

a Nyomdaker kft. több mint 
két évtizede a reklámdekorá- 
ciós és digitális nyomtatási piac 
vezető importőr-nagykereske-
dő szereplője, a Mimaki digitá-
lis ipari nyomtatási megoldá-
sok  magyarországi forgal- 
mazója.
a cég kínálatában a szélesfor-
mátumú digitális nyomtatási 
megoldások, a nyomtatási és 
reklámdekorációs anyagok,  
alumínium display-szerkezetek, 
mobil prezentációs és POs- 
eszközök mellett a kivitelezés-
hez szükséges szerszámok, 
eszközök, festékek és vegysze-
rek széles választéka található.
a Nyomdaker kft. kiemelkedő 
színvonalú konzultációs és 
gépszerviz-szolgáltatással áll 
partnerei rendelkezésére.

 szélesformátumú oldószeres 
(solvent), latex, és uV-lED 
nyomtatók
 Oldószeres nyomtató-
vágógépek (címke és matrica)
 síkágyas uV-lED nyomtatók
 textilnyomtatók
 Fotónyomtatók
 laminálógépek, hőprések
 akril, habosított PVC, poli-
karbonát, polietilén táblák
 Plotterfóliák, 3D fóliák
 Nyomtatható anyagok, fóliák, 
filmek, papírok, ponyvák,  
épülethálók
 Display-szerkezetek, mobil 
prezentációs és POs-eszközök
 Világítótábla-szerkezetek
 lED-panelek, szalagok és trafók
 szerszámok, dekorációs 
eszközök, szerszámgépek
  ipari ragasztók, tépőzárak
  tinták, festékek
  Felületkezelő anyagok

nyomdaker

Omnipack  
Első Magyar csomagolás-
technikai klaszter

www.omnipack.hu 

28 cég összefogásából alakult 
akkreditált innovációs klaszter. 
stratégiai szövetségünk alapja 
a konkurenciamentesség, mely 
lehetőséget biztosít a nyílt kö-
zös piacfejlesztési munkára. 
klaszterünk három szekcióban 
végzi operatív tevékenységét. 
1. klassz-tér klub: ami elsősor-
ban egy nyitott üzleti kapcso-
latépítő tevékenységet folytat. 
2. gyártók és szolgáltatók szek-
ciója, akik a csomagolástechni-
ka minden szakterületét felölelő 
vállalkozások csoportja.  

3. Vevői szekcióba csoporto- 
suló tagjaink átveszik, felhasz-
nálják a gyártó és szolgáltató  
tagok termékeit! 
klaszterünk közös tevékenysé-
ge által számtalan költségcsök-
kentő lehetőség adódik, amit 
folyamatosan alkalmazunk és 
használunk ki. Ezek részben 
marketingterület, részben piac-
behozatal és rendszerbeszállí-
tás, részben pénzforgalmi költ-
ségek csökkentése. 
paradigmaváltás a csomago-
lástechnikai kiszolgálásban 
Gazdaságosabban
  Csomagolástechnikai audit
  informatikai és termékazono-

sítási támogatás
  Beszállítói innováció és k+F 

támogatás
  Pénzügyi szolgáltatások
Szebben
  Csomagolóanyag és design-

tervezés

  Marketing és piacra helyezés 
(POs, hostes, bemutatók stb.)

Hatékonyabban
  gépgyártás, gépkereskede-

lem, műszaki fejlesztés
  technológiai tervezés, 

fejlesztés
  Merevfalú, flexibilis, speciális 

és kiegészítő csomagoló-
anyagok és eszközök

Környezettudatosan
  komposztálható anyagok 

(Pla, tPs, PVa stb.)
  környezetbarát technológia

Huszonnyolc  cég áll az Ön 
rendelkezésére, hogy verseny-
képessé tegye Önt a csomago-
lástechnikai folyamat bármelyik 
fázisában! ismerje meg tagjain-
kat honlapunkon!
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Cégünk folyamatos beruházá-
sai azon célkitűzésünket követik, 
hogy partnereinknek testresza-
bottan a flexó csúcstechnoló-
giáit kínáljuk. Önök immár 
igényeik alapján választhatnak, 
hogy a megrendelt nyomófor-
mákat kodak Flexcel NX tech-
nológiával, HD Flexóval,  
DuPont Cyrel Digiflow techno-
lógiával és Pixel+ opcióval 
avagy digitális technológiával 
kérik legyártani, melyhez szá-
mos gyártó különböző lemezei 
állnak rendelkezésre.

többszintes ellenőrzés hiva-
tott biztosítani a hibák minima-
lizálását, mivel mindenkori 
elsődleges célunk megrende-
lőink folyamatos elégedettsé-
gének biztosítása.

Plastex spol. s. r. o.

www.plastex.sk

a Plastex spol. s r. o. 1993-as 
megalapítása óta foglalkozik 
nyomóforma-készítéssel flexó-
nyomtatáshoz. több mint húsz 
év előremutató technológiai 
fejlesztése garantálja a legjobb 
minőséget megrendelőink 
részére. Cégünk gyártási folya-
matainak lépései megfelelnek 
az isO 9001:2008 tanúsítvány 
szabványainak. kiemelt hang-
súlyt fektetünk a partnereinkkel 
folytatott kommunikációra, és 
rendkívül fontosnak tartjuk  
a flexibilitást, illetve a gyors 
szállítási határidőket. Nyomdai 
előkészítő stúdiónkban minden-
nap 11 operátor áll az Önök 
rendelkezésére, többévnyi 
flexós tapasztalattal a hátuk 
mögött. a nyomóformagyártás 
két csúcsteljesítményű gyártó-
soron történik több műszakban. 

partners kft.

www. partners.hu

az idén 25 éves partners kft. 
csomagolástechnológiai és 
nyomdapiari berendezések és 
szoftverek forgalmazásával, 
üzembe helyezésével foglalko-
zik. korszerű és hatékony meg-
oldásokat kínálunk a strukturális 
és grafikai tervezéshez, a csoma-
golástechnológiához, az ofszet- és 
flexónyomtatáshoz kapcsolódó 
előkészítési és utófeldolgozási 

feladatokhoz. Megoldási javas-
latainkhoz a teljes technológiai 
folyamat eszközeit szállítjuk, 
emellett partnerek vagyunk az 
optimális konfiguráció kiválasz-
tásától kezdődően a szoftverek 
és berendezések üzembe helye-
zésén és betanításán keresztül  
a rendszer folyamatos és haté-
kony működtetéséhez szüksé-
ges technológiai tanácsadásban 
és a folyamatos terméktámoga-
tásban is. a szakterület világ-
szerte vezető gyártóit és márkáit 
képviseljük, így beszállítóink 
közé tartozik az Esko – a hazai 
piacon jól ismert és méltán nép-
szerű termékeivel, mint pl. az 
artiosCad strukturális tervező 
szoftver, az artPro Package, 
Deskpack prepress szoftverek, 
kongsberg kivágó asztalok,  
CDi digitális flexó nyomó- 

formakészítő berendezések,  
a DuPont – minőségi foto- 
polimer kliséivel és lemezkidol-
gozó berendezéseivel, a tkM 
Meyer – forradalmian új raszter-
henger-tisztító folyadékával, 
kiváló minőségű rákelkéseivel, 
az adobe – népszerű grafikai 
tervező szoftvereivel, a Hassel- 
blad – felülmúlhatatlan, profesz-
szionális fényképezőgépeivel. 
Ügyfeleink között találhatók  
a legnagyobb csomagolóanyag- 
gyártók, de partnerei vagyunk  
a kisebb csomagolóipari, s&D 
cégeknek, nyomdáknak és stú-
dióknak is. Felkészült kollégáink 
segítségével minden partnerünk 
számára rugalmas, gyors és 
szakszerű szakmai támogatást 
és kiemelkedő szervizszolgálta-
tást biztosítunk. keressen min-
ket a PPDexpo kiállításon.
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Plotter service kft.

www.plotterservice.hu

a Plotter service kft. 2002 óta 
foglalkozik Roland dekorációs 
berendezések forgalmazásával. 
kínálatunkban jelen vannak a 
vágógépek, nyomtatók, nyom-
tató/vágók, gravírozók és 3D 
gépek is.

a cég nem csupán a gépeket 
adja ügyfeleinek, hanem fon-
tosnak tartja, hogy azoknak  
a használatát megkönnyítse, 
ezért a gép ára minden esetben 
tartalmaz egy szolgáltatáscso-
magot is. 

Ezek a következőek: helyszín-
re szállítás, üzembe helyezés, 
betanítás, folyamatos termék-
támogatás.

a vásárlóinkkal kialakított 
folyamatos jó viszonynak kö-
szönhetően ma már ügyfeleink 
nagy része visszatérő partner, 
vagy meglévő ügyfél ajánlása 
alapján érkezik.

Fontosnak tartjuk az interne-
ten való rendszeres jelenlétet.  
a weboldalunkon – Magyaror-
szágon egyedüli Roland-forgal-
mazóként – nemcsak a termé-
kek tulajdonságairól, hanem 
áráról is tájékozódhat. Hírlevél-
küldő rendszerünkbe feliratkoz-
va az elsők között értesülhet  
az új gépekről, akciókról.  
a Youtube-on lévő csatornán-
kon (plotterservice) oktató és 
termékbemutató videóinkból 
tájékozódhat. a Facebookon 
érdekességeket talál nálunk  
a Roland világából.

1037 Budapest, Zay u. 3
tel.: 06 1 430 0138 
Fax: 06 1 430 0139
Mobil: 06 20 424 6646

mely a modern nyomdaipar 
világában elkerülhetetlen té-
nyezővé vált. a colormanage-
ment.hu csapata teljes körű 
szolgáltatásokat nyújt a grafikai 
és fotóstúdióktól egészen  
a kis- és nagy nyomdákig  
a színhelyes kalibrációk, mun-
kakörülmények és módszerek 
kialakításában, folyamatos 
biztosításában. segítségünkkel 
könnyen megvalósítható, hogy 
a képernyőn látott kép, a színes 
nyomat, proof és nyomdai 
végtermék színhelyesen  
jelenjen meg.

Print control group kft.

www.colormanagement.hu 

kereskedelem, oktatás, kalibrá-
ciós szolgáltatások, fejlesztés, 
szerviz

Cégünk hivatalos hazai képvi-
selője a gMg gmbH & Co. kg. 
megoldásainak. Forgalmazzuk 
a gMg teljes termékskáláját, 
beleértve az újdonságnak szá-
mító gMg smartProfiler és 
gMg Colorserver rendszere-
ket, a gMg inkOptimizernek 
festékoptimalizáló szofvert, 
továbbá megtalálható a gMg 
ColorProof nemzetközileg elis-
mert highend proof rendszere, 
mely a flexónyomdák speciális 
elvárásainak is megfelel. szol-

gáltatásainkhoz tartozik a gMg 
rendszerek üzembe helyezése 
teljes szervizszolgáltatással, 
szakmai tanácsadással. a gMg 
mellett az XRite, a techkon és  
a Pantone hivatalos partnereként 
azok termékeit is forgalmazzuk, 
kínálatunkban megtalálhatóak 
az X-Rite professzionális gépter-
mi műszerei, nyomdai és ipari
felhasználók számára. Fejlett 
műszerparkunkkal vállaljuk 
monitorok, proofnyomtatók 
beállítását, továbbá nyomdai 
rendszerek isO 12647 szerinti 
bevizsgálását és teljes össze-
hangolását, miáltal hatéko-
nyabb és színhelyes gyártási 
folyamat valósulhat meg. 
Rendszeresen prezentálunk 
előadásokat különböző fóru-
mokon, hangoztatva a szabvá-
nyosítás, colormanagement 
jelentőségét és fontosságát, 

plotterservicekft?pnref=lhc

plotterservice
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Prosystem Print és 
Prosystem service kft.

www.prosystem.hu

az alábbi gyártókat képviselve fő- 
ként a nyomda- és csomagolóipar 
számára kínálunk megoldásokat: 
  FOCus: flexó nyomógépek, 

digitális címkenyomó gépek, 
perifériák

  gÄMMERlER: újság/folyóirat- 
szállító rendszerek, rotációs 
vágók, prések, keresztkirakók

  HaNg: papírfúrók és 
gyűrűsmappa-készítők

  HERZOg + HEYMaNN: hajto-
gatógépek, mailingrendszerek

  HOHNER: tűzőfejek, brosúra-
készítők, irkafűzők

  HugO BECk: csomagoló-
rendszerek

 HuMBOlDt: pántológépek
  kBa: tekercs ofszet + digitális 

nyomógépek
  kBa-FlEXOtECNiCa: 

Ci flexó nyomógépek
  kOHMaNN: dobozragasztó, 

ablakberagasztó gépek

  kBa-kaMMaNN: üveg-, 
műanyag- és fémdekorációs 
nyomógépek

  kOlBus: könyvkötészeti 
gépek, csomagolástechnoló-
giai rendszerek

  luNDBERgtECH: hulladék-
kezelő rendszerek

  MBO: hajtogatógépek és 
perifériák, digitális kiegészítők

  MECCaNOtECNiCa: cérna-
fűzők és perifériák

  PERFECta: vágógépek és 
perifériák

  PEtRattO: dobozragasztó-, 
stancoló- és speciális gépek

  RENZ: professzionális 
spirálozó- és lyukasztógépek

  ROtatEk: kombinált tekercs-
nyomó gépek

  sCHMEDt: kisteljesítményű 
kötészeti gépek

  tOss: töltő- és csomagoló-
gépek

ProcaM kft.

www.shopinscope.com

a korábban elsősorban CNC- 
technológiával foglalkozó  
ProCaM kft. tevékenységi körét 
2011-től POs-eszközözök gyár-
tásával és telepítésével bővítette. 
a vállalat a nemzetközi piac szá-
mára reklám-, áruvédelmi és 
ügyfélstatisztikai megoldásokat 
fejlesztett és értékesített. ter-
mékkínálata a tavalyi évtől már  
a magyar ügyfelek számára is 
elérhetővé vált, és ezzel egy 
időben létrehozta a shop in 
scope brandet, mely idén elő-
ször mutatkozik be a signexpón.

a shop in scope komplex 
megoldást fejleszt az üzletek 
teljes és professzionális berende-
zésére, profiltól függetlenül. 
Ebbe beletartozik a homlokzati 
reklámdekoráció mellett a belső 
berendezés és egyéb signage és 
statisztikai megoldások.

a saját fejlesztésű – világszin-
ten is egyedülállóan vékony – 
lED displayek a nyomtatott 
plakátok megjelenítését még 
látványosabbá teszik. a letisztult, 
modern design mellett a magas 
fényerő és a könnyű kezelhető-
ség teszi különlegessé ezeket az 
eszközöket, amelyek – a többi 
reklámmegoldás mellett – szin-
tén megtekinthetőek lesznek  
a shop in scope standjánál.

shopinscope

shopinscope
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Press service center Bt.

www.prsc.hu

a PRsC Bt. kereskedelmi és 
szerviztevékenységével az ipari 
termelést támogatja Magyaror-
szágon. Úttörő technológiák, 
gépek bevezetésével a nyom-
daiparban új piacokat nyit  
a felhasználók számára. Ezt  
a küldetést követve a jövőben 
 is bővíti termékkínálatát.  
az ENgiCO s.r.l. nagy sikerű 
aQua 250 nagysebességű 
digitális karton- és hullámkar-
ton-nyomtatójával a magyar és 
román piacon egyedülálló 
technológia bevezetésére tö-
rekszik. Folytatja sikeres együtt-
működését az iBis Bindery 
systems ltd. nagysebességű 
inline és offline könyvkötészeti 
gépsorok, valamint a tecnog-
raf s.r.l. automata és félauto-
mata keménytáblás kötészeti 
gépek területén.  

természetesen legrégebbi 
kapcsolatát sem hanyagolva, 
továbbra is forgalmazza  
a CP. Bourg kötészeti  
berendezéseit.
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Ps Design kft.

www.psdesign.hu

Reklámipari alapanyag kereske-
delemre szakosodott, 2003 óta 
működő vállalkozás, amely biz-
tos beszerzési hátteret nyújt  
a reklámgyártó szakembereknek. 
a széles termékválaszték és az 
elérhető raktárkészlet rugalmas 
és költséghatékony megoldást 
biztosít. időt és szállítási költsé-
geket megtakarítva, egy helyen 
szerezhetők be különféle reklám-
hordozó műanyag táblás anya-
gok, alumínium és kompozit 
lemezek, reklámtábla profilok, 
gravírozható lemezek, betű- 
szegély, szerelési kiegészítő, 

dekoratív rögzítéstechnikai ele-
mek, díszcsavarok, távtartók 
különböző méretekben és felüle-
tekkel, valamint a reklámvilágítás 
fényforrásai: lED modul és szalag, 
lED Neon Flex, fénycső, Cold 
Chatode összetevői és szerelési 
anyagai. a hazai piacon egyedül-
álló a triline információstábla-
rendszer, amely alkalmas egy- és 
többsoros név- és eligazító táblák, 
pilonok, oszlopos irányjelző 
táblák kialakítására. 

a mosoly mellett rendkívül 
kedvező árakkal várjuk a reklám-
gyártó szakembereket.
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Regiszter Plakát 
Nyomda kft.

www.plakatnyomda.hu

Nyomdagépeink garantálják  
a termékek mindenkori magas 
minőségét.

képesek vagyunk a kampá-
nyok szinte teljes printanyagai-
nak kivitelezésére, amely így  
az üzenet, a design és a megje-
lenés tökéletes összhangját 
testesíti meg.

a 21. század piacának fel-
gyorsult marketingkommuni-
kációs tevékenysége fokozottan 
igényli a reklámok korlátok 
nélküli előállítását. Ön bármi-
lyen kreatív ötlettel álljon is elő, 
a megvalósítást nyugodt  
szívvel bízhatja nyomdánkra.

az általunk készített plaká-
tokkal már szinte mindenki 
találkozhatott buszmegállóban, 
az épületek falain vagy az utak 
mentén.1992-ben elsőként 
alapítottunk plakátgyártásra 
szakosodott nyomdát Magyar-

országon, így az eltelt évek 
során felgyülemlett tapasztala-
toknak köszönhetően ma már 
eljutottunk arra a szintre, hogy 
a plakátnyomtatásról mi jus-
sunk a megrendelők eszébe.  
a legmagasabb technikai és 
szakmai háttérnek köszönhe-
tően a plakátok a méret és  
a példányszám függvényében, 
akár egy nap alatt elkészülnek. 
Nyomdánkban nem csak nagy-
méretű plakátokat gyártunk. 
széles körű nyomtatási kapaci-
tásunk lehetővé teszi, hogy az 
Ön cégének pl. teljes körű arcu-
lati anyagát el tudjuk készíteni 
a névjegytől az irattartókon át, 
egészen a prospektusokig. 

Reményi  
csomagolástechnika kft.

www. remenyi.hu

a cég termékkínálata nagyon 
széles. termékeink között meg-
találhatók:
Csomagolóanyagok
  kézi- és gépi nyújthatófóliák, 

zsugorfóliák, PE-termékek
  Pántszalagok PP, PEt 

és PEs szalagok, csatok
  Dobozok, okmánytáskák, 

tűzőkapcsok
  térkitöltők és saját gyártású 

légpárnás fóliák
  Habfólia tekercsek, lapok, 

tasakok

Csomagológépek
  Egységrakomány-képző 

nyújthatófóliázó csomagoló-
gép

  Fél- és automata zsugor-
fóliázó gépek

  Hegesztő- és tűzőgép 
  kézi, fél- és automata pántoló-

gépek széles választéka várja 
ügyfeleinket

Nagykereskedelmi raktárak, 
kiskereskedelmi üzletek,  
csomagológép-szerviz, légpár-
násfólia-gyártó és -feldolgozó 
üzem, valamint folyamatos 
képzéssel kialakított szakem-
bergárda biztosítja ügyfeleink 
számára a lehető legmegfele-
lőbb kiszolgálást. 

Keressenek minket az alábbi 
telephelyeink bármelyikén:
  1173 Budapest, 

Mátyás tér 9.
  1173 Budapest, 

Régivám köz 6.
  6725, szeged, 

Vásárhelyi Pál u. 13.
  3530 Miskolc, 

Vörösmarty u. 89.
  9028, győr, 

József attila u. 25.
 
telefon: 06 1 459 5080  
E-mail: ajanlat@remenyi.hu

plakatnyomda

a Reményi Csomagolástechnika 
kft. lassan 25 éve piacon lévő 
családi vállalkozás. 

Fő tevékenységi köre olyan 
csomagológépek és csomagoló-
anyagok gyártása, forgalma- 
zása, amelyek felhasználásával 
vevőink anyagtakarékos, kör-
nyezetkímélő technológiákat 
tudnak megvalósítani, a meg-
felelő áruvédelem mellett.
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Ricoh Hungary kft.

www.ricoh.hu 

a Ricoh egy globális vállalat, 
amely az irodai képalkotási 
eszközökre, nyomdai megoldá-
sokra, dokumentummenedzs-
mentre és it-megoldásokra 
specializálódott. a vállalat köz-
pontja tokióban található.  
a Ricoh group több mint  
200 országban és régióban van 
jelen. a 2014. március 31-dikén 
befejeződött üzleti évben  
a Ricoh group árbevétele 
2.195 milliárd japán jen volt 
(körülbelül 21,3 milliárd usD). 
 
Nyomdai megoldások
a Ricoh elhivatott, nyomdai 
rendszerekkel foglalkozó csapa-
ta mindazokat a szolgáltatáso-
kat, technológiát és támogatást 
nyújtja, amelyek mind a keres-
kedelmi, mind a vállalati nyom-
dai piac igényeit kielégítik  
– alkalmassá téve így őket arra, 

hogy minden új üzleti lehetősé-
get kihasználhassanak. a Ricoh 
a digitális nyomdai rendszerek 
teljes körű és szolgáltatásorien-
tált megoldása. a Ricoh tisztá-
ban van azzal, hogy a nyomdai 
iparágban a vállalatoknak egyre 
gyorsabban kell válaszolniuk az 
ügyfelek igényeire. Új igények-
kel és elvárásokkal szembesül-
nek, ezért olyan megoldásokra 
van szükségük, amelyek elérhe-
tőek a számukra, és könnyű 
őket adaptálni.

széles körű digitális nyomda-
gép- és szoftvermegoldás-port-
fóliót kínálunk nyomdáknak 
Európa-szerte, illetve tanács-
adással segítünk ügyfeleinknek 
felépíteni digitális nyomdai 
tevékenységgel foglalkozó 
vállalkozásaikat.

kérem, tekintse meg alább  
a Ricoh nyomdai portfólióját.

InfoPrint® 4100 
InfoPrint® 5000 GP 
InfoPrint® 5000 MP 
InfoPrint® 5000 VP
Pro VC60000 

Pro™ 8100S 
Pro™ 8110S         
Pro™ 8120S 

TotalFlow Solutions 
ProcessDirector 
FusionPro 

Pro™ C5100 
Pro™ C5110S 
Pro™ C7100x
Pro™ C9100 

    
       

    

   

     

 

             

ricohhu
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a vizuális kommunikáció  
magazinja 
kiadja a lupe Nyomdaipari 
Vállalkozás
1051 Budapest,  
Hercegprímás u. 10. 
www.lupe.hu

a nyomdaipar és kapcsolódó 
szakterületeknek műszaki-
tudományos folyóirata 
kiadja a PNYME
székhely: 1027 Budapest,  
Fő utca 68.
szerkesztőség: 1035 Budapest, 
tahi utca 53–59. 
www.mgonline.hu

Csomagolás, logisztika,  
szállítmányozás szaklapja  
Magyarországon 
kiadja a tOlNai & MEssER  
Enterprises kft. 
székhely: 1067 Budapest,  
Podmaniczky u. 31. 
1392 Budapest, Pf.: 269.
Produkciós iroda: 
2120 Dunakeszi, Piroska u. 12. 
www.packaging.hu
Naprakész információ 

a nyomdaiparról
kiadja a Printinfo kft.
1111 Budapest, kende utca 11.
www.printline.hu 

a nyomdaipari szakemberek és 
vállalkozók folyóirata  
kiadja a Print Consult kft.
1133 Budapest, ipoly utca 5/F
www.nyvonline.hu

a nyomtatott kommunikáció 
szaklapja Magyarországon
kiadja a PRiNt & PuBlisHiNg 
kiadói kft. 
székhely: 1067 Budapest, 
Podmaniczky u. 31. 
1392 Budapest, Pf.: 269.
Produkciós iroda: 
2120 Dunakeszi, Piroska u. 12. 
www.print-publishing.hu

a szaksajtó példaértékű össze-
fogása adjon inspirációt a nyom-
daipar és a csomagolóanyag- 
gyártók képviselőinek! 

a PPDexpo kiállításon kart 
karöltve vesznek részt a szak- 
lapok, már a vásári jelenlétet is 
közös tervezés, egyeztetés előz-
te meg. Ezen a munkamegbe-
szélésen ugyan nem a teljes 
csapat látható, a nézőpontunkat,  
véleményünket már igen, de  
a lapzárták idejét még nem 
egyeztettük, így a vásár lesz  
az az esemény, ahol együtt, 
egyszerre megtalálnak  
bennünket az olvasók. 

a szaksajtó képviselői egy 
emberként állnak ki a nyomta-
tott kommunikációért. a vásá-
ron pódiumbeszélgetés kereté-

ben szó lesz a nyomtatott 
kommunikáció jelenéről, lehe-
tőségeiről, jövőjéről. Várunk 
szeretettel minden érdeklődőt 
a beszélgetésre! legyen része  
a személyes kommunikációnak 

is a PPDexpo idején, vesse  
fel a témával kapcsolatos  
kérdéseit, gondolatait!  
Együtt gondolkodni nemcsak  
hatékonyabb, de jobb is. 

tartson velünk!  

sajtósziget

Pesti Sándor, Dudás Ervin, Korsós Ilona, Münnich Dénes, 
Csaba László, Maczó Péter, Faludi Viktória, Kiss Zoltán
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sericol Hungary kft.

www.sericol.hu

sericol-Hungary

linked in
sericol-hungary

Pinterest
sericolhu

sERiCOl_Hungary
 

a sericol Hungary kft. a minő-
ségi szitanyomtatási alap- és 
kellékanyagai által már koráb-
ban ismert volt a hazai piacon. 
a szitanyomtatási tradíciók, 
mint a sericol festékek és az 
M&R gépei ma már kiegészül-
tek olyan innovatív technoló-
giákkal is, mint a Polyprint és 
kornit által képviselt digitális 
textilnyomtató rendszerek, 
vagy a Fujifilm szélesformátu-
mú nyomógépei, melyekkel 
már más piacokat is megszólí-
tanak.

a tavalyi évben történt profil-
bővítést követően a Fujifilm 
szélesformátumú digitális  
nyomógépei és festékei külön 
hangsúlyt kaptak a cégben.  
a high-end megoldások gyors 
ismertségre és népszerűségre 
tettek szert. a Fujifilm úttörő 
uV-nyomtatási megoldásaival  
a belépő szintű tekercs- és 
tábla nyomó gépeitől a közepes 
kapacitáson át, az ipari táblás 
nyomtatás vagy a 3–5 méteres 
tekercsnyomtatás igényeit is 
lefedi.

 

kiadja a Btl News kft. 
a signkészítés, szélesformátu-
mú nyomtatás mindig is izgal-
mas és folyamatosan fejlődő 
iparágak voltak és maradnak. 
Ez a tény inspirálta a sign rek-
lámdekorációs magazin alapí-
tóit, hogy létrehozzanak egy 
szakmai lapot, amely ezen ipar-
ág szakmai közösségének szól. 
a piac érdeklődését igazolja, 
hogy lapunk immár 15 éve van 
a piacon, és érdeklődési körün-
ket folyamatosan bővítettük: 
először  9 éve a Digital  
signage, majd 2011-ben  
pedig az in-store marketing 
terület vált a lap részévé – ez 
utóbbi immár nevünkben  
is olvasható!
www.magyarsign.hu

a sajtósziget további  
médiatámogatói:  

az Ön partnere a csomagolás 
világában
kiadja a Pack-Market kft.
6041 kerekegyháza,  
Buhegy 10. 
www.packmarket.hu

az ipari Hírügynökség oldalain 
független gazdasági híreket 
jelentetünk meg, kiemelten 
foglalkozunk az iparágak  
különböző témaköreivel,  
eseményeivel és jól működő, 
sikeres cégek vezetőivel is  
riportokat készítünk.

tradíciók és trendek  
az FMCg kereskedelemben
kiadja a termékmix kft. 
1089 Budapest,  
Reguly antal utca 44.
www.termekmix.hu

Csomagolási, anyagmozgatási 
és logisztikai szaklap
kiadja a Horizont Média kft.
6401 kiskunhalas,  
katona J. u. 6., Pf.: 191. 
www.transpack.hu

D51

D51

c12

D52
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s.P.s Printing 
solution kft.

www.sublimation-tech.hu

az s.P.s Printing solution kft. 
több mint tíz éve a szublimáció 
területén tevékenykedik, mely-
ből immár hét éve kiemelten  
a textilgyártásra koncentrál.  
az Epson textilnyomtatóinak 
kizárólagos hazai forgalmazója-
ként olyan egyéb gyártók ter-
mékeit értékesíti, melyek  
biztosítják a mindenkor legma-
gasabb és folyamatosan meg-
bízható minőséget: ilyenek  
a Monti antonio vasalóprései,  
a kiian festékei vagy a Qualimage 
papírjai. a PPDexpo kiállításon 
akciókkal és újdonságokkal 
várjuk az érdeklődőket. 

az Epson mérnökcsapata 
létrehozta a legkorszerűbb 
képalkotási technológiát direkt 
pólónyomtatókhoz, amelynek 
köszönhetően az Epson 
sC-F2000 egy új mérföldkövet 
jelent a pólónyomtatásban.  
a szublimációs nyomtatók 
terén is újat alkotott az Epson: 
az sC-F6000 és sC-F7100 
nyomtatók termelékeny és 
megbízható választás textil-
anyagok és különböző ruházati 
termékek és reklámtárgyak 
nyomtatására. alacsony fenn-
tartási költségek, megbízható-
ság és kivételesen könnyű hasz-
nálhatóság jellemzik  
a nyomtatókat.

Group
spsprinting

signdepot Europe kft.

www.signdepot.eu

Ha vállalkozásod reklámgrafiká-
val vagy egyedi kreatív aján-
dékgyártással foglalkozik, akkor 
biztosan van számodra egy 
vagy több kiváló ajánlatunk!  
a jászberényi bemutatóter-
münkben személyesen is meg-
tekintheted, tesztelheted  
a termékeket. Egy segítőkész és 
profi csapat vár téged komplett 
megoldásokkal és kiváló ajánla-
tokkal! saját szervizünk precí-
zen és gyorsan, akár évek múl-
va is segítségedre lesz!

termékeink három nagy  
csoportja: 
  Egyedi ajándékkészítő rend-

szerek: szublimációs rendsze-
rek, pólónyomtatás, hőprések. 

  gravírozás és fóliavágás: 
lézergépek, vágóplotterek, 
ipari elszívók-légtisztítók, 
lézergravír alapanyagok és 
kellékek. 

  lFP utófeldolgozás és megje-
lenítés: laminálógépek, pony-
vahegesztők, trimmerek és 
táblavágók, dekorációs esz-
közök, előkezelő- és védőlak-
kok, kiállítási eszközök.
 

signdepot

signdepot

signdepot

signdepot

signdepotEu
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tesa tape kft.

www.tesa.hu/industry/ 
papir-_es_nyomdaipar 

több mint ragasztószalag.
Egyszerűen. Jobb.
a tesa a világ egyik vezető  
öntapadótermék- és rendszer-
megoldás-gyártója az ipar,  
a kereskedők és a fogyasztók 
számára. a tesa® név 1941 óta 
ernyőmárkaként használatos 
valamennyi öntapadó termé-
künkhöz. a név több mint 6500  
különböző rendszermegoldás 
széles tartományát fedi le olyan 
iparágak számára, mint az  
autóipar, az elektronika, a pa-
pír- és nyomdaipar, valamint  

a professzionális mesterembe-
rek és festők számára. Vala-
mennyi termékünkben két 
dolog közös. Megkönnyítik  
a munkát és a folyamatokat, 
illetve jobb eredményekhez 
vezetnek. 

Cégünk aktív közreműködő 
partnere a papír- és nyomda-
iparban a papíripari, flexó- és 
rotációs nyomdáknak, valamint 
a hullámpapír- és kartongyártó 
vállalatoknak. 

tesa Egyszerűen. Jobb.
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stampy kft.

www.stampy.eu

a stampy kft.-t – a bélyegző- 
készítés területén több évtizedes 
szakmai tapasztalattal rendel-
kező – szakemberek alapították 
2007 szeptemberében.

a szándék az volt, hogy a jó 
minőségű és jó árfekvésű bé-
lyegzőházakkal, bélyegzőkészí-
tő kellékanyagokkal keresked-
jünk. a piac nagyon jól reagált 
az újdonságra, és köszönhető  
a termékekre adott élettartam- 
garanciának, ma már szinte 
minden bélyegzőkészítő cég 
ismeri termékeinket, forgal-
mazza azokat vagy használja 
kellékanyagainkat. Üzleti ma-
gatartásunknak köszönhetjük 
az elmúlt közel tíz év alatti tö-
retlen fejlődésünket, az évről 
évre magasabb árbevételünket.

kínálatunkban a tRaXX bé-
lyegzők teljes szortimentje 

mellett megtalálhatóak a léze-
res és a fotopolimeres bélyeg-
zőkészítéshez szükséges alap-
anyagok, speciális bélyegző- 
festékek. Rendelkezünk a bé - 
lyegzőgyártás technológiájával, 
amihez forgalmazunk egy saját 
fejlesztésű, egyedi gyártású, 
rendkívül hamar megtérülő 
stampyBox névre hallgató 
polimer levilágító rendszert. 
Jelenleg a piacon ez a legala-
csonyabb beruházásigényű 
bélyegzőkészítő berendezés.

Értékesítési palettánkon sze-
repelnek a nagy tapasztalattal 
rendelkező gCC felhasználó- 
barát lézerjelölő berendezései.
terveinkben szerepel megis-
mertetni a tRaXX bélyegző-
márkát még szélesebb felhasz-
nálói csoporttal.
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tuplex kft.

www.tuplexkft.hu

a tuplex a műanyagipari ter-
mékek piacvezető forgalmazója 
közép-kelet Európában.

kínálatunkban a világ leg-
jobb márkáinak széles választé-
ka szerepel, ami garancia a 
minőségre és arra, hogy kielé-
gíthessük a legigényesebb 
vásárlók elvárásait is.

Beszállítóink: BaYER, HEYtEX, 
aVERY, ONgROPaCk, BilCaRE, 
VitasHEEt, valamint saját  
márkájú termékek: tuPRiNt, 
tuBOND, tusaND, tuFOaM, 
tuPkaN, amelyek biztosítják  
a termékek állandó minőségét, 
a márkák stabilitását verseny- 
képes áron.

Vállaljuk a termékek méretre 
vágását, az öntapadó fóliák és 
ponyvák vágását, valamint az 
áru kiszállítását is.
 PMMa lemezek
 habosított PVC lemezek
 PEt, Ps, HiPs, aBs lemezek
  reklámipari kompozit 

lemezek 
 kemény fóliák (PEt, PP, PVC)
 cellás polipropilén
  anyagok a nagyformátumú 

nyomtatáshoz
  öntapadó fóliák digitális 

nyomtatáshoz
  papírok digitális nyomtatás-

hoz
 lED világítás
 polikarbonát cellás és tömör

 

tuplexkft

tours for You Utazási iroda

www.toursforyou.hu 

az iroda családi vállalkozásként 
indult, és 1995. január 1-jétől 
működik. az irodát Mayerhofer 
Mária és Pintér gábor alapítot-
ták. kollégáink összesen több 
mint 80 év szakmai tapasztala-
tával Ön biztos lehet benne, 
hogy utazását megfelelő szak-
emberek kezében tudhatja. 
irodánk nevének nem véletle-
nül választottuk a „tours For 
You” nevet. igyekszünk az uta-
sok igényeit minél rugalmasab-
ban kezelni és amennyire csak 
lehet, személyre szabni, az 
egyéni igényeknek megfele-
lően. az üdülések mellett vállal-
juk csoportos utazások, incenti-
ve utak, városlátogatások, 

üzleti utazások, vásárlátogatá-
sokhoz kapcsolódó utazások, 
kulturális körutazások szervezé-
sét. 2001 óta Magyarországon 
az elsők között csatlakoztunk  
a tui utazási központok háló-
zatához, és büszkék vagyunk 
rá, hogy irodánk a legrégebbi 
magyarországi tui utazási 
központ, ami utasainknak 
megbízhatóságot és magas 
színvonalat garantál minden 
időben. Bármilyen utazással 
kapcsolatban forduljon hoz-
zánk bizalommal az elérhetősé-
geink valamelyikén. 

Reméljük, hamarosan Önt is 
utasaink között üdvözölhetjük!
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U.M. kereskedelmi kft.

www.unimark.hu

az u.M. kereskedelmi kft. célja, 
hogy komplex megoldásokkal 
segítse megrendelői vállalkozá-
sának a sikerét. Nem csak gé-
peket, anyagokat értékesítünk, 
hanem a gépek szervizelésé-
ben, valamint az anyagok fel-
használásában is igyekszünk 
hosszú távon együttműködni 
partnereinkkel.

A digitális kivágás még soha 
nem volt ilyen egyszerű 
győzze meg ügyfeleit kreativi-
tással és minőséggel. Mi segít-
ségére leszünk termelékenysé-
gének növelésében, a legjobb 
kivágógépeinkkel s-től XXXl-es 
méretig. 

Moduláris felépítésüknek 
köszönhetően a Zünd digitális 
kivágók bármikor felügyelet 
nélkül működő, automata ter-
melőgépekké alakíthatók.  
az egyszerű kezelhetőség és  
a környezetbarát technológia is 
erős érvek a többszörösen díja-
zott piacvezető kivágórendsze-
rek mellett. 

az u.M. kft. az Eurolaser 
gépeinek magyarországi for-
galmazója. a Zünd gépekhez 
hasonlóan az Eurolaser lézeres 
kivágógépeinek minden rend-
szere is moduláris felépítésű és 
ez szinte kimeríthetetlen alkal-
mazási variációt jelent az ipar 
legkülönbözőbb területein.

a Varga-Flexo kft. a nyomda-
gép-gyártásban mindig azt az 
utat járta, ami a fejlődés, meg-
újulás irányába vezet. gépei  
a legkorszerűbb, de már bevált, 
kipróbált elemek alkalmazásá-
val a piaci igényeket kiszolgálva 
készülnek. 

Legújabb fejlesztéseiket ajánlják 
figyelembe.

Új fejlesztések
OK280 Flexonyomógép
 automata tekercsváltó 
a le- és feltekercselőn
 ingyenes technológiai 
támogatás
 új E+l nyomatfigyelő és 
szélvezérlő rendszer
 automata festékellátó, 
szabályzó és mosó rendszer, 
színkorrekciós egység
 egyszerű Full HD-s kezelő-
felület 

varga-flexo kft. 

www.vargaflexo.hu
 

 műbelek és zsugortömlők 
nyomtatásának lehetősége
 gyors penge- és szivacscsere
 elektromos szekrény klimati-
zálása
 nagyobb sebesség: 
300 m/min vagy 450 m/min
 nagyobb, vastagabb, 
erősebb gépváz
 nagyobb központi ellen-
nyomó henger: 1800 mm
 nagyobb nyomathossz: 
300–900 mm
 nagyobb nyomtatási 
szélesség: 500–1200 mm
 megerősített nyomóművek

LT32 Laminálógép
 két funkció egy gépben
 oldószermentes laminálás
 oldalról cserélhető lamináló 
sleeve
 400 m/perc tekercsváltási 
sebesség
 200 m/perc laminálási sebesség
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a töretlen fejlődés eredmé-
nyeképpen 2014-ben új telep-
hely kialakításába kezdtünk,  
az átköltözés 2015 januárjában 
valósult meg, így azóta lénye-
gesen professzionálisabb kö-
rülmények között tudjuk telje-
síteni a vevői megrendeléseket. 
az új csarnok Dunavarsányban 
két főútvonal kereszteződésé-
nél található, megközelíthető-
sége lényegesen egyszerűbb, 
mint korábban volt. 
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Cégünk a Viner-Pack kft., mint 
a „kOMa”-Papír védjegytulaj-
donosa száz százalékos magyar 
tulajdonrésszel 1994-ben ala-
kult meg. a folyamatos techni-
kai újításoknak köszönhetően 
sikerült az ország egyik meg-
határozó élelmiszer-csomagoló 
papír gyártójává válnunk. to-
vábbá megkezdtük egyéb te-
kercses papíráruk, cukrászdai, 
műszaki csomagolók nyomta-
tását, gyártását is. a 2003-ban 
és 2005-ben történt beruházá-
sok és a viszonteladói hálóza-
tunknak köszönhetően megje-
lentünk hazánk és a környező 
országok piacain papírtasakok, 
ablakos tasakok, zsírálló tasa-
kok gyártójaként is. Cégünk  
a tavalyi évben FsC auditálá-
son esett át, így termékeinket 
FsC minősítéssel is tudjuk 
igény szerint gyártani.

viner-Pack kft.

www.viner.hu

vascO 
Hungary kft.

www.vasco.hu

a VasCO Hungary kft. törekvé-
se, hogy a legújabb technoló- 
giákból azokat válogassa ki, 
amelyek a hazai – szűkülő és 
átalakuló – piac kihívásainak 
megfelelnek. Rendszereink  
a megfizethető árkategóriába 
tartoznak. technológiáink  
a kisebb méretű, rugalmasan 
alkalmazkodni kívánó nyom-
dáknak és dekorációs cégek- 
nek kínálnak megoldásokat.  
termékeinkből kiemelném  
a leggyorsabb színes inkjet 
címkenyomtatót, a leggyor-
sabb és legegyszerűbb szitaké-
szítést, a környezetbarát, 
uV-fénnyel öt perc alatt szára-
dó doming műgyantát és az 
összecsukható, dekorációs 
habvágó gépet. Valamennyi 
gépünk a gödöllői bemutató- 
teremben kipróbálható.

SZÍNES CÍMKENYOMTATÓK

DOMING/MŰGYANTACSEPP

DEKORÁCIÓS HABVÁGÓGÉP

EXPRESSZ SZITAKÉSZÍTÉS

vasco.hu

vascohungary
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 a digitális nyomdagépek pia-
cán egyre fontosabb a termelé-
kenység fokozása, a minőség 
javítása és a költségek lefaragá-
sa. a Xerox ezeket szem előtt 
tartva fejleszti a nyomdaipari 
partnereinek kínált berendezé-
seit. az elmúlt években többek 
között számos új, saját fejlesz-
tést vezetett be a piacra. ide 
tartozik az ultra HD felbontás, 
az arany és az ezüst plusz szín-
ként való használata, illetve  
a tekercses-vágottlapos kombi-
nált compact inkjet megoldás.  
az ultra HD felbontás megtalál-
ható a Xerox Versant sorozatá-
ban, amelynek száz oldal per 
perc nyomtatási sebességgel 

Xerox Magyarország kft.

www.xerox.hu

működő, kitűnő képminőséget 
kínáló, számos automatizált 
megoldással felszerelt 2100-as 
típusa már elérhető idehaza. 
idén mutatkozik be mellette  
a Versant 80, amelyet a Xerox 
Magyarország olyan vállalkozá-
soknak ajánl, ahol gyorsan 
munkára fogható, a nyomato-
kat versenyképes áron gyártó, 
nagy kapacitású és kisebb  
volumeneket is gond nélkül 
előállító gépre van szükség. 

Mindkét modell megtalálha-
tó lesz a Xerox standján  
a 2015. április 14–16. között 
nyitva tartó PPDexpón.

 Jöjjön és győződjön meg 
saját szemével, hogyan teheti 
még hatékonyabbá vállal- 
kozását!

XeroxMagyarorszag

XeroxCorp
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Cégnév stand sz.
ADriMeX Bt. F34
AMCO kft. B40
AMsY Jelöléstechnika kft. C41
Badge4u A20
BD-eXpO kft. F41
Best print Hungary F43
Beta-roll Hengergumizó zrt. e20
British Converting solutions ltd. C32
Canon Hungária kft. D20
Centrum servis Hungary kft. D31
CNi kft. H12
Colorposter kft. C11
Colorspecial s.r.o. e50
CsAOsz B43
Dekorszövetség O20
Digitmaster kft. H11
drupa F41
edukáció sziget O10
eurojet Hungária kft. D10
Ferry Contact kft. F33
Flexo 2000 Csomagolástechnikai kft. F12
Flexo-line 2001 kft. F21
goodwill international kft. e21
grafika kereskedelmi zrt. e21
graphixtrade F40
grimex Magyarország kft. F31
grup transilvae kft. e11
Heidelberg Magyarország kft. D21
Heinz Bühnen kft. D41
HerA-FleX kft. F21
Hesse trade kft. F35
Hoffmann kft. F23
Horizon gmbH e40
Hs Markting B50
iDAB kFt. e21
inspe A41
Jura trade kft. D43
kajári és Fia kft. F13
keményfém kft. e30
keskeny Nyomda C30
konica Minolta Magyarország kft. D30
lamitrade kft. e10
lCM stanc kft. D33
lFp center kft. B41, B42

Cégnév stand sz.
likor B21
lupe Magazin D51
Magyar grafika D51
manroland Magyarország kft. D44
Metripack kft. B24
NOeX B22
Nyomda- és papíripari szövetség F42
Nyomda technika kft. D40
Nyomdaker kft. B30
Nyomdavilág D52
Omnipack B40
packaging D53
packmarket D51
papaerfox C31
partners kft. F22
plastex  spol s.r.o. F20
plotter service kft. A30
pNYMe F41
print & publishing D53
print Control group kft. D42
printinfo D51
proCAM kft. B12
prosystem print kft. F32
press service Center Bt. e11
ps Design kft. A50
regiszter plakát Nyomda kft. D50
reményi Csomagolástechnika kft. C43
ricoh Hungary kft. D22
sericol Hungary kft. C20
signdepot europe kft. C10
sign And Display Magazin C12
s.p.s printing solution kft. B10
stampy kft. B20
termékmix D51
tesa tape  kft. F23
tours For You Utazási iroda F41
transpack D52
tuplex kft. A40
U.M. kereskedelmi kft. A10
varga-Flexo kft. F14
vasco Hungary kft. B23
viner-pack kft. F11
Xeronext D32
Xerox Magyarország kft. H10

2015. április 24-dikei állapot.kék színnel a PPDexpo, zöld színnel a signexpo kiállítóit jelöltük.


