Az Érdi Rózsa Nyomda
„AZ ÜZLET ALAPJA A BIZALOM, AMI GRAMMOKBÓL ÉPÍTKEZIK ÉS MÁZSASZÁM VÉSZ EL”
Faludi Viktória

Az Érdi Rózsa Nyomda egy kertvárosi ékszerdoboz, ahol könyveket, prospektusokat,
nyomtatványokat, újságokat, meghívókat
gyártanak ofszet- és digitális technológiával kis és nagy példányszámban. A hagyományos technológia mellett több lépésben
történő, fokozatos fejlesztés eredményeként
kerültek a Canon digitális nyomógépei
a vállalkozáshoz.
Céljaik jó ideje változatlanok: megtartani az alacsony példányszámú piacon kiépített pozíciójukat, jelenleg is jó ügyfélkapcsolataikat tovább
erősíteni, kollégáik szakmai tudását fejleszteni,
kollegiális egységét tovább erősíteni. Igényes,
rugalmas nyomdai kivitelezés a lehető legszélesebb termékpalettán, kibővülve immár a digitális nyomtatás lehetőségével. Juhász László tulajdonos-ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.
JUHÁSZ L ÁSZLÓRÓL
A szakma és a minőség tisztelete még a hatvanas
években, a Franklin Nyomda kéziszedő regálja mellett „fertőzött” meg. Munkánkkal szemben maximalista vagyok, nálunk nincs „kicsit vemhes”
megoldás, „kicsit vemhes” kimenő termék. Kollégáink figyelnek egymás munkájára is, igyekszünk
kiszűrni a hibás anyagokat, észrevenni partnereink tévedéseit is. Munkatársaink régóta dolgoznak
velünk, több mint hatvan százalékuk tíz évnél régebben, két kollégánk pedig szinte belenőtt az életünkbe, harmincöt éve tartunk ki egymás mellett,
nem is beszélve a menedzsmentről – céloz a felesége és lánya áldozatos munkájára a cégvezető.
Fontos, hogy az ember pontosan pozícionálja magát
és üzemét a termék-előállítás rendszerében. Úgy véljük,
partnerünk sikere a mi sikerünk is. Mi hozzásegítjük termelésünkkel, hogy boldoguljon, és így – hosszú távon
egészen biztosan – kialakul egy kölcsönösen gyümölcsöző, akár egymásra épülő gazdasági együttműködés.
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Juhász László

MI HATÁROZTA MEG
A VÁLL ALKOZ ÁS SIKERESSÉGÉT?
Az Érdi Rózsa Nyomda 2001-es indulása óta tevékenységének minden eredményét mindvégig a
technika és az épület fejlesztésére fordította. Minimális gépparkkal, ám annál nagyobb önbizalommal vágtunk bele az erre a célra épített új épületünkben a korábban évtizedekig Pesten végzett
munkánk folytatásába. Gyorsan növekedtünk az
első év 17 milliós szintjéről a 430 millióig. Gépparkunkat folyamatosan fejlesztettük. Három
igen jó állapotú, kiváló minőségben dolgozó König & Bauer ofszetgéppel rendelkezünk. A digitális világ kihívásainak megfelelően szolgálni
tudunk az egynapos vagy akár az azonnali feladatok elvégzéséhez szükséges technológiával is.
Könyvek, prospektusok, meghívók, plakátok kicsi, egészen kicsi és egészen nagy darabszámban.

A Z EGÉSZ DIGITÁLIS TÖRTÉNET
2015-BEN KEZDŐDÖT T…
…majd 2016-ban új épülettel és nyomdai kapacitással is gazdagodtunk. A meglévő belépő szintű
SRA3 méretű, színes nyomógép mellé beállítottunk egy széles formátumú nyomtatót, majd az
első Océ VarioPrint ULTRA 6160 fekete digitális
nyomógépünket, „aki” már az első óráitól igen
jelentős kapacitást jelentett az alacsony példányszámú könyvek gyártásánál. Egyszerűen imádjuk ezt a B3 méretben, tökéletes elő-hátoldalt
nyomtató és mindenféle papírra dolgozó masinát. Ezzel gyakorlatilag minden fekete digitális
igényt ki tudunk elégíteni.
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A DIGITÁLIS KÖNY VNYOMTATÁSBAN
NAGYOT LÉPÜNK ELŐRE
Tavaly további ingatlanvásárlással bővítettük területünket. Önálló digitális üzemrészt hoztunk
létre. Ezzel párhuzamosan még egy VarioPrint
ULTRA 6160 B3-as nagykapacitású digitális nyomógépet állítottunk termelésbe.
A két nagykapacitású digitális könyvnyomó
berendezésből álló gépparkot egy Canon Image
PRESS 10000VP, új, színes, digitális nyomdagép
egészíti ki.
A FEJLESZTÉSI L AVINA TOVÁBB GÖRDÜL
A kötészet egy BQ-270-es ragasztókötő géppel,
egy Horizon HTC-30-as könyvtestvágó géppel
és egy Duplo 6000-es új irkázó berendezéssel bővült. Az önálló műszaki egységként, önálló épü-

letben működő öt darab digitális nyomdagéppel
rendelkező izmos digitális részlegünket a nyár
elején további kötészeti berendezésekkel erősítjük. Formakészítő üzemrészünk egy új CtP lemezkészítő berendezéssel gazdagodik.
A LENDÜLET SODR ÁSÁBAN
Jövőre változatlan lendülettel folytatjuk munkánkat, kifinomultabb és nagyobb tudással a
digitális technológia terén. Ekkor már erős férfikorba lépő ofszet nyomógépeink teljesítményét,
nyomtatási minőségét folyamatosan monitorozva, az akkori piaci igények alapos ismeretében
dönteni fogunk fejlesztéseink új vagy folyamatos irányáról. Látni fogjuk, hogy a 2019-re bizonyára már minőségi cserére szoruló nyomógépeinket ofszet vagy digitális, esetleg ofszet és
digitális vonalra cseréljük, ma azonban úgy látom, hogy a „hagyományos” ofszet kapacitásunkat nem fogjuk csökkenteni, sőt.
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