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if j. Keskeny Árpád ügyvezető igazgató

Fejlesztések és beruházások

A dobozgyártásban tapasztalható megrendelői 
igények fokozott növekedésére reagálva, nyom-
dánk már évek óta jelentős technológiai beruházá-
sokkal fejleszti a csomagolóanyag-gyártó részlegét. 

2017. január elején fejeződött be a nyomda-
üzem 6500 négyzetméterrel történő bővítése. 
Tavalyi évben állítottunk üzembe egy csúcs-
technológiát képviselő Bobst Visioncut típusú 
automata stancoló gépet, egy Bobst Expertfold 
dobozragasztó, valamint egy Bobst Asitrade Folio- 
 star 165Matic típusú kasírozó gépet. 

Az új üzemcsarnok ad helyet a legújabb gyár-
tósorunknak is, mely a merevfalú kasírozott 
díszdobozok gépesített gyártását teszi lehetővé 
a legmodernebb Emmeci és Kolbus gépek segít-
ségével. 

Különlegességek

Innovatív és vállalkozó szellemű nyomda va-
gyunk, így folyamatos fejlesztéseinknek köszön-
hetően Magyarországon egyedülálló technoló-
giát is kínálunk partnereinknek, akik szakítanak 

a konvenciókkal, és látványosabb, feltűnő és 
egyben elegáns megoldásokat keresnek.                                          

A Cold-foil (hideg ezüst fólia) alkalmazásával 
olyan lehetőséghez jutnak, ami akár helyzeti 
előnyt is jelenthet egy adott projekt megpályá-
zása során. UV-festék és -lakk nyomtatásra alkal-
mas gépünk professzionális minőségre fejlesztett 
hibrid effekt UV-lakkozásokat kínál, melyek 
segítségével a csomagolóanyagok, prospektus-
borítók, könyvborítók, mappák és egyéb nyom-
datermékek felületét tehetjük egyedivé nyomta-
tással egy menetben. 

Nem mindennapi az a kezdeményezésünk, 
melynek során a nyomdában elérhető felület-
nemesítési eljárásokat, igény szerint, mini sze-
mináriumok vagy egyéni oktatások keretében 
mutatjuk be partnereinknek (grafikusoknak, 
marketing szakembereknek és reklámcégeknek). 
Ennek célja a technológiák részletes megismerte-
tése és népszerűsítése, valamint segítségnyújtás 
az előkészítéshez a minőségi végeredmény eléré-
se érdekében.

Kiemelném még az ételes, zöldséges, salátás 
tálcák, valamint készételes dobozok gyártását. 
E szolgáltatásunkhoz úgy alakítottuk ki géppar-
kunkat, hogy összehangolt és ellenőrzött gyár-
tási folyamatot biztosítsunk a megrendeléstől a 
készre ragasztott termékek átadásáig, a lehetőség 
szerinti legrövidebb átfutási idővel, kis és nagy 
mennyiségi kapacitással egyaránt.
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Kihívások

A versenyképesség megtartása a nyomdaipar-
ban is komoly kihívás, mivel a gyorsan fejlődő és 
költséges nyomdai technológiák folyamatosan 
nagy beruházásokat igényelnek. 

Ahhoz, hogy lépést tartsunk az aktuális tren-
dekkel, igazodjunk a változó tartalomfogyasztá-
si szokásokhoz és ki tudjuk szolgálni a megvál-
tozott megrendelői igényeket, európai szinten 
versenyképes gépparkra és magas színvonalú 
szolgáltatásra van szükség.

A szakmailag megfelelően képzett és elhiva-
tott munkaerő hiánya is sok esetben nehezítheti 
a minőségi szolgáltatás folyamatos szinten tartá-
sát. Ezt szem előtt tartva, dolgozóink továbbkép-
zésére is nagy hangsúlyt fektetünk. 

Figyelemmel kísérjük a legújabb fejlesztéseket 
az iparágban, és gyakran úttörő szerepet válla-
lunk egy új technológia meghonosításában, ami 
nagyban hozzájárul a piacon elért jelenlegi he-
lyünk megerősítéséhez.

Gondolatok a szakmai utánpótlás- 
képzéssel kapcsolatban

Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb el-
várás az utánpótlásképzéssel szemben az, hogy 
a jövő nyomdász generációja használható, nap-

rakész elméleti és gyakorlati tudást szerezzen a 
képzések során, és átfogó képet kapjon a nyom-
dai munkafolyamatokról és annak összefüggé-
seiről.

Ennek érdekében, több nyomdával egyetem-
ben, 2016 őszétől havonta támogatjuk a békés-
csabai középfokú nyomdaipari képzés oktatói-
nak bérezését. A pályaválasztás előtt álló fiatalok 
számára nyomdalátogatásokat szervezünk, hogy 
közvetlenül is megismerkedhessenek a nyomda-
ipari szakmákkal. Nyomtatványokon és online 
felületeken is népszerűsítjük a budapesti nyom-
daipari iskolát és a szövetség munkáját.

Az utánpótlásképzéssel foglalkozó szervezetek 
munkáját átvállalni nem feladatunk, de ha meg-
keresnek minket ezzel kapcsolatos kérésekkel, 
szívesen támogatjuk őket például reklámanya-
gok, szórólapok gyártásával vagy honlapunkon 
megjelenített hirdetésekkel.

Szakmai szervezeti tagság

A Keskeny Nyomda jelenleg a Nyomda- és Papír-
ipari Szövetség tagja. Rendszeresen részt veszünk 
a szervezet által, a nyomdatermékek presztízsé-
nek növelése céljából alapított Best Print Hun-
gary versenyen. Büszkék vagyunk az itt elért ki-
emelkedő eredményeinkre.


