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A kecskeméti Print 2000 Nyomda folya-
matos fejlődése példaértékű lehet a ha-
sonló méretet célzó vállalkozások számá-
ra. A családi vállalkozásként induló, mára 
már közepes nyomdák közé sorolható 
nyomda a szép ívű növekedés mellett meg-
őrzött jó pár olyan értéket, ami jobbára 
csak kisvállalkozásoknál lelhető fel. 

Az emberség, a gondosság, a mívesség szeretete, 
tisztelete és megkövetelése segíti a Kovács András 
és Szakálas Tibor nevével fémjelzett cég virágzá-
sát. A szakmai tudásra alapozott rend mindenütt 
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tetten érhető. Nemcsak munkájukra, szakmai 
képzettségükre, de környezetükre is igényesek. 
Számos képzőművészeti alkotás díszíti a nyom-
da épületét és az irodák belső tereit is. A termelő-
 üzem új csarnoka tágas, nagy belmagassággal 
rendelkező épülete a kánikulai napokon is elvi-
selhető hőmérsékletet biztosít a dolgozók számá-
ra, és a nyomda kertjében felállított szaletli alatt 

is jólesik ebédszünetben megpihenni. A telephe-
lyet őrző kutya házát stílusosan ofszetlemez-borí-
tással tették komfortosabbá.

Ezek pusztán a külső szemlélő benyomásai. 
Az igazi érték, a szaktudás és a jó csapatmun-
ka garantálja a magas minőséget. A klasszikus 
nyomdatermékek sokasága mellett a stancolás, 
aranyozás hátköznapi rutin. Ezzel együtt a digi-
tális vonalon az Agfa CtP mellett, a dekorációs 
piac igényeit kiszolgálva, az OCÉ Arizona tábla-
nyomtató és az Esko Kongsberg vágóasztala fo-
lyamatosan használatban van. Tulajdonképpen 
mindenre tudnak nyomtatni, ami síkfelületű, 
és nem vastagabb 48 mm-nél. Fémre, fára, mű-
anyagra, üvegre, kerámiára stb. Emellett nem 
ritka a régi klasszikus, a szakdolgozatok kötése 
sem. Ha mindez nem hozna elég érdekességet 
a nyomda életébe, a hajlékonyfalú csomagoló-
anyag gyártás piacára is beléptek a közelmúlt-
ban üzembe állított Rotatek Combi öt ofszet és 

Szakálas Tibor

Szentesiné Kovács Andrea és Mészáros Roland 
prepress-vezető a Print 2000 vezetőségéből az ifjabb 
generáció képviseletében

Kovács András és Kovács Miklós
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két flexó nyomóművel, plusz prégelő és ívrevá-
gó opcióval bővített berendezéssel, ami 450 mm 
pályaszélességű, 40 és 300 mikrométer közötti 
vastagságú médiára +/– 0,1 mm automatikus re-
gisztertoleranciával dolgozik.

A Print 2000 megalakulása és töretlen fejlődé-
se alapos szakmai tudásra, szorgalomra, jó ötle-
tekre épült. A szakmai kihívások inkább erőpró-
baként, mint óvatosan kikerülendő akadályként 
kísérik a cégtulajdonosok pályafutását. Az új-
donságok mindig is érdeklődésük középpont-
jában voltak, majd gondos válogatás, mérlegelés, 
tervezés után az üzemben élőben megvalósul-

tak. A legfrissebb szerelem a PUR ragasztókötő 
gép, ami egy új prototípus, amit a Rigó Kft.-vel 
közösen tesztelnek és javaslataik alapján fejleszt a 
nemzetközi hírű kötészeti berendezéseket gyár-
tó Rigó Kft. 

A tulajdonos ügyvezetők nagy gondot fordíta-
nak a cég jövőjének megtervezésére, és a követ-
kező generáció termelési tapasztalatokra épülő, 
korszerű ismeretekkel felvértezett tagjait fokoza-
tosan készítik fel a staféta átvételére.

Szentesiné Kovács Andrea kereskedelmi igaz-
gató már a második generációt képviselve dol-
gozik a nyomdában. Édesapja apránként adott 

Az új csarnoképület, előtérben a nyomda parkját ékesítő tavacskával

Ebédszünet nyáron a kertben Kutyaház nyomdászosan
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Rigo Lamibind EVA típusú ragasz-
tókötő gép, melynek továbbfejlesz-
tett változatát teszteli a Print 2000. 
Lapunk megjelenésekor a géppel 
kapcsolatos képek és műszaki pa-
raméterek még embargó alá esnek.
https://goo.gl/cpYHUw

Hajlékonyfalú csomagolóanyag
gyártás
https://goo.gl/DctbiA

Precíz munka a gépteremben is

Rotatek ofszet nyomómű 

teret ambíciói megvalósítására. A termelés min-
den mozzanatát követve ismerkedett a szakma 
fortélyaival, mérnöki diplomája elméleti tudás-
sal is megtámogatja a gyakorlatban szerzett ta-
pasztalatokat. Nagy lehetőséget lát a csomagoló-
anyag-gyártásban, amelyhez az utóbbi években 
sok bővítést hajtott végre a társaság. A B1-es stan-
coló, dobozragasztó berendezések mellett külö-
nösen fontosnak tartották a B1 ötnyomóműves 
Heidelberg nyomógép lakkozóművét UV-lak-
kozó opcióval bővíteni, amit az exportmunkák 
megrendelői gyakran igényelnek. Jó kapcsolat-
ban állnak az alvállalkozó és beszállító partne-
reikkel, de van egy pont, amikor a megrendelői 
igények száma a házon belüli fejlesztést elen-
gedhetetlenné teszi. Ez a Print 2000 Nyomda 
számára most érkezett el, biztonságosabb, ké-
nyelmesebb, és nagyobb rugalmasságot biztosít 
számukra a házon belüli UV-felületnemesítés. Az 
UV-lakkozó berendezés beüzemelését az IST és 
Heidelberg szakembereivel karöltve végezték. 
Jó kapcsolat alakult ki a projekt résztvevői között, 
mindannyian nagy odaadással végezték fel ada-

tu kat. Szentesiné Kovács Andrea nagy lelkesedés-
sel vesz rész az új fejlesztésekben, ami nemcsak 
szakmailag érdekes, értékes tudással is gazdagít-
ja, hanem kereskedelmi vezetőként nagyra ér-
tékeli, hogy az ügyfelek elvárásaira érzékenyen 
reagálva választják meg a technikai fejlesztések 
útját. Andrea ugyanakkor édesanya  is és a csalá-
di tradíció jó esélyt kap a folytatásra.
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