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A szimpózium házigazdája
a Szekszárdi Nyomda Kft. képviseletében Vadász Katalin ügyvezető igazgató röviden bemutatta a másnapi üzemlátogatás
helyszínét, a Szekszárdi Nyomdát.
Mit takar „a világ leggyorsabb íves digitális nyomtatója”

meghatározás címmel Szalai
István, a Canon Hungária Kft.
színeiben tartotta az első szakmai előadást. Ezt követően
„Kisszériás vagy akár egyedi
kivitelű nyomtatványok, csomagolóanyagok is profitábilisan” címmel Horváth Attila,

a Keményfém Kft. képviseletében számolt be a rendezvényt
megelőző bergamói út szakmai
érdekességeiről. Felkért hozzászólóként Szabó Szabolcs, a Grimex
Kft. képviseletében egészítette
ki az elhangzottakat. (A részletes beszámolót a Magyar Grafika
2017/5. számának 60–61. oldalán olvashatták.)
A következő előadást „SunColorBox – A megoldás, amely
minden digitális színkezelési
igényt kielégít” címen László
Róberttől hallhattuk, aki

Pesti Sándor

Horváth Attila

Szalai István

Szabó Szabolcs

Marisa Dütsch

Szamalovits Tamás

Tengelicen, a Hotel Orchideában került megrendezésre
a PNYME P&F szimpóziuma Pesti Sándor és Schmidt
Dániel elnökletével. A szakmai előadásokat végig nagy
figyelemmel kísérő hallgatóság hasznos információkkal
gazdagodhatott, amiről novemberi és decemberi
számunk hasábjain olvashatnak részletesebben.
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dr. Bódi Sándor

Szendrei-Nagy Szabolcs

Vadász Katalin

a SunChemical Magyarország
képviseletében adott elő. Ez
a prezentáció szerkesztett változatban is hozzáférhető jelen
számunk 21–23. oldalán.
A Horizon legújabb speciális
ragasztókötőgép-fejlesztései,
egyedi műszaki megoldások és
felhasználói tapasztalatok már
a Szekszárdi és az Alföldi
nyomdákban is témájú előadását a Horizon GmbH képviseletében Marisa Dütsch
tartotta, melyet Éri Ingrid

tolmácsolásában hallgathattak
meg a résztvevők.
Ezt követően Szamalovits
Tamás, az efi + VUTEk képviseletében ismertette a képviselt
cégek újdonságait. A következő
előadást „Egyedi képességű
digitális nyomdai berendezések és a költséghatékonyság
összefüggései” címmel
dr. Bódi Sándor, az ACIUS Kft.
képviseletében sok nyomatmintával szemléletessé téve
prezentálta. Az előadás szer-

kesztett változata e számunk
30–31. oldalán olvasható.
A szakmai előadások sorát
„Az első digitális ofszet
nyomógép” címmel SzendreiNagy Szabolcs – Sericol Hungary Kft. – beszámolója zárta.
A szakmai program után
este bankettvacsorával folytatódott a program, majd másnap a Szekszárdi Nyomdában
tett üzemlátogatással és az azt
követő közös ebéddel zárult
a rendezvény.

DIGITÁLIS CÍMKE GYÁRTÓ RENDSZER

LPS215

Az INTEC LPS215 redszerrel a
teljes gyártási folyamat megvalósítható:
a végeredmény felhasználásra kész tekercses címke
• címke nyomtatás akár 5 színnel: fehér (CMYK+white) opcióval
• címke felületnemesítés (laminálás)
• címke digitális formakivágása
• többpályásan nyomtatott címkék hosszanti hasítása
• mátrix (kivágás után keletkező címkeközök) eltávolítása
• elkészült tekercs felcsévélése
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