Színesebb és jövedelmezőbb nyomtatás
bárki számára

Kítűnni a többi közül. Napjainkban, amikor
lépten-nyomon brosúrákba, prospektu sokba, egyéb üzleti nyomtatványokba
botlunk, kiemelt szerepet kap a kiadványok minőségi megjelenése, hogy azokat
valóban kézbe vegyék, elolvassák a megszólítani kívánt emberek. Ez pedig nem
megy másként, csak ha a vállalkozások
olyan nyomtatványokat gyártatnak,
amelyek képesek megragadni a figyelmet,
és különleges kivitelüknek köszönhetően
azonnal érdeklődést ébresztenek maguk
iránt. Ennek eléréséhez számos megoldás
szóba jöhet, de közülük az egyik legcélravezetőbb a színekkel való kísérletezés.
„Bizton állítható, hogy a színskála kibővítésével,
többek között az arany, az ezüst vagy a színtelen
lakk használata révén máris exkluzívabbá tehető
bármely nyomtatvány, aminek köszönhetően az
ezek felé irányuló figyelem jelentősen megsokszorozható. A nagyobb érdeklődés pedig jobb
elérést, és ezzel együtt növekvő forgalmat generálhat” – jegyezte meg Major András, a Xerox
Magyarország nyomdaipari üzletágvezetője. Hozzátette, hogy az első pozitív tapasztalatok után
pedig a megrendelők egyre bátrabban mernek
majd továbblépni és egyedi, exkluzív nyomtatványokban gondolkodni a névjegyektől kezdve a katalógusokon át a meghívókig. Mindez
azért is örvendetes, mert ezzel
a nyomdák előtt újabb pia-

ci lehetőségek nyílnak meg. Olyanok, amelyek
nem csupán hosszú távú együttműködést, folyamatos munkát jelentenek nekik, hanem az
értéknövelt szolgáltatásaik már rövid távon a bevételeiket is növelhetik.
Ahhoz azonban, hogy a nyomdák szélesebb
kínálattal álljanak a megrendelők rendelkezésére, és a hagyományostól eltérő, az egyedi elvárásoknak is megfeleljenek, fejleszteniük kell a
technológiájukat. Szerencsére a digitális megoldások rohamos fejlődésének köszönhetően ma
már számtalan lehetőség kínálkozik a nyomdák
számára. Többek között a Xerox termékinnovációja révén a kisebb nyomdaipari vállalkozások,
nyomtató szalonok számára is elérhetővé vált a
metál hatású nyomtatás. Az erre a munkára alkalmas készülékek közt elsőként mutatkozott be
pár éve a Xerox® Color 800i/1000i Press digitális
nyomdagép, amelyet a vállalat mérnökei olyan
technológiai megoldásokkal vérteztek fel, mint
az ötödik szín toner, amellyel vagy átlátszó, lakkszerű réteget lehet nyomtatni, vagy akár aranyat
és/vagy ezüstöt. Ennek alkalmazásával számos
nyomdatermék, például a katalógusok vagy a fotókönyvek kaphatnak igazán exkluzív külsőt. Az
arany és ezüst festékkel történő nyomtatás során
metál/fémes hatást érhetünk el, illetve berendezéssel olyan biztonsági elemeket nyomathatunk, mint a micro text, a digitális vízjel, vagy az UV-jelölés,
amelyek például a belépőjegyek hamisítás elleni védelmét biztosítják. Ezek mellett
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a nyomdagép szoftvere lehetővé teszi a kinyomtatott termékek személyre szabhatóságát is, mely
a példányok számozásával, a rajtuk lévő megszólításokkal, egyedi üzeneteivel vagy éppen a változó képekkel érhetők el.
„A Xerox® Color 800i/1000i Press digitális
nyomógépen alkalmazott ötödik nyomóműben
elhelyezhető színtelen lakk, ezüst vagy arany
színek nyomtatása a négyszínnyomtatással egy
munkamenetben történik, tökéletes regisztráció
mellett” – hangsúlyozta Major András.
A lakkhatású tonerrel felvitt rétegeknek köszönhetően a nyomatfelületen különleges tapintási hatások (dombornyomás) is létrehozhatók,
ezzel is bővítve a kreatív kommunikációs lehetőségeket. Az így előállítható nyomdatermékek köre jelentősen kibővíthető, ami új üzleti lehetőségeket és megnövelt bevételeket eredményezhet
minden Xerox® Color 800i/1000i Press nyomdagéppel rendelkező vállalkozás számára. A színtelen lakk, az ezüst, az arany színek alkalmazásával
gyors átfutással, kis példányszámban az ofszeteljáráshoz képest olcsóbban készíthetőek el egyrészt hivatalos okiratok (diplomák, bizonyítványok) – amelyeken a metál hatású nyomtatott
pecsét még inkább rangot ad az okmánynak –,
vagy akár a megszólítást is kiemelhetjük ezekkel

a színekkel. Másrészt névre szóló, exkluzív kivitelű brosúrák, tájékoztatók is gyárthatóak vele,
amelyeken a fémes szín kihangsúlyozza a legfontosabb információkat. Harmadrészt névjegyek,
üdvözlőlapok, poszterek, fotók kinyomtatásához
is ideális, mert ezeken a metálfényben pompázó
logó, kép, szöveg vagy más grafikai elem egyedi
megkülönböztető jeggyel ruházza fel a nyomtatványt. Továbbá azokat az éttermi menüket, céges
árajánlatokat vagy más eladásösztönző kiadványokat is, amelyeket a legkülönfélébb médiára
– akár kartonra, vinylre, poliészterre, mágneslapra – nyomnak, érdemes metálszín bevonattal ellátni, mert az a nyomtatványok számára eleganciát, extra hangsúlyt kölcsönöz.
A Xerox egyik legsikeresebb és legismertebb
nyomdagépcsaládjának, az iGen-nek a legutóbbi
modelljét szintén kibővített színkezelési megoldással látták el. Az iGen5 opcionálisan választható ötödik színegysége alkalmas arra, hogy a
gép termelékenység-visszaesés nélkül növelje
a színteret akár a Pantone-színskálába tartozó,
akár a direkt színek esetében. A narancs, a zöld
vagy a kék színek egészítik ki a CMYK skálát, így
lehetővé válik a márkaszínek pontos megjelenítése is. A különböző színek egyezése, a munkabeállítási és a minőség-ellenőrzési automatizálás pedig mind-mind olyan megoldás, amelyek
biztosítják a berendezés maximális üzemidejét,
és ezzel együtt a még jövedelmezőbb nyomtatás
lehetőségét.
A Xerox kínálatában egyaránt megtalálható
a Xerox® Colour 800i/1000i és az iGen5 digitális nyomdagép, amelyek lehetővé teszik a nyomdák, illetve nyomdai szolgáltatók számára, hogy
valóban kreatív, egyedi szolgáltatásokkal bővítsék kínálatukat, mindezt a gazdasági tervezhetőség, illetve a mérhető eredmények garanciája
mellett – fejtette ki zárásként Major András, a Xerox
Magyarország nyomdaipari üzletágvezetője.
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