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ANTRA ID Kft.

113/G

A cég a logisztika, a vonalkódtechnika és a jelölés-
technika témakörében forgalmazza piacvezető vi-
lágcégek termékeit teljes körű megoldásokkal, szak-
mai tanácsadással. A forgalmazott termékek: 
w TEKLOGIX rádiófrekvenciás terminálrendsze-

rek (logisztika); 
w RF terminálrendszerek SAP-rendszerekhez való

illesztése (TekConsole); 
w kommunikáció beszéddel, az RF-terminálok új

generációja (Vocollect); 
w RFID-rendszerek forgalmazása, telepítése; 
w ipari mobil és asztali vonalkódnyomtatók (Paxar-

Monarch Marking); 
w 1D és 2D vonalkódolvasók, kézi és telepített

IMAGE-olvasók (HandHeld); 
w asztali hőnyomtatók (GODEX), speciális raktári

és védőcímkék választékával; 
w pneumatikus címkeapplikátorok (ipari vonal-

kódnyomtatókkal egybeépítve); 
w huzalozott hálózatra kapcsolható ipari terminá-

lok (CIPHERLAB); 
w nagy olvasási távolságú ipari lézer vonalkódol-

vasók. 
Várjuk kedves látogatóinkat a Budatranspack-kiál-
lításon.

A + C Csomagolástechnika Kft.

110/D

Dinamikusan fejlődő vállalkozásunk hétéves múlt-
ra tekint vissza. Székhelyünk és telephelyünk egy-
aránt Komáromban található. Tevékenységünket
az ISO 9001 szabvány előírásainak megfelelően
végezzük. 

Fő profilunkat adják a formatervezett termékkí-
náló displayek önhordós és tálcás kivitelben, ofszet-
technológiával és a kartondobozok gyártása szitá-
zási technológiával. 

A displaygyártás területén legnagyobb partne-
rünk a PEPSI Magyarország Kft., ezenkívül több

termékhez is készítettünk már displayt, például a
Neutro Roberts, Domestos, Dove, Vileda, Oral-B,
Nívea, Délhús, Vichy. 

A kartondobozgyártás kategóriáján belül cipős-
dobozokat készítünk, többek között a Siesta, Sebas-
tiano, Mimi cipőmárkák számára; veszélyes anyagok
tárolására szolgáló dobozokat a Septox Kft. és a Zöld
Zóna Kft. részére. A gyűjtődobozok, hűtőkoronák,
irattartó papucsok, dossziék, archiváló dobozok ké-
szítése is gyakori. Megemlítendő még az autós nap-
fényvédők és zsinórfüles papírtáskák gyártása is.

Bobst Group Central Europe

107/H 

A Bobst Group Central Europe az idén bővített ki-
állítási területen képviseli a Bobst Grouphoz tar-
tozó cégeket. 
Újdonságaink között szerepel a hullámpapírle-
mez feldolgozási területén a Bobst Pacific hajtoga-
tó-ragasztógépünk kiegészítő berendezése, a Poly-
joiner, mellyel a két részből álló dobozokat lehet
összeilleszteni, illetve egy kiterített doboz belse-
jébe lehet beragasztani egy vagy két belső erősítő-
betétet. Mindez a dobozok folyamatos haladása
közben történik, így a gép a további egységeiben
a hajtogatási, ragasztási és kirakási műveleteket is
elvégzi. 

Az új Bobst Flexo 6061 típusjelű nyomdagép, va-
lamint a Marten DRO 1628 NT in-line nyomdagép
és a Rapidset szerszámcserélő rendszerünk hiva-
talos bemutatója a Budatranspack-kiállítás előtti
napokban lesz Lausanne-ban és Lyonban, ahol
működés közben tekinthetők meg a gépek.

A Rapidex cég szeptember 12-étől mutatja be
hivatalosan a Jumbo 22×50 Rapidset berendezést,
amely nagyméretű, öt méter hosszú dobozok gyár-
tására is alkalmas.

A kartonfeldolgozás területén újdonság lesz
a Bobst Amazon hajtogató ragasztógép a magyar
piac számára, melyet elsősorban a kisvállalkozá-
soknak ajánlunk, versenyképes áron. 

A cégcsoporthoz tartozó Steuer fóliázók közül új-

Kiállítói körkép
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donságként az újgenerációs Foiljet gépünket ajánl-
juk vevőinknek, amely a legkorszerűbb megoldá-
sokat tartalmazza. 

A flexibilis csomagolóanyagok gyártása és
nyomtatása terén a Schiavi, Rotomec, Atlas és Midi
cégek gépeit kívánjuk bemutatni a vásár ideje
alatt. 

Sajnos az összes újdonság felsorolására itt nincs
lehetőség, ezért szeretettel várjuk kedves vevőin-
ket és az érdeklődőket a Printexpo-kiállításon. 

Brenntag Hungária Kft. 

204/A

1225 Budapest, Bányalég utca 45.

Telefon: (06-1) 889-5100

Fax: (06-1) 889-5111

E-mail: office@brenntag.hu

Internet: www.brenntag-cee.com; www.brenntag.hu

A Brenntag Hungária Kft. nyomdaipari értékesí-
tési programjában számos olyan termék megta-
lálható, melynek a cég egy személyben gyártója és
forgalmazója: magas lobbanáspontú és a FOGRA
Minősítő Intézet ajánlása alapján valamennyi
neves nyomdagépgyártó gépeihez használható
mosó-, tisztítófolyadékok, gumilepedő-regenerá-
ló folyadékok, desztillált (ioncserélt) víz automa-
ta mosóberendezésekkel felszerelt nyomógépek-
hez, vízadalékok, nyomdaipari segédanyagok, vala-
mint a cég által képviselt neves gyártók termékei,
úgymint a kötészeti és csomagolóanyag-ipari hi-
deg- és melegragasztók (H. B. Fuller), enyvko-
csonyák (Demcopack Davis), ónozott tűződrótok,
izopropil-alkohol, flexográfiai festékszáradás-
gyorsítók és -lassítók, lehúzó rákelkések flexó- és
mélynyomó technológiához.

Egyedülálló szolgáltatása a cégnek a többször
használatos textil ipari törlőkendő rendszer, mely
tetemes veszélyeshulladék-megsemmisítési költ-
ségektől szabadítja meg a rendszer jelenleg is szá-
mos cégből álló ügyfélkörét. A Brenntag Hungária
Kft. – mint valamennyi külső beszállítója – ren-
delkezik ISO 9001-es minőségbiztosítási és ISO
14001-es környezetirányítási rendszerrel.

Szeretettel várjuk jelenlegi és leendő partnere-
inket a Printexpo-kiállításon.

Budapest Papír Kft. 

103/H 

A Budapest Papír Kft. mottója: „ahol a minőség és
stabilitás egyet jelent”.

A Budapest Papír Kft. 2003 novembere óta az
ausztrál székhelyű PaperlinX tulajdona, a világ leg-
nagyobb papírforgalmazó társaságának magyar-
országi lányvállalata. Jelenleg ötvenhat munka-
társsal, mintegy háromezer-nyolcszáz tonnányi
raktárkészlettel, több mint kétezer-ötszáz féle mi-
nőségi grafikai, csomagoló, kreatív és irodai papír-
terméket kínál azonnali kiszolgálással a magyar
piacon.

A Budapest Papír Kft. 2005-ben emeletes standon
állít ki a Printexpón, ahol találkozhatnak a szállí-
tókkal és a munkatársakkal. Szeretettel várjuk part-
nereinket és az érdeklődőket.

Centrum Servis Hungary Kft.   

302/B 

1223 Budapest, Kőmáli utca 1.

Tel.: (06-1) 424-7379

Tel./fax: (06-1) 424-7380

E-mail: centrumservis@centrumservis.hu

Internet: www.centrumservis.hu

Marabu, Saatiprint, Saatichem, Kammann

Cégünk 2003 óta forgalmaz a magyar piacon Ma-
rabu szitafestékeket, Saati szitaszövetet, rákelgu-
mit és segédanyagokat, Mockridge műgyantákat.
Szitafeszítést vállalunk maximálisan 2500×1800
mm-es méretre, és Budapest területén ingyenesen
szállítunk. Vállalunk színkeverést és spektrometriát,
nyomathordozók tesztelését, használt és új szita-
nyomógépek és segédeszközök értékesítését. Új-
donságaink közé tartoznak a Marabu oldószeres
és UV digitális festékei, vákuumformázható és
üveg UV szitafestékek, a Saatiprint glitterszövetei
és a Kammann cég szitanyomógépei.

Civest Csoport 

306/D 

CIVEST Magyarország Kft.

2500 Dorog, Kálvária út 18.

Tel./fax: (06-33) 431-302

Mobil: (06-30) 979-6605

E-mail: neves@hu.inter.net

Internet: www.packmarket.hu/profil2000.html

Cégcsoportunk negyvenéves tapasztalattal kínálja
csomagolástechnikai termékeit és gépeit a közép-
és kelet-európai piacon. 

Több különböző szegmensben is jelen vagyunk,
így például:
w papír- és hullámkarton-feldolgozó gépek: a

Castaldini, a Curioni, a Vega és a Rabolini cég
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képviseletét látjuk el, így kínálatunkban szere-
pelnek csomagológépek, slotterek, nyomtató
berendezések, rotációs, manuális és automata
kimetszők, hajtogató-ragasztó gépek, laminálók
és a hullámkarton feldolgozásához szükséges
gépek; 

w fóliafeldolgozó gépek: flexó- és mélynyomó gé-
pek, vágó- és lamináló berendezések;

w papírtasakgyártó gépek (Manzoni) és redős-talpas
tasakkészítő gépsor (Curioni Sun);

w széles választékban kínálunk használt gépeket;
w mélynyomó hengerek, anilox-hengerek a flexó-

nyomtatáshoz, mind króm-, mind kerámiakivi-
telben, ragasztófelhordó hengerek. 

A Simec céggel – a csoport vezető cégével együtt –
megszerveztük a berakódott anilox-hengerek tisz-
títását, felújítását, környezetbarát technológiával. 

Mobil szervizkocsink a megrendelő telephe-
lyén is el tudja végezni a tisztítást, speciális SIMEC
PROFIL berendezésünk segítségével akár a gép-
ből történő kiszerelés nélkül is, gyorsan és tisztán.
Szolgáltatásunk része az átvitelmérés a tisztítás
előtt és után, az elhasználódás, kopás mértéké-
nek meghatározása, valamint az adatok írásbeli
jelentésben történő rögzítése, hogy illeszkedjen
megrendelőink minőségbiztosítási, ISO-rend-
szerébe.

Szeretettel várjuk Önöket a Budatranspack-kiál-
lításon.
Milvia Casi, 

a Civest Group Srl. ügyvezető igazgatója 
Neves Zoltán, 

a Civest Hungary Kft. ügyvezető igazgatója 
Both Krisztina, 

a Civest Group magyarországi felelőse

Color Image Kft.  

1039 Budapest, Szentendrei út 407.

Tel.: (06-1) 388-1737; mobil: 06-30-942-5208

Fax: 06-1) 250-3506

E-mail: colorimage@colorimage.hu

Cégünk LED-technológiás fényreklámok gyártá-
sával és forgalmazásával foglalkozik 1991 óta.

Fényújságjaink alkalmazhatóak cégnév, márka-
név megjelenítésére az épület, üzlet homlokzatán,
de beltérben is figyelemfelkeltő.

Most elindított termékcsaládunk alkalmas a szín-
házak előadásait vizuálisan kísérni, a színdarab
szövegét szinkronizálva megjeleníteni az arra rá-
szoruló nézők, illetve külföldi vendégek részére.

Ha Önöknél táblázatot, felsorolást kell megje-
leníteni, erre kiválóan alkalmas a mátrixtáblánk
(0,5m2-től 20m2-ig). Lehetőség van bérlésre is a
Blaha Lujza téren, Érden, Mosonmagyaróváron,
Kecskeméten, Szegeden és Győrött, így reklámbe-
vételre is szert tehet.

Csúcstechnológiás (fullcolor), videózható mát-
rixtáblák is termékeink között találhatóak.

A Lassíts az Életért Közlekedésbiztonsági Program
célja csökkenteni a balesetek számát sebességmé-
réssel, figyelmeztetéssel. Bővebb információ a
www.lassits.hu honlapon. Az egyéni elképzelések
megvalósításában is állunk az Önök rendelkezé-
sére.

Bővebb tájékoztatásért keressen minket szemé-
lyesen a Budatranspack-kiállításon vagy honlapun-
kat a www.colorimage.hu oldalon.

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos

Szövetség

106/H 

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szö-
vetség a BUDATRANSPACK Nemzetközi Anyag-
mozgatási és Csomagolási Kiállításon (2005. októ-
ber 11–14.) az „A” pavilon 106/H számú standon
képviseli tagvállalatait. A 2005. évi Hungaropack
Magyar Csomagolási Verseny díjazott termékei is
ezen a standon kerülnek bemutatásra.
A CSAOSZ ez évi szakmai konferenciája A csoma-
golás környezetvédelmi megfelelősége címmel
a konferenciaközponttá alakított „D” pavilonban
lesz. A konferencia a legújabb szabályozásokkal és
a környezetvédelmi lényegi követelményekkel való
megfelelés szabványos módszereivel foglalkozik,
esettanulmányok ismertetésével együtt.

Deutsch Leasing Hungaria

205/B

1011 Budapest, Fő u. 14. – 1525 Budapest, Pf. 72.

Az Ön partnere nyomdaipari gépek, berendezé-
sek finanszírozásában.

Ha piaci pozíciója erősítéséhez szükséges
w magasabb technikai színvonal biztosítása.
w beruházási költségei átlátható tervezése.  
w finanszírozási költségei és bevételei harmoni-

zálása. 
w testre szabott lízing- vagy kölcsönkonstrukció

segítségével  
Keresse fel munkatársainkat a Printexpón!

Önnel együtt a jövőbe….
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Digit Számítástechnika  

105/D

Az 1981-ben alapított magyar cég a széles formátu-
mú képkészítés eszközeinek specialistája. Kínálatá-
ban megtalálható szinte minden számítógép-
periféria (nagy formátumú nyomtató, szkenner,
habvágó, marógép, laminátor) és kiegészítőik (nyo-
mathordozó, tinta, képfeldolgozó szoftver, trim-
mer, roll-up, lentikuláris lemez, habdekor anyag),
amelyek a nagy formátumú 2D és 3D megjelenítés-
hez szükségesek. Célja, hogy mindenkinek minden
alkalmazáshoz a legmegfelelőbb, leghatékonyabb
és leggazdaságosabb megoldást tudja kínálni. A Di-
git importálja az ENCAD (KODAK) nyomtatóit,
a SEIKO kiváló minőségű, hosszú távú, bel- és kül-
téri képekhez is alkalmas ColorPainter oldószeres
nyomtatóit, a NEOLT UV nyomtatókat és a D.GEN
speciális textilnyomtatóit is. A CANON új LFP-ter-
mékekkel – a Printexpón megtekinthető W6400
és W8400 nyomtatókkal – most olcsó, de igen jó és
gyors gépekkel egészítette ki termékpalettáját.
A Printexpón láthatóak az új, ultravékony világító-
panelek, nyomathordozók, szkenner, képfüggesztő,
trimmer, habbevonó készülékek stb.

Diósgyőri Papírgyár Rt.

203/G 

Hazánk egyetlen biztonsági alappapírokat gyártó
társaságaként több mint kétszázhúsz éves tapasz-
talattal rendelkezünk a papírgyártás területén. 

Legfontosabb termékeink a bankjegy-, okmány-,
érték-, jegyalappapírok és a vízjeles nyomópa-
pírok. Termékeink a vevői igényeknek megfelelően
az alábbi védelmi elemek kombinációival látha-
tók el: vízjel, biztonsági szál, hologram, pelyhezők,
színjel, hőjel, vegyvédelem.

Jöjjön el, és próbálja ki új termékünket, a máso-
lásvédelemmel ellátott papírunkat!

Ha jó oka van rá, hogy egy dokumentumból
egyetlen eredeti és fénymásolással reprodukálha-
tatlan példány létezzen, itt az ideje kipróbálni és
használatba venni a DIPA Rt. német technológián
alapuló legújabb fejlesztését. Működése rendkívül
egyszerű: az eredeti példányt speciális felülettel
láttuk el, amelyre bármilyen szöveg, grafika felvi-
hető, ahogyan bármely más irodapapírra is. A kü-
lönbség az, hogy fénymásolás hatására a másolaton
a háttérben már az Ön kívánságának megfelelő
felirat jelenik meg, amely jelzi, hogy már csak má-
solati példányról van szó. Védje az eredeti doku-

mentumot, az információt és a tudást, amit nehéz
munka árán szerzett meg!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
a Printexpo-kiállításon.

Dufon Antisztatikus/Meech

303/D

2005-ben először jelentkezik a Meech Ltd. a magyar
Printexpón. 

A cég ionizáló berendezéseivel a nyomdaipar-
ban tevékenykedők már találkozhattak külföldi
kiállításokon. Sztatikus elektromosságot kijelző
és mérő berendezések, ionizáló rudak, fúvókák,
pisztolyok, ventillátorok, munkapadra helyezhető
berendezések, web-tisztítók találhatók a termék-
skálán. 

Küldetésünk, hogy hatékony, minőségi, időálló
megoldásokat adjunk, s ezzel egy időben az elekt-
rosztatika területén a legkiválóbb szolgáltatásban
részesüljenek ügyfeleink. A nyomdaipar számos
fajtájába, illetve területein: gravírozás, tintasuga-
ras nyomtatás, flexó-, litográfia-, szita-, címke- és
tamponnyomásnál, termál-, lézer-, illetve digitális
eljárásoknál, a kötés és hajtogatás fázisánál is nagy
sikerrel oldottuk meg ügyfeleink elektrosztati-
kussággal kapcsolatos problémáit világszerte.

Elégedett ügyfeleink közé tartozik, többek között,
a BP, Ford, Fuji, Kodak, Nestlé, Nypro és a Tetrapack.  

Nagyon reméljük, hogy meglátogat bennünket
a Printexpo-kiállításon, ahol átveheti katalógu-
sunkat.

Dupro Kft.

301/E 

A Dupro Kft.  1996 óta képviseli Magyarországon
a Lohmann csoport kétoldalú ragasztószalag di-
vízióját.

Annyiféle Lohmann-ragasztószalag létezik,
ahány ragasztási problémát kell megoldani, a leg-
megfelelőbb szalag kiválasztásához műszaki ta-
nácsadással állunk rendelkezésükre vásárlóinknak.

A nyomdaipar számára kínáljuk kliséragasztó-
inkat, amelyek fóliás, habalátétes és szövethordo-
zós kivitelben, különféle kiszerelésekben állnak
rendelkezésre.

DuploFlex kliséragasztóink 0,55 mm és 0,38 mm
vastag habalátétes ragasztószalagok, amelyek négy-
féle habréteggel, négy különböző színnel készül-
nek, így a felragasztás után is felismerhető a ragasz-
tó pontos típusa.
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A kiállításon mutatjuk be a habalátétes szalagok
új változatát DuploFLEX ULTRA  néven! Új termé-
künket rugalmasabb hordozóanyaggal, hosszú
nyomtatási folyamatra ajánljuk. Papíripari terület-
re ajánljuk tekercsvégtelenítő szalagjainkat, ma-
nuális és repülőtekercs-váltáshoz egyaránt.

Készséggel várjuk érdeklődésüket a Printexpo-
kiállításon vagy bármely elérhetőségünkön! 

Széles termékválasztékunkban megtalálhatók
transfer-, papír-, fólia-, textil- vagy szivacs-hordozó-
anyaggal gyártott kétoldalú ragasztószalagok, illet-
ve speciális területre stancolt termékek.

Egri Nyomda Kft. 

204/C 

A száztizenkét éves Egri Nyomda Kft. az elmúlt
években megvalósult több mint kétmilliárd fo-
rint értékű műszaki fejlesztése révén az ország
legkorszerűbb nyomdái közé fejlődött. Termék-
skáláját a napilapok, akcidens kiadványok, maga-
zinok, reklámújságok, irkafűzött folyóiratok, ra-
gasztó-kötött könyvek, plakátok, címkék képezik,
minőségigényes kivitelben.

A formakészítésben Dolev 800 és Agfa Phoenix
2250 CtF-rendszer működik. A digitális adatokat
CD-n, interneten vagy távadatátvitellel tudjuk fo-
gadni.

Nyomtatási lehetőségek: íves ofszetnyomtatás
MAN Roland 305 gépen öt színben, B2+ formá-
tumban. Tekercsnyomtatás 1+1, 2+0, 2+2, 4+4,
5+5 színben, négy coldset gépen (Solna Commer-
cial C 25, Solna Distributor D25, Plamag Rondoset
Petit, Zirkon Forta 660) vagy két nagy teljesítmé-
nyű heatset gépen (MAN Rotoman C40 és az öt-
színes MAN Polyman 45), mely utóbbiak A4 nyolc,
tizenkettő és tizenhat oldal terjedelemnél gerinc-
ragasztott kiadványok elkészítésére is alkalmasak. 

A kötészeten az alapvető gépeink mellett az irka-
fűzés két Müller Martini gépsoron, a ragasztókö-
tés Kolbus ragasztó-kötő gépsoron történik. 

Megrendelőinket az előkészítés és a kivitelezés
során képzett szakembereink segítik. 

EPS team Kft. 

102/B

1117 Budapest, Sopron út 21.

Tel.: (06-1) 382-0220, Fax: (06-1) 382-0221

E-mail: info@epsteam.hu

Internet: www.epsteam.hu

Pro Ink Jet Solution

Az EPS team Kft. bemutatja a professzionális tinta-
sugaras proof/nyomtatási rendszereket a Printex-
pón.

A tintasugaras nyomtatók elérték azt a minőségi
szintet, amely megfelel a legszigorúbb követelmé-
nyeknek, mind színhűség, nyomatélettartam,
mind pedig alkalmazott nyomtatási alapanyag
tekintetében. E követelményeket a nyomtatók
rendszerbe építve, annak elemeként tudják meg-
valósítani.

A nyomtatórendszerek a fotósok, DTP-stúdiók,
nyomdák, print shopok, sajátos igényeit kielégítő
szisztémák, melyek fő elemei:
w szoftver,
w képalkotó berendezés és
w nyomathordozó média.

Rendszereink az EFI (Electronics For Imaging
Inc.) proof- és printeszközeire épülnek, melyek
közül kiemelkedő helyet foglal el a több felhasz-
nálós, több nyomtatós, modulárisan felépíthető
EFI Colorproof XF 2.6 szoftver.

A kimeneti eszközöket a legmagasabb kritériu-
mokat is kielégítő nyomtatókból alkottuk, mint
például az EPSON új K3 családba tartozó EPSON
Stylus PRO nyomtatói, vagy a HP DesignJet 130,
LaserJet 9500 nyomtatói vagy  a Mutoh Rockhopper
II 64 ECO Solventes nyomtató.

A nyomathordozók különböző felhasználási
területre vannak optimalizálva: EFI Proof Paper-ok
a pontos színeket hivatottak visszaadni, a Digital
Photo InkJet médiák a fotóreprodukcióban fontos
nagy színteret tudják biztosítani.

A felhasználási területeknek megfelelően felál-
lított munkafolyamatok megtekinthetők a Print-
expo-kiállításon vagy az év bármely napján bemu-
tatótermünkben.

Euro Irodaszergyártó Kft.

103/A

Cégünk várja az üzleti partnereit, a vásár látogató-
it, akik érdeklődnek a papírfeldolgozás speciális
termékei, a levélborítékok és levéltasakok iránt. 

Az Euro Kft. standján megtekinthető a boríték-
profil legszélesebb választéka, a különböző méret-,
papírminőség-, ragasztási, ablakelhelyezési, nyom-
tatási lehetőségek.

Az Euro Kft. nagy tapasztalattal rendelkezik az
általánosan ismert és felhasznált standardborítékok,
valamint a speciális igényeket teljesítő egyedi bo-
rítékok gyártásában. A termékei korszerű gépeken,
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jó minőségű anyagokból készülnek, magasan kép-
zett szakembergárda közreműködésével. 

Az Euro Kft. kiállítói várnak minden látogatót,
akinek kérdése van a borítékok felhasználhatósá-
gára vonatkozóan, vagy akik szakmai tanácsot kér-
nek konkrét feladat megvalósítására.

Kérjük, keresse fel honlapunkat a http://www.
eurokft.hu címen, ahol még részletesebb infor-
mációkat talál azelőtt, hogy a kiállításon személye-
sen megismeri termékeinket és szolgáltatásain-
kat.  

FlexoTech Hungária Kft.  

301/I

Illes Balogh

Tel.: (36-1) 358-1446

Fax: (36-1) 358-1447

E-mail: sales@flexotech.hu

Internet: www.flexotech.hu

Társaságunk több mint tíz év áll a flexónyomdák
szolgálatában. A Printexpo-kiállításon előtérbe he-
lyezzük a papírnyomtatáshoz kifejlesztett Opal és
Emerald típusú kerámia raszterhengerek, Beckart
hulladékvíz-tisztítók, valamint a minőségi nyo-
matkövető rendszereiről ismert TecScan legújabb
termékei, kiemelt helyen a fóliapálya nyúlását
on-line módon ellenőrző rendszer és a karton-
papír ellenőrző rendszer bemutatását. Kiállítás-
ra kerül a negyedik generációs – saját fejlesztésű
és gyártású –, címkenyomdák számára ajánlott,
Speedmounter Narrow montírozógépünk. Az egyéb
forgalmazott és gyártott termékeinkről – festék-
rendszerek, acél és műanyag rákelpengék, nyom-
dák részére kifejlesztett széles flexó montírozógé-
pek, hosszvágó és áttekercselő gépek, címkenyomó
gépek – részletes információval várjuk kedves lá-
togatóinkat.

Fürcht Zoltán

301/C 

2142 Nagytarcsa, Tessedik Sámuel u. 48.

Telefon: (36-28) 450-808

Mobil: 06 30-948-2491

Fax: 36 30-988-9591

E-mail: mail@furcht.hu

Internet: www.furcht.hu

Sajnos, túl sok újdonsággal az idén nem rukkolha-
tunk ki, mert az elmúlt években inkább a meglévő
termékeink külföldi értékesítésének fellendítésé-
vel foglalkoztunk, s így kevesebb energia jutott az

újabb termékek kifejlesztésére. Ezt egyrészt való-
ban sajnálom, mivel mérnökként legszívesebben
új gépek kifejlesztésével szeretek foglalkozni, más-
részt örülök annak, hogy az export beindítására
tett erőfeszítéseim nem voltak hiábavalóak, ter-
mékeinket Európa-szerte vásárolják. Szívesen mű-
ködnék együtt hazai gyártókkal a külföldi kapcso-
latépítés terén, talán így több időm maradna új
termékek fejlesztésére és a hatékonyabb gyártás
megszervezésére is. Legfontosabb gyártmányaink
továbbra is az R-760 és R-761 ritzelő-, bígelő-, per-
forálógép, de a külföldi piacokat elsősorban nem
ezekkel, hanem kisméretű stancpréseinkkel és át-
tekercselő gépeinkkel sikerült meghódítani. Bár ké-
szítettünk kenőgépet, hengerstancolót és tekercs-
hasítókat is, attól tartok, hogy ezek egyike sem lesz
a Printexpóra kiállítható állapotban.

FRAMA GPV Papírfeldolgozó Kft.

Francia–Magyar Papírfeldolgozó Rt. 

a GVP csoport tagja
101/H

Borítékokat, levéltasakokat gyártunk Budapesten,
1991 óta Európa egyik legnagyobb borítékgyártója,
a GPV Group magyarországi tagjaként. Nagy telje-
sítményű gépsorainkon minden típusú borítékot
és levéltasakot gyártunk, naponta kb. kétmilliárd
darabot különböző felhasználási területeken:
w katalógustermékeket raktárról értékesítünk, el-

sősorban kereskedelmi forgalomban;
w felülnyomott, céges borítékok;
w reklámborítékok;
w gépi töltésű borítékok minden töltőgéptípusra;
w légpárnás, redős-talpas és egyéb speciális tasakok;
w műanyag alapú borítékok dokumentumok szá-

mára;
w biztonsági tasakok és egyéb, speciális termékek.
Annak érdekében, hogy termékeinkről, szolgálta-
tásainkról részletesebb felvilágosítással szolgálhas-
sunk, illetve bemutathassuk újdonságainkat (pl.
színes alappapírból készült termékcsaládunkat, kar-
tonalapú termékeket stb.), az érdeklődőket szeretet-
tel várjuk a Printexpo-kiállításon.   

GACH Kft. 

301/F

Figyelmébe ajánljuk szita- és flexónyomtatással
kapcsolatos termékeinket, melyek a grafikai, rek-
lám-, illetve a csomagolóanyag-iparban nélkülöz-
hetetlenek.
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w szitanyomó festékek – Unico/Belgium, Apollo/
Anglia; oldószeres, vizes, UV, speciális (illatos,
akvarell, biztonságtechnikai, foszforeszkáló, flu-
oreszkáló, hőre változó, kaparós stb.) szitafesté-
kek és teljes vegyszerprogram forgalmazása;

w sablonkészítő anyagok – Ulano/USA; rákelgumi
– Cherokee/USA; szitaszövetek – SAATI/ Olasz-
ország; 

w színkeverés, próbanyomat, szaktanácsadás;
w vizes és alkoholos flexó- és mélynyomó festékek

Skandináviából; 
w Pantone-, RAL-színek egy nap alatt; 
Időpont-egyeztetés után szakembereink a helyszí-
nen segítenek technológiai problémáik megoldá-
sában.

Nyomtatási problémáikkal forduljanak hozzánk,
mi értünk hozzá!

Kérjük, látogasson meg bennünket a Printexpo-
kiállításon! 

Gábor-Pack Kft.

107/G 

Cégünk évek óta rendszeres kiállítója a Buda-
transpack-kiállításnak. Fő profilunk hullámkar-
ton-termékek gyártása: nyomatlan vagy akár há-
rom színnel nyomtatott csomagolódobozok, tálcák,
elválasztók, rekesztékek sorozatgyártása, vevői igé-
nyek szerint.

Saját fejlesztések alapján gyártunk továbbá PE
habfóliával bevont, hullámpapírlemezből készü-
lő csomagolóeszközöket, illetve környezetbarát
hullámpapírból készülő párnázó elemet, amely-
lyel sikerrel váltottuk ki több helyen a polisztirol-
hab-csomagolásokat. Ezeken kívül különféle kar-
ton- és speciális élvédőkkel is megjelenik a cég.

Egyre több vállalatnál kizárólagos csomagoló-
anyag-beszállítóként tervezzük, gyártjuk, raktároz-
zuk és saját tehergépjárműveinkkel, ütemezve
szállítjuk a csomagolóanyagokat, akár naponta
többször is ugyanazon vevőnek. Ez a teljes körű
logisztikai szolgáltatás, illetve komplett szolgálta-
tási csomag az, amit az idei kiállításon a középpont-
ba helyezünk.

Az idei Budatranspackon is szeretettel várjuk az
érdeklődőket.

Gáspár-Pack Csomagológép-gyártó Kft.

112/C

A 2005. évi Budatraspack-kiállításon a Gáspár-Pack
Csomagológép-gyártó Kft. egyedülállóan széles

körű gyártmányösszetételéből az új fejlesztésű DG-
11B egyedi dobozológépet, valamint a GYDG-31B
gyűjtő dobozológépet mutatja be. Az eddigi be-
mutatókon elsősorban a lámpa- és a gyógyszercso-
magolás területéről voltak láthatók berendezések,
a jelenleg kiállított gépek elsősorban élelmiszer
csomagolására készültek, de jól alkalmazhatók
más egyéb területen is. A legyártott berendezések-
nek igazodniuk kell az adott termék és a vásárlók
csomagolási igényéhez, ezért a kiforrott alaptípu-
sokhoz a független fejlesztőüzem megtervezi és
legyártja a termékfüggő egységeket, majd ezt köve-
tően az összeszerelt berendezést teszteli, és üzem-
be helyezi. 

A fejlesztési folyamatot jól tükrözi a kiállításra
kerülő gyűjtő dobozológép az egyedileg kialakí-
tott előrendezőjével. A cég nem általánosítható
üzletpolitikája és termékei tükrözik a rendkívüli
fejlődési és megítélési mutatóit.
A Gáspár-Pack Kft. tisztelettel várja a Budatrans-
pack-kiállításon az érdeklődőket, ahol kérdéseikre
csomagolási minták és bemutatófilmek segítségé-
vel tájékoztatást és útmutatást kaphatnak.

Hart Color 1992 Kft. 

104/B

Csömör Mogyoródi u. 24.

Telefon: (o6-28) 543-37o

E-mail: hartcololor@hartcolor.com

Internet: www.hartcolor.com

Cégünk a tamponnyomó gépeket gyártó belga
Printing Interenational magyarországi képviselete.
A tamponnyomáshoz szükséges anyagok és beren-
dezések teljes körét forgalmazzuk. Főbb termékcso-
portjaink és szolgáltatásaink:
w standard egy- és többszínes tamponnyomógépek;
w a gépekhez szükséges tartozékok és kiegészítő

berendezések;
w automata tamponnyomó rendszerek (pl. labdák,

drazsék, fecskendők stb. nyomtatására);
w üveg, kerámia és porcelán nyomtatására készült

speciális tamponnyomó gépek;
w tamponnyomó festékek, színkeverés;
w tamponok nagy választékban, egyedi tamponok

készítése;
w klisék (fotopolimer, vékony és vastag acélklisék),

klisékészítés bármely klisétípusra;
w egyéb fogyó- és segédanyagok;
w szaktanácsadás, betanítás.
Szeretettel várjuk érdeklődésüket a Printexpo-
kiállításon.
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Harmanec-Kuvert Kft. 

205/D

A cég székhelye: Brezno- Szlovákia

A cég profilja: borítékgyár

Magyar képviselő: Pukkai Attila

Tel.: +36 30 541 3227

Fax: +36 28 366 055

E-mail: pukkai@harmanec-kuvert.sk

Internet: www.harmanec-kuvert.sk

A Harmanec-Kuvert borítékgyár a festői környe-
zetű Alacsony-Tátra szomszédságában, Szlovákiá-
ban található, Budapesttől mindössze 225 km-re.
A gyár ötven százalékban szlovák (Eco Invest Kft.),
ötven százalékban német (Mayer-Kuvert GmbH)
tulajdonban van. A világhírű Mayer-Kuvert lánc
tagjaként az utóbbi években a térség piacának je-
lentős szereplőjévé lépett elő.

Napjainkban egyre markánsabban van jelen
a magyarországi piacon is.

Az idei Printexpo-kiállításon újdonságként a
kiváló minőségű (magasan fehérített papírból
előállított), exkluzív Cygnus Excellence boríték-
márkával, valamint a színes borítékok gazdag vá-
lasztékával jelentkezünk.

Újdonságaink mellett, természetesen, felvonul-
tatjuk boríték- és tasakválasztékunk teljes palettáját,
ugyanakkor bőséges referenciaanyagunk segítsé-
gével prezentáljuk cégünk egyik legerősebb pro-
filját, a gépi töltésre alkalmas, megszemélyesített
termékeket is.

Várunk mindenkit szeretettel, és örülünk a sze-
mélyes találkozásnak a Printexpo-kiállításon.

Hoffmann Kft.

101/A

Budaörs, Kötő u. 9.

Internet: www.hoffmannkft.hu

A BASF által bevezetett, jól ismert nyloflex és nylo-
print fotopolimer márkákat immár az Xsys Print
Solutions – Európa legnagyobb festékgyártójá-
nak – cégszervezetébe integrálva kínáljuk. Az Xsys
gigantikus mérete ellenére is megmaradt a nyo-
mólemezrészleg és társaságunk rugalmassága és
a flexónyomtatás melletti nagyfokú elkötelezett-
sége.

Újdonság az ACT flexólemez, amely a rendkívül
sikeres FAR- és FAH-lemezek közé ékelődik ke-
ménységében. Oldószeres, vizes és UV-festékeknél
is kiváló nyomtatási, festékátadási tulajdonságo-

kat nyújt. Különösen alkalmas vonalas és raszteres
elemeket kombináltan tartalmazó munkákhoz.

A CtP flexós híveinek örömhír, hogy kisebb mé-
retű, árában elérhetőbb modellel bővítette kíná-
latát partnerünk, a Flexolaser.

A GiDue a vadonatúj Athena modelljével új kor-
szakot nyit a közvetlen meghajtású nyomdagépek
felhasználhatóságában: a nyomóművenként nyolc
egyedi meghajtással felszerelt gép 15 mikronos
fóliaanyagtól indulva akár 600 gramm/m2 súlyú
karton nyomtatására is alkalmas.

Újdonság a jól ismert Combat modell i-változata,
ami szintén teljesen egyedi meghajtásra alapozva
intelligens passzer- és nyomatminőség-tartást,
automatikus pályafeszesség beállást nyújt.

Stanclemezszállítónk, az Electro Optic új felület-
bevonattal a nehezen stancolható műanyag alapú
öntapadós anyagoknál is hosszú élettartamot,
egyenletes stancolási minőséget biztosító stanc-
lemezminőséggel jelentkezik a keskeny pályán
mágneslemezzel stancolók részére.

Horizon GmbH 

206/C 

Horizon GmbH, Campus 21,

Europaring F 14 102, 2345 Brunn am Gebirge

E-mail: anton.bauer@horizon-austria.at

A japán nyomdai továbbfeldolgozó-gép gyártó,
a Horizon Int. német leányvállalata, amely Né-
metországban és Ausztriában piacvezető, 2004
októbere óta saját értékesítési és szervizszervezet-
tel van jelen Magyarországon. 

A Horizon a teljes nyomdai továbbfeldolgozó
palettát lefedi gépeivel, és ebben a szakmában
éllovasnak tekinti magát. Értékesítünk gépeket az
összehordáshoz/irkafűzéshez, brosúrakészítéshez,
hajtogatáshoz, ragasztókötéshez és vágáshoz. Anton
Bauer, a Horizon területi vezetője: „A Horizon-
gépeket Touch&work-technológiával látták el,
a lehető legnagyobb rugalmasságot, a legrövidebb
beállítási időt, a legegyszerűbb kezelést és emel-
lett csúcsminőséget kínálnak, és így rendkívül gaz-
daságosak.” A Printexpón a Horizon a StitchLiner
5500 irkafűzőt, az SPF-20A/FC-20A brosúrakészítő
berendezést, a VAC-100 összehordót és a HOF-30
digitális nyomtató-berakót, a BQ-270 ragasztó-kö-
tő gépet, a HT-30 háromkéses szélezőberendezést,
az AFC-546AKT és a PF-P330 hajtogatógépeket,
valamint a BQ-P6 asztali ragasztó-kötő gépet mu-
tatja be.
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Hullám-Pack Kft.

211/G

Tel.: (06-25) 402-974; (06-25) 402-975

Fax: (06-25) 404-527

E-mail: info@hullampack.hu; office@hullampack.hu

Internet: www.hullampack.hu

A Hullám-Pack Kft. 1995-ben alakult százszáza-
lékos magyar magántulajdonú vállalkozásként,
Dunaújváros Északi Iparterületén. Egy új üzem-
csarnokban ötven fővel dolgozunk, több műszakos
munkarendben.

Folyamatos műszaki fejlesztéssel törekszünk a ve-
vői igények mind magasabb szintű kiszolgálására.
ISO 9001-2000 új Minőségbiztosítási és Minőség-
tanúsítási Rendszer szerint. 

Cégünk hullámkartonlemezek teljes választéká-
ból, valamint kartonplasztlemezekből készít dobo-
zokat önzáró és hagyományos kivitelben, válaszla-
pokat, betéteket, rekeszeket, tálcákat. Termékeink
készülnek nyomatlanul vagy két szín flexónyom-
tatással.

Partnerkapcsolatunk kiterjed az ország egész
területére, az ipar és a mezőgazdaság valamennyi
ágazatára.

Várjuk szeretettel a Budatranspack-kiállításon.

HVB Leasing Hungary

202/B

A HVB Leasing Hungary az idén is önálló kiállító-
ként várja minden kedves régi és új ügyfelét a
Printexpo-kiállításon. Számtalan újdonsággal, ked-
vező finanszírozási konstrukciókkal és azonnali
ajánlattal segítjük Önt a tervezett beruházások és
üzleti döntések terén. 

Innomontage Vállalkozó Kft.

304/J

Az Innomontage Vállalkozó Kft.  a felületkezelés
és környezetvédelem területén működő szakcég.
Oldószergőz és porképződéssel járó ipari tevékeny-
ségekhez tervez, gyárt és telepít elszívó- és szűrő-
berendezéseket, szennyvízkezelőt és oldószer-visz-
szanyerőt. Környezetvédelmi, munka-egészségügyi
és tűzmegelőzési méretezéseket, komplett tech-
nológiai engedélyeztetési dokumentációkat készít.
A KVVM által kiadott minősítés alapján levegő-
tisztaság-védelem szakterületén környezetvédel-
mi felülvizsgálatra is jogosult.  

Társkiállító, illetve képviselt cégek  a brémai

REINLUFT RELOX GmbH és langenfeldi leányvál-
lalata a VITS-ROTOLINE GmbH.  Papír-, csomagoló-
anyag- és nyomdaipari létesítményekhez kapcsoló-
dó környezetvédelmi berendezéseket gyártanak és
telepítenek (pl. utóégető berendezéseket, aktívsze-
nes szűrőegységeket, papíripari szárítót, hővissza-
nyerőt).

További információ: www.innomontage.hu,
www.relox.de, www.vits-rotoline.de.

Intergraf Kft.  

203/B 

Az Intergraf Kft. a magyar nyomdaipar egyik je-
lentős beszállítója. Tevékenységi köre kiterjed a
grafikai segédanyagok forgalmazására:
w Kodak grafikai filmek,
w hagyományos és CtP nyomólemezek,
w nyomdaipari berendezések,
w DuPont flexográfiai nyomólemezek,
w cromalin proofrendszerek és anyagok,
w Sontara törlőkendők,
w Chimigraf flexográfiai festékek,
w Perfect Dot ofszet gumikendők,
w és egyéb segédanyagok;
flexográfiai formakészítésre:
w nyomógép specifikus grafikai előkészítés,
w flexó prepress optimalizálás,
w egyedi proof,
w analóg és digitális fotopolimer klisék készítése;
technológiai szerviz- és tanácsadásra.

Üzletpolitikánk a személyes vevőkapcsolatra, a
kiváló minőségű termékek forgalmazására, ver-
senyképes árak alkalmazására, a vevők rugalmas
kiszolgálására, valamint a termékekhez kapcsoló-
dó műszaki szaktudásra épül.

Invenció Kereskedelmi Kft.

105/F 

1094 Budapest, Tűzoltó u. 46. 

Tel.: (06-1) 260-0562 

www.inventiontrade.hu

Cégünk sokak számára már jól ismert a nyomda-
iparban. Neves gyártó cégek kiváló minőségű
nyomdaipari gépeit értékesítjük. A következő gé-
peinket tekinthetik meg a helyszínen: 
w Vacuumatic VICOUNT E típusú ívszámláló gép,
w Vacuumatic CUTI számláló- és szalagbelövő ké-

szülék,
w EBA 430EP egyenesvágógép,
w DeLuxe Stitcher Stitchmaster drótfűzőgép,
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w Morgana Electrocaser,
w Tosingraph A3 hajtogatógép,
w MAMO A4 hajtogatógép.
Újdonságaink között mutatjuk be a német EBA
cég vágógépeit, melyek kínálata az irodai kisgépek-
től a nagy teljesítményű ipari gépekig terjed. A leg-
modernebb technológia, kedvező áron.

Hajtogatógépeink jelentősen meggyorsítják a pos-
tázás folyamatát. 

Kellékanyagaink közül figyelmükbe ajánljuk
a MAMO spiráljait, melyek megbízható minőséget
nyújtanak igen kedvező áron. 

Munkatársaink szeretettel várják Önt a Printexpo-
kiállításon. A kiállítás időtartama alatt megrendelt
berendezésekre öt százalék árengedményt adunk.
Eredményes vásárlátogatást kívánunk! 

Kesch Computer  

104/A 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket standunkon,
ahol a PSI cég (Németország) teljes lézer- és mecha-
nikusnyomtató-palettáját és a Printronix (USA)
termo- és mechanikus nyomtatóit állítjuk ki. Jel-
lemzőik: nagy teljesítmény, megbízhatóság, és sok-
oldalú használhatóság. Bemutatunk még néhány
érdekesebb alkalmazási lehetőséget. Cégünk első-
sorban nyomtatók értékesítésével és szervizelésével
foglalkozik. PSI-, Printronix-, HP-nyomtatókhoz
teljes körű szolgáltatást nyújtunk, beleértve a tech-
nikai támogatást, szervizelést és a folyamatos kel-
lékanyag-ellátást is. Bővebb információt megtalál
rólunk és a forgalmazott termékekről a www.
kesch.hu weboldalon.   

J. W. Cappelen Budapest Kft.

202/E 

Cégünk a J. W. Cappelen Budapest Kft. négy év
után újra kiállítóként lesz jelen a Printexpón.
Idén kiállításunkat két nagy témakörre koncent-
ráljuk: az okmánybiztonság és a grafikai papírok
területére.

Október 11-én és 12-én a biztonsági nyomda-
iparban jól ismert két svájci szállítónk, a Landqart
papírgyár és az OVD Kinegram AG termékeivel is-
merkedhetnek az érdeklődők. E két napon a gyár
képviselői személyesen is várják kedves vevőinket. 

A kiállítás második felében, október 13-án és
14-én olasz partnerünk, a Cartiere Marchi csoport
műnyomó-, címke- és MW- papírjai, valamint a cseh
Olsanské papírgyár ofszetpapírjai játsszák majd

a főszerepet. A gyárak képviselői is szívesen állnak
az érdeklődők rendelkezésére. 

Mindkét termékcsoport iránt érdeklődő látgatók
számára érdekesek lehetnek a Kanzan gyár hőpa-
pírjai, melyeket  lottószelvények, belépőjegyek és
közlekedési jegyek formájában mindenki jól ismer. 

Természetesen a kiállítás egész ideje alatt teljes
kínálatunkkal – kreatív papírokkal, önátíró papí-
rokkal és a csomagolóanyagok széles körével – ál-
lunk az érdeklődők rendelkezésére. 

Kematechnik Mérnökiroda Kft.

108/K

A Kematechnik Mérnökiroda Kft. teljes körű szol-
gáltatást kínáló szakcég. Komplett technológiák
és egyedi  célberendezések tervezése, telepítése,
meglévő berendezések felújítása, átalakítása és
javítása, alkatrészellátás, szemcseanyagok és védő-
eszközök forgalmazása. 

Két fő területe: a felülettisztítás, és az anyagto-
vábbítás, azon belül is a tengely nélküli spirálszál-
lító rendszerek. Ez utóbbi előnyei: alacsony ener-
giafelhasználás, minimális kopás és karbantartási
igény, maximális  élettartam, csendes, kiporzás-
mentes üzemeltetés, 10 m3/perc szállítási teljesít-
mény, 30 m szállítási hosszig közbenső tároló nél-
küli árutovábbítás – többféle  méretben, kívánságra
rozsdamentes acélból vagy műanyagból  is.  

Alkalmazható: gyógyszer-, vegyi-, dohány-, élel-
miszer- és energiaiparban,  üveggyártás és timföld-
gyártás területén is.

Tekintse meg a Budatranspack-kiállításon a be-
rendezés makettjét, valamint a szintén újdonság-
nak számító Big Beg ürítőrendszert is!

További információ: www.kematechnik.hu.

Keményfém Kft.

204/D 

A minőségi vágógépkés kínálatot a WIDIA márka-
név alatt gyártott kések jelentik. A késgyártók kö-
zötti versenyben a legjobb teljesítmény/ár arányt
kínálják felhasználóiknak.

A Keményfém Kft. által forgalmazott egyéb vá-
gástechnikai eszközök palettáját a papírfeldolgozás
szinte minden területére kiterjesztették. Különböző
szerszámokat mutatnak be a papír-, öntapadóscím-
ke-, hullámkartonvágó és -kimetsző kések köréből.

Hazánkban is egyre fontosabbak az élőmunka
kiváltását célzó beruházások. A Printexpo-kiállítá-
son működés közben mutatnak be egy rakatfordító
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berendezést, amely a fizikai munka csökkentése
mellett sok technológiai előnyt is kínál a nyomó-
géptermek számára. A hamburgi Gerhard Busch
GmbH terméke, a világpiacon legnagyobb számban
eladott rakatfordító, jól kidolgozott konstrukció.
A fordításon túl, a papíroszlop levegőztetésével és
kiütésével a nyomógépek teljesítményének növe-
kedését is elérhetik a felhasználók. A cég további
termékeiről is információkat kaphatnak: kötegelők,
hulladékeltávolító szállítószalagok, hidraulikus
stancolók, valamint festékkeverő berendezések
találhatók a palettán.  

Krenfi  Kft.  

304/I

Nagy utat tett meg az idén százéves családi vállal-
kozás. Idősebb Krajcsovics Endre 1905-ben gép-
szaküzletet és fémipari üzemet létesített Békés-
csabán: varrógépei és kerékpárjai híresek voltak.
Jelentős céggé fejlődött az apa és a fiak keze nyo-
mán ez az üzem, amely sok megpróbáltatást élt
át: háborúkat, válságokat, államosítást. A KRENFI
újjáélesztése 1991-hez és az unoka, Krajcsovics Béla
nevéhez fűződik. Amikor aztán a Kner Nyomda
privatizációja bekövetkezett, a KRENFI Kft. megkezd-
te önálló tevékenységét a nyomda telephelyén.
A cég ma már saját épületében, korszerű berende-
zésekkel, huszonegy fős létszámmal Magyarország
egyik legnagyobb önálló nyomdagépszervizévé
vált. A Heidelberg Osteuropa szerződéses partnere-
ként dolgozó vállalkozás nemcsak Magyarországon,
de Kelet–Európában is jelen van nyomda- és papír-
ipari gépek gyártásával, forgalmazásával, telepí-
tésével és szervizelésével. Telephelye a COFINEC
Kner Címkegyártó Kft. címén (5600 Békéscsaba,
Baross u. 9–21.) található. Vezetői: Krajcsovics Béláné
és Krajcsovics Béla ügyvezető igazgatók, valamint
Buhala Sándor és Dina József.

A Krenfi Kft. szeretettel várja a látogatókat és ér-
deklődőket a Printexpo-kiállításon.

Laminátor Kft. 

301/G 

Minden évben új géppel jelenünk meg a piacon.
Idén melegfóliázó gépünket mutatjuk be. A LAM50
melegfóliázó gép teljesen kompakt, gyors, auto-
mata gép, melyet standunkon üzem közben tekint-
hetnek meg. Jövő év elején egyszerűbb, de ipari
termelésre alkalmas géppel jelenünk meg, hogy
a kisebb nyomdák igényeit is kielégíthessük.

Gépeinkhez alapanyagokat is forgalmazunk.
Kiváló minőségű melegfóliáink nagy sebességű
gépeken is jól alkalmazhatók. Hidegfóliáink közül
minden típusúgéphez találhatnak megfelelőt vásár-
lóink. 24-99cm-es szélességben, 12, 15 és 20 mikron
vastagságban tartunk raktáron fóliákat. Kínála-
tunkat az idei évben ragasztóanyagokkal bővítet-
tük. Hideg- és melegfóliázó gépekhez már kis kisze-
relésben is vásárolható ragasztó. Rendszeres vevő-
inknek versenyképes árakat biztosítunk.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
a Printexpo-kiállításon.

Manuli Stretch Magyarország Kft. 

308/A 

A Manuli Stretch Európában elsőként az 1970-es
évektől gyárt stretch-fóliát, és ma is a világ vezető
gyártói között tartják számon. A vállalat célja,
hogy megőrizze és konszolidálja vezető szerepét
magasan megbízható termékeinek szállításával
és a piacon legjobb minőség/ár értékaránnyal. Ki-
emelten kezeljük a kutatás+fejlesztés területét,
hogy jelenlegi és jövőbeni vásárlóink csomagolási
problémáit a leghatékonyabb módon tudjuk meg-
oldani.

A termékek folyamatos fejlesztésének, egyedül-
álló gépparkunknak és a száz százalékban vissza-
forgatható oktánbázisú alapanyagainknak köszön-
hetően a Manuli Stretch-fóliák alacsonyabb cso-
magolóanyag-felhasználást, erősebb mechanikai
tulajdonságokat és a csomagolt rakatok kivételesen
hatékony védelmét és stabilitását garantálják.

Mi, a Manuli Stretch Magyarország Kft.-ben készen
állunk arra, hogy Önöknél, üzemi próbákon, a gya-
korlatban is bemutassuk termékeink hatékonysá-
gát, bizonyítsuk, hogy termékeink a piacon a legjobb
minőség/ár értékaránnyal rendelkeznek, csökkent-
ve a környezet csomagolóanyag-terhelését és az Önök
– egy termékre jutó – csomagolóanyag-költségét.

Kínálatunkban megtalálhatóak a kézi és gépi
stretch-fóliák, előnyújtható stretch-fóliák, a Melite
típusú erősített 12my és 15my vastag stretch-fóliák,
a Manustif típusú 9my, valamint a Manuforce típu-
sú 7my vékonyságú előnyújtott stretch-fóliák.

Meech Ltd.

303/D

Antisztatizáló berendezések – Meech Ltd. Közép-
Európában. 2005-ben először jelentkezik a Meech
Ltd. a magyar Printexpón. 
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A cég ionizáló berendezéseivel a nyomdaiparban
tevékenykedők már találkozhattak külföldi kiállí-
tásokon. Sztatikus elektromosságot kijelző és mérő
berendezések, ionizáló rudak, fúvókák, pisztolyok,
ventilátorok, munkapadra helyezhető berende-
zések, web-tisztítók találhatók a termékskálán. 

Küldetésünk, hogy hatékony, minőségi, időálló
megoldásokat adjunk, s ezzel egy időben az elekt-
rosztatika területén a legkiválóbb szolgáltatásban
részesüljenek ügyfeleink. A nyomdaipar számos
fajtájában, illetve területein: gravírozás, tintasuga-
ras nyomtatás, flexó-, litográfia-, szita-, címke- és
tamponnyomásnál, termál-, lézer-, illetve digitális
eljárásoknál, a kötés és hajtogatás fázisánál is nagy
sikerrel oldottuk meg ügyfeleink elektrosztatikus-
sággal kapcsolatos problémáit világszerte.

Elégedett ügyfeleink közé tartozik többek között
a BP, a Ford, a Fuji, a Kodak, a Nestlé, a Nypro és
a Tetrapack.  

Nagyon reméljük, hogy meglátogatnak bennün-
ket a Printexpo-kiállításon, ahol átvehetik kataló-
gusunkat.

Müller Martini Kft. 

305/A

1106 Budapest, Fátyolka u. 2.

Telefon: (06-1) 433-6800, Telefax: (06-1) 433-6802

E-mail: info@hu.mullermartini.com

Internet: http://www.mullermartini.com

Ez év őszén is jó néhány rendezvénnyel várja a Müller
Martini AG a nyomdaipari szakambereket a Print-
expo-kiállítással párhuzamosan a nagyvilág legkü-
lönbözöbb helyszínein.

Szeptemberben a Printexpo előtt  a Print 05 chica-
gói kiállításon, majd pedig a belgiumi LabelExpón
mutatja be a Müller Martini konszern a nyomó-
gépek területén végzett legújabb fejlesztéseket (for-
mátumvariábilis, gyorsan cserélhető nyomómű-
elemek, fejlesztések flexibilis címkegyártásához).

Október közepén a Printexpót követően, Lipcsé-
ben, az IFRA-kiállításon várjuk az újságfeldolgozó
üzemekből a vendégeket a gazdaságos optimális
expediálási megoldásokkal.

Szállítási program: folyóirat-feldolgozó gépek és
berendezések, újság- és folyóirat-expediáló rend-
szerek, könyvkötészeti feldolgozó rendszerek, ke-
ménytáblás könyvgyártás berendezései, ofszet
nyomógépek és tartozékok, új és gyári felújított
gépek, berendezések, könyvkötészeti anyagok for-
galmazása (fűződrót, hotmelt-ragasztó, enyvkocso-
nya, krepp-sapkapapír).

Tevékenységi kör:
tervezés, szállítás, üzembe helyezés, alkatrészel-
látás és szerviztevékenység gyártóműben képzett
magyar szakemberekkel, hétszáz négyzetméteres
saját iroda-, raktár- és műhelyüzemcsarnok-hát-
térrel, közel negyvenmillió forintos raktárkész-
lettel.

A Printexpo-kiállításon csak egy információs
standdal veszünk részt, de a Printexpo számunkra
még ebben a – kiállított gép nélküli – felállásban
is a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás
és tapasztalatcsere fontos színterét képezi.

Látogassanak meg bennünket a Printexpo-kiál-
lításon, hogy a Müller Martini-gépekkel, valamint
a rajtuk feldolgozható könyvkötészeti anyagok-
kal kapcsolatos kérdéseket, tapasztalatokat szemé-
lyesen is megbeszélhessük, valamint szót ejtsünk
a jövőbeli fejlesztési elképzelések és feladatokról
lehetséges megoldásairól is.

M-real Petőfi Nyomda Kft. és Petőfi Címke Kft.

207/D 

A hagyományokhoz hűen, ebben az évben is kiállí-
tóként veszünk részt a Budatranspack Nemzetközi
Csomagolási és Anyagmozgatási Szakkiállításon.
Az idei rendezvényre a „Kreatív és Költséghaté-
kony” mottó jegyében készültünk. 

A „D” pavilonban a PNYME által szervezett kon-
ferencia keretein belül nyílt előadásokat is tar-
tunk legújabb fejlesztéseinkről a kiállítás első
napján, október 11-én 14.30–17.30-ig. Az érdeklő-
dők megtudhatják, hogy milyen megoldásokkal
alakítjuk ki a Braille-írást a csomagolóanyagokon,
hogyan fejlesztjük hatékonyságunkat termelés-
központú karbantartással. Szó lesz olyan digitális
újításokról is, mint internetes grafikai jóváhagyás,
nyomatellenőrzés, professzionális színkezelés,
beszélünk továbbá újfajta lakkozási eljárásokról
és a kibővített színtérről, illetve a füzetcímkék-
ről. 

Látogassanak meg bennünket a Budatranspack-
kiállításon, ahol cégünk képviselői a kiállítás teljes
időtartama alatt készséggel állnak rendelkezésük-
re és adnak választ kérdéseikre. 

Nógrádi Erdőkémia Kft.

Termékmenedzser: Párducz József, 

mobiltelefon: (06 30) 664-0594, 

e-mail: nek.parducz@axelero.hu

Festéküzem-vezető: Márton Levente, mobiltelefon: 

(06 30) 749-2654
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Tisztelt felhasználó! Ismerkedjen meg velünk!
Gyáregységünk a Nógrád megyei Tolmácson ta-
lálható, ahol a közismert termékeinket (különbö-
ző hígítók, oldószerek, autóápolási termékek stb.)
gyártjuk. A Nógrádi Erdőkémia Kft. ISO 9001 mi-
nősítéssel rendelkezik.

A Nógrádi Erdőkémia Kft. rendkívül széles ter-
mékpalettájának egy kisebb, de nem elhanyagol-
ható termékcsoportja a nyomdaipar számára
gyártott flexó- és mélynyomó festékek családjai,
melyet mind vizes, mind oldószerbázisú kivitel-
ben készítünk. 

Termékeink kitűnően használhatók a flexibilis
csomagolóanyagok, címkék, valamint a hagyomá-
nyos nyomdaipari termékek előállítására. A kü-
lönböző nyomathordozó alapanyagokra alkalmas
festéktípusaink 10-12%-os pigmenttartalmú vál-
tozatait, valamint a Pantone alapszíneket raktárról
szállítjuk, az egyedi színeket – külön igény szerint –
megrendelésre, rövid határidővel teljesítjük.

A felhasználhatósági szempontok terén is széles
körű alkalmazhatóságot biztosítanak festékeink,
melyekkel akár hőálló, fényálló, hegeszthető és
laminálható végtermék készíthető.  

Komoly eredményeket értünk el a speciálisan
alkalmazható fehér festékeink fejlesztésében. Új ké-
szítményeink előoldali és tükörnyomtatásra, vala-
mint laminálásra is alkalmasak. Bizton állíthatjuk,
hogy ezen a téren európai színvonalú terméket
ajánlhatunk figyelmükbe.

Festékcsaládjainkhoz saját gyártású segédanya-
gaink is az Önök rendelkezésére állnak.

Külön erősségünk a vásárlói igények szerinti,
speciális kérések teljesítésének a maximális kielé-
gítésére történő törekvésünk, mely a piacon lévő
más termékek esetében nem, vagy csak igen nehe-
zen valósíthatóak meg (gépi sajátosságok, termelési
feltételek, más speciális körülmény figyelembevé-
tele stb.).

Egyéb alap- és segédanyagokat is forgalmazunk
a nyomdaipar számára.

Nyomda-Technika Kft. 

305/A 

Mint eddig mindig, cégünk most is kiállít a Print-
expón. Ajánljuk a nyomdáknak nyomdagépszer-
vizünk szolgáltatásait: nyomdaipari gépek javítását,
leszerelését és telepítését. 

A már országszerte jól ismert egyedi papírhul-
ladék-elszívó rendszereinket egy működő model-
lel szemléltetjük. A hulladékelszívó rendszereink-

hez külön is kínálunk használt és új, kiváló minő-
ségű német HSM bálázó gépeket. Az irodákat sem
hagyjuk figyelmen kívül, az ott keletkező papír-
hulladékhoz ajánljuk az irodai (és ipari) iratmeg-
semmisítők nagy választékát.  

Kereskedelmi irodánk a folyamatosan bővülő
fogyóeszköz-kínálatával továbbra is készséggel áll
minden nyomda és viszonteladó rendelkezésére.
Termékskálánkon megtalálható a vágólécek, vágó-
gépkések nagy választéka, saját gyártású szívógu-
mik, fűrészkések, mosóélek stb., melyek a standun-
kon is láthatók lesznek. Újdonságként ízelítőt
adunk a kiváló PRISCO tisztítószerekből (henger-
mosók, lemezmosók stb.).

A nyomdagépek iránt érdeklődők a nyomógé-
pektől a kötészeti gépekig szinte mindent megta-
lálnak nálunk. Egyéb kiegészítő gépeket is ajánlunk,
mint a már számos nyomdában működő JS lég-
nedvesítő berendezéseket.

A környezetvédelemre is gondolva, a kiváló WK
utánégetőket ajánljuk a levegő tisztántartására.

Polytek Kft.

305/E

A jövőben is fő célunk a vállalkozásunk által kizá-
rólagos joggal képviselt SPM Steuer GmbH & Co.
KG, mint a használt Heidelberg és Roland típusú
íves ofszet nyomógépek felújítója és forgalmazója,
valamint a Heidelberg székhelyű WEB Project
Consult GmbH, mint a különböző használt rotáci-
ós és feldolgozó gépek felújítója és forgalmazója –
mind jobb megismertetése. Működő referenciák
igazolják, hogy szaktudásukat, korrektségüket a
magyarországi nyomdásztársadalom is elismeri és
igényli.

A fentiekkel kapcsolatban készséggel állunk
minden érdeklődő rendelkezésére a Printexpo-
kiállításon.

Printec BB Kereskedelmi Kft.

308/H 

Cégünk (www.printecbb.hu) ipari jelölés- és kó-
dolástechnikával foglalkozik, kizárólagos magyar-
országi képviselete vagyunk az angol LINX, a né-
met REA az amerikai MARKEM cégeknek.

A LINX és a REA gyártmányú gépek ipari tinta-
sugaras és lézernyomtatók, amelyek segítségével
a kívánt információt a termékekre közvetlenül,
érintés nélkül fel lehet vinni.

A LINX (www.linx.co.uk) tintasugaras és lézer-
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nyomtatókkal bármilyen felületre tíz-húsz milli-
méter távolságról maximum négy sor felvitele
lehetséges (vonalkód is).

A REA cég (www.rea.de) nagykarakteres (DOD),
valamint nagyfelbontású doboz- és zsákfelirato-
zókat fejleszt és gyárt.

A MARKEM hagyományos forgóhengeres forró-
viaszos kódolókat (fóliás tasakos csomagológépek-
hez), elektronikus programozható fólia-felülnyom-
tatókat (SmartDate), forróviaszos tintasugaras
kartonfeliratozókat (Markem 5000), címkenyom-
tató és felrakó berendezéseket és egy kis teljesítmé-
nyű lézernyomtatót (SmartLase) gyárt. 

Újdonságok: 
w új LINX6800 és LINX4900 ipari tintasugaras

nyomtatók,
w új SmartLase 110i ipari lézernyomtató. 

Prosystem Print Kft. és Siko Kft.

206/E

1152 Budapest, Cserba Elemér u. 42.

Telefon: (06-1) 305-4000, fax: (06-1) 306-4483

E-mail: prosystem@prosystem.hu

Internet: www.prosystem.hu

A Prosystem Print és Siko cégek idén is közös stan-
don mutatják be az általuk képviselt nyomdaipari
és papírfeldolgozó gépeket. Az idei Printexpón,
a közel 140 m2-s standon lesz látnivaló bőven.
A kiállított berendezések működés közben is
megtekinthetők lesznek. Az idei kiállítás „prosys-
temes” standjának irányelve: kis példányszámok
nyomtatása gazdaságosan és gyorsan. Bemutatás-
ra kerül egy KBA Genius típusú íves ofszetnyomó
gép, amely szárazofszet-technológiával és a rend-
kívül kis helyigényével tűnik ki a B3-as gépek közül.
Ennek egyik alternatívája az A3+ mérettartomá-
nyú KBA Karat 46 típusú digitális-ofszet nyomógép,
mely nagy érdeklődésre számíthat. A Prosystem
Print Kft. palettájának új ékköve, a nagy hagyo-
mányokkal rendelkező MBO gépgyár bemutatko-
zik egy T530 típusú B2-es hajtogatógéppel.  A ma-
gyar piacon is igen népszerű PERFECTA vágógép
is megtekinthető lesz a kiállításon.

Természetesen a két cég programjában továbbra
is szerepelnek a következő gyártók gépei: KBA (íves,
rotációs, digitális ofszet nyomógépek), PERFECTA
(egyenes vágógépek, ragasztó-kötő gépek), MBO
(hajtogatógépek), HERZOG & HEYMANN (haj-
togatógépek), GÄMMERLER (keresztkirakók, szállí-
tórendszerek), MECCANOTECNICA (cérnafűző
gépek), SITMA (csomagológépek, mailing-rend-

szerek), HOHNER (drótfűző gépek), HANG (papírfú-
ró gépek, gyűrűsmappa-készítők), HUMBOLDT
(pántológépek), ROTATEK (flexó nyomógépek),
KDO (flexó nyomógépek), GANTENBEIN (ragasz-
tó-kötő gépek), SCHMEDT (kis példányszámú
keménytáblás könyveket gyártó gépek), WISTA (per-
forálók, stancolók), SIGLOCH és KOLBUS (kemény-
és puhatáblás könyvgyártó berendezések).

A nevezett gépekkel kapcsolatos műszaki kér-
dések esetén, szakképzett munkatársaink állnak
majd az érdeklődők rendelkezésére standunkon
a teljes vásár ideje alatt.

U.M. Kereskedelmi Kft, UNIMARK Kkt. 

304/H 

Cégünk elsősorban a kivágástechnika és csomago-
lóanyag-gyártás, valamint a nyomtatványok felüle-
ti nemesítését szolgáló  fólianyomás gépeit gyártja.

A kivágástechnika számára készített gépeink
(léniahajlító-, vágó-, kicsípő) pontosak, egyszerű-
en kezelhetők. 

A formagyártók részére léniákat, gumikat, ellen-
bígeket, egyéb kellékanyagokat árusítunk.

Újdonságunk az UM 940 típusjelű réselőgép,
valamint az új plotterünk.

Dobozgyártó és szerszámtervező szoftvereink folya-
matos fejlesztés alatt állnak, felhasználóink egy
éven át megkapják az addig esedékes frissítéseket.

A DieCAD-rendszer összeköthető kivágóplotter-
rel, illetve lézeres kivágókkal.

Kézi és pneumatikus aranyozó gépeinket tovább-
fejlesztett változatban, nagyobb fejkiállással és ké-
zi vagy sűrítettlevegő-mozgatású asztallal gyártjuk.

Forgalmazzuk a prégeléstechnika minden segéd- és
kellékanyagát, fóliákat, alátétanyagokat, ragasztót,
dombornyomás anyagát.

Reményi csomagolástechnika

208/D

1084 Budapest, Mátyás tér 9.

Telefon: (06-1) 459-5080, fax: (06-1) 459-5089

E-mail: info@remenyi.hu

Internet: www.remenyi.hu

w nyújthatófóliás egységrakomány-rögzítő gépek
w zsugorcsomagoló gépek
w pántológépek
w övezőgépek
w hegesztőgépek
w vákuumcsomagoló gépek
w csomagolóanyagok
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Reprota Kft.

206/D

1037 Budapest, Zay u. 5.

Tel./fax: (06-1) 250-3518, (06-1) 368-7217

E-mail: reprota@reprota.axelero.net

Internet: www.reprota.hu

Mintegy 100 m2-en mutatjuk be az általunk for-
galmazott nyomdaipari géptípusok újdonságait.
Ezek a következők:

w KBA Performa 66-4 SW2 (A2-es, négyszínnyo-
mó ofszetgép). – Grafi Control távirányítás,
fordítódob, érintőképernyő a kirakónál és a be-
rakónál is, magyar nyelvű program, pneumati-
kus távműködtetés, automata festékezőhenger
és gumilapmosó, Bächer control illesztőrend-
szer stb.

w MAXIMA MS 80 TH vágógép. – TFT színes érin-
tőképernyő, 800 programhely + 200 szekci-
ónként, infrasorompó-védelem, kés és prés is
hidraulikus mozgatású, Cr-Ni asztal, légpárnás,
megerősített golyós támgerenda-mozgatás stb.

w Presstek Dimension 425 Excel CtP lemezkészí-
tő. – Max. B2-es lemezméret, termáleljárás, hőre
érzékeny lemez, vegyszermentes, USA-gyárt-
mányú, gyors, gazdaságos, különböző progra-
mokkal bővíthető stb.

Várunk minden kedves érdeklődőt a Printexpo-
kiállításon.

ROBINCO Kereskedelmi Kft.

201/B

1149 Budapest, Kövér Lajos u. 17.

Telefon: (06-1) 363-6809, fax: (06-1) 363-6809/113

E-mail: rcrt@rcrt.hu

Internet: www.rcrt.hu

Cégünk 1990-ben alakult irodatechnikai és nyom-
dai eszközök forgalmazására, szervizelésére. A cég-
csoport magyarországi tagjaként (Robinco Varsó,
Prága, Pozsony, Budapest) jelenleg hatvanmillió
forint törzstőkéjű svájci–magyar tulajdonú társaság. 

Fő profilunk a japán RISOGRAPH digitális sok-
szorosítók magyarországi forgalmazása, műszaki
ellátása, melyet komplex irodai, nyomdai szol-
gáltatásokkal is bővítettünk. 

A 2005-ös év fő újdonsága a RISO HC 5000, mely
jelenleg a világ leggyorsabb színes, tintasugaras
nyomtatója: percenként 105 színes minőségi nyo-
mat előállítására is képes, versenyképes áron. 

Másik újdonságunk a szintén a Printexpón be-

mutatkozó RISO MZ 770-es digitális sokszorosító
gép, mely egy „hagyományos” RISOGRAPH, de
két beépített színhengerrel, így egy lépésben ké-
szíthető el nagy pontossággal a kétszínű nyomat,
akár százötven példány is percenként. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Print-
expo-kiállításon!

R+C Részvénytársaság

201/C

Colop önfestékező bélyegzők márkaképviselete,
Reiner fém sorszámozók, japán vizes kimosású
fotopolimerek. Lézeres gravírozó és vágógépek,
etikett stancolás lézerrel.

Gravírozóknak ajánljuk a legújabb 10 W-os aszta-
li lézergravírozót, az amerikai Universaltól. A3-as
munkaterület, kompakt asztali felépítés, rendkí-
vül kedvező ár-érték arány!

Az olasz gyártmányú Giotto, lézersugaras vágó-,
stancoló-, riccelőberendezés 400×400 mm-es mun-
kafelülettel áll rendelkezésre. Kitűnően alkalmas
címkegyártáshoz.

Bélyegzőkészítőknek ajánljuk az első, kereske-
delemben kapható, előrecsomagolt tasakos fo-
lyékony fotopolimert hordozófóliával.

Alkalmazása költséghatékony, egyszerű gyártási
technológiát jelent, állandó, kitűnő minőséggel.

Ne a saját stílusát változtassa!
A Colop cég újdonsága a Printer plus bélyegző,

melynek sajátossága, hogy megjelenését a bélyeg-
zőn lévő indexkártya ablak segítségével egyedi
grafikával láthatja el a felhasználó. Így mindig ar-
culatához igazíthatja bélyegzője kinézetét. A Prin-
ter plus hat színben (kék, piros, sárga, türkiz, füst,
jég) és egyelőre három méretben (20, 30, 40) áll
rendelkezésre.

Sericol Kft.

203/E 

Jöjjön el, és ismerje meg a Sericol világát! 
Nem csupán festéket adunk Önnek, hanem hosszú
évek tapasztalatát, folyamatosan fejlődő techno-
lógiát és sok kutatás eredményét.

Festékeink megfelelnek a környezetvédelmi elő-
írásoknak és szabványoknak, szem előtt tartva a kör-
nyezettudatos, a jövő iránt elkötelezett munkát és
értékeket.

Fontos számunkra, hogy festékeink ne csak fed-
jenek, de mutassanak is! Modern festékeinkkel
még ragyogóbb színek kavalkádját állíthatja elő. 
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Ügyfeleinek és versenytársainak tudjon újat
mutatni, ezzel követve a piac állandó újdonság irán-
ti igényét, megtartva a megszokott minőséget.

Folyamatosan bővítjük termékkínálatunkat,
a nyomdai gépek, technológiák szinte mindegyiké-
hez kínálva megoldást.

Ha valami újat szeretne, saját és mások munkáját
megszínesíteni, válassza a Sericolt!

Sericol… Több, mint festék. Megoldások.
Szeretettel várjuk a Printexpo-kiállításon.

SZÍNpatikusok Color Laboratory Kft.

304/B

Cégünk szakemberei a kilencvenes évektől kezdő-
dően foglalkoznak az ipari, illetve a laboratóriumi
színmérés és az ezzel kapcsolatos minőség-ellenőr-
zési kérdések kezelésével, főként a nyomdaipart
érintő területeken. A kilencvenes évek második
felétől kezdődően a SZÍNpatikusok Kft. elsőként
kezdte gyakorolni a magyarországi nyomdák és dtp-
stúdiók részére kialakított szolgáltatását, a Color
Management System-et, amelyet komplex színke-
zelési megoldásként tudott nyújtani a kalibrációs
munkálatok mellett elméleti oktatással, illetve
a svájci–amerikai GretagMacbeth méréstechnikai
eszközeinek és minőség-ellenőrző szoftvereinek
kereskedelmével bővítve.

Cégünk jelenleg is a fent említett „hármasra”
helyezi a fő hangsúlyt (color management kalib-
rációs szolgáltatás; oktatás-konzultáció és szak-
értés; GretagMacbeth-eszközök kereskedelme),
ugyanakkor függetlenségét megőrizve egyre több
hardver- és software-gyártóval, alap- és segédanyag-
forgalmazóval együttműködve, külsősként is kí-
nálja szolgáltatását.

Elmondható, hogy az elmúlt évek növekedésé-
nek köszönhetően a SZÍNpatikusok Color Labo-
ratory Kft. Magyarországon komoly elismertségnek
örvend, és nemzetközi cégek számára is gyümöl-
csözően együttműködő partnerré nőtte ki magát.
Partnereink rendszeresen visszatérve, igénylik tu-
dásunkat és tapasztalatunkat mind a color mana-
gement napi feladatai, illetve az új technológiák
(CtP, digitális proof-rendszerek, PDF stb.) változá-
sait követve, komplex munkafolyamatok kialakí-
tása kapcsán. Jelenleg Magyarország legnevesebb
nyomdáit és előkészítő stúdióit is partnereink, re-
ferenciáink közé sorolhatjuk; több nagy kreatív
ügynökség és kiadó is cégünk technikai és elmé-
leti támogatásával üzemel, illetve elmondható,
hogy komoly sikereket értünk el az elmúlt években

a nagy formátumú digitális nyomtatási technoló-
giák (LFP) színkezelési munkafolyamataiban is.
Ezenkívül napi munkáink között gyakran szerepel-
nek szkennelő és digitális fotográfiával foglalkozó
stúdiók, ofszet-, flexó-, szita- és digitális nyomdák.

Szkaliczki ésTársai Műanyag Feldolgozó Kft.

5900 Orosháza Bajnok u.3.

Tel.: (06-68) 510-590

Mobil: (06-20) 964-4845

Fax: (06-68) 510-591

E-mail: szkaliczki@bekesnet.hu 

Internet: www.thermoformsolutions.com; 

www.szkaliczki.hu

Cégünk, a Szkaliczki és Társai Műanyag Feldolgozó
Kft. – nem előzmény nélkül – 1997. szeptember
30-ika óta működik Orosházán. Az alapítás előtt
a fő tevékenységi körünk a vákuumformázó gépek,
szerszámok tervezése és gyártása volt. A piaci igé-
nyek miatt kezdtünk el foglalkozni,vákuum-és prés-
légformázással, erre alapítottuk vállalkozásunkat. 

Termékeinket három fő csoportba lehet sorolni:
w csomagolóblisterek,
w logisztikai tálcák, paletták,
w zöldtechnológia. 
A blister gyártásánál a legfontosabb, hogy esztéti-
kailag és funkcionálisan is egyaránt kifogástalan
legyen, valamint nagy tömegben gyorsan lehessen
előállítani a termékeket. Mi biztosítani tudjuk ezeket
a feltételeket és a minőségi előírásokat, automata
és félautomata Illig típusú gépeinkkel. Ezt bizonyít-
ja, hogy beszállítói vagyunk több, világszerte előke-
lő helyen jegyzett elektronikai és autóipari cégnek.

A logisztikai paletták gyártása a legsokrétűbb
vállalkozásunkban. Az egyszerű, szállításra alkal-
mazott tálcáktól a szalagsori tálcákon át a festőtál-
cákig mindennemű palettát készítünk, oly nagy
pontossággal, hogy robottechnológiához „handl-
ing” palettaként  is  alkalmazható. Az extrém for-
májú és extrém méretű alkatrészek sem jelente-
nek problémát. Gyártunk tálcát például telefon-
nyomógombnak, s készítünk közteslapot egész
motorblokkoknak. A felhasználható alapanyagok
skálája is igen széles. Feldolgozunk: polisztirol- (PS),
akril butadien-stirol- (ABS), polietilen terephta-
lat- (PET), polivinilclorid- (PVC),  polipropilen- (PP),
polietilen- (PE) stb. fóliákat, lemezeket, 0,2 –15
mm vastagságig, 1,2 × 2,1 m2 táblaméretig.

A zöldtechnológiánk a különböző funkciójú és
különböző méretű drainlapok, ülepítő betétek
formázására épül. 
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Térképvásár Szarvas András és a Térképkirály

közös standján

305/B

Ízelítő:
w Házszámos Budapest-atlasz – 1500 Ft,
w Nagy Európa-atlasz – 2000 Ft,
w Turistatérképek – 1000 Ft,
w Autótérképek – 500 forinttól!
Szarvas András térképész

1149 Budapest, Répásy u. 2. IV. 27.

Tel./fax: (06-1) 221-6830, (06-1) 363-0672

Mobil: (06-20) 924-6773

Térképkirály (Térképvilág Kft.)
1141 Budapest, Szugló u. 83–85.

Tel.: (06-1) 221-9707, Fax: (06-1) 220-9395

tesa tape Kft.

105/I

1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3.

Tel.: (06-1) 457-3962; Fax: (06-1) 457-3961

A kiállításon újdonságainkról szeretnénk tájé-
koztatni partnereinket. A Security Seal néven
forgalmazott termékcsalád ragasztószalag és eti-
kett formájában, a „bontott” felirat eltüntethe-
tetlen megjelenésével gátolja a dézsmálást, értékes
termékek védelmére. A multipack csomagolások el-
engedhetetlen segítőjeként bemutatjuk karton-
erősítésre fejlesztett terméksort, a Straping tape
rendszert. A flexónyomtatás területén dolgozó part-
nereinknek ajánljuk 380 és 500 mikronos kategó-
riában a továbbfejlesztett Softprint termékeket. A
habkeménységek minden keménységi igényt le-
fednek. A termék kiváló relaxációs képessége a
több száz ezer folyóméteres nyomathossz eléré-
sét is lehetővé teszi, a nyomatminőség romlása
nélkül. Újdonság még, hogy a tapadás mértéke az
idő elteltével sem változik.

Trodimp-R Kft.

302/A 

w Trodat MCI bélyegzők. – Egyedi színes lenyoma-
tok és nagyobb biztonság. A Trodat mostantól
lehetővé teszi, hogy többszínűvé varázsolja bé-
lyegzőlenyomatait. Kiemelheti emblémáját, cége
nevét, a megváltozott adatokat és más fontos
információkat, hogy kitűnjön a tömegből.

w Trotec Hybrid lézergravírozó. – Kettő az egyben
lézergravírozó. A Trotec Hybrid egy olyan külön-
leges fejlesztés az anyagmegmunkáló lézerek

történetében, amely eddig egyedülálló! A világon
ez az első lézergravírozó és kivágó berendezés,
amely Nd:YAG és CO2 lézerrendszert egyesít egy
gépben. A két különböző lézerforrás kombiná-
ciója drámaian megnöveli az egy lézergéppel
megmunkálható anyagtípusok körét.

w MACSA kódoló és jelölő lézergravírozók. – Lézergé-
pet minden üzembe! Csomagoló- és palackozó-
üzemek, alkatrészgyártók és a textilipar számára
fejlesztett gyártósorba integrálható vagy önálló
munkaállomásként kiépíthető lézergépek. Szin-
te minden tintasugaras kódoló lecserélhető
MACSA-lézerre, amely azzal az előnnyel jár, hogy
a kellékanyag- és szervizigény a minimálisra csök-
ken.

w GlassMarker 3D lézer. – Elérhetővé vált a 3d üveg-
belső lézertechnológia. A Trodimp bemutatja
Közép-Európában először az üvegbelső-graví-
rozásra képes lézergépsorozatát, amely 3D ka-
merával kiegészítve térbeli portrék készítésére
is alkalmas az üvegkristály tárgyakban.

Vincent Design Kft.

106/A

Tevékenységünk két területre bontható: egyrészt
csúcsszínvonalú nyomdaipari szoftvergyártók ma-
gyarországi képviselete, másrészt tipografikai ér-
tékű csomagolások, vállalati- és termékmárkák,
széles körű tipográfiai termékek tervezése, nyom-
dai előkészítése és komplex lebonyolítása.

Elsődleges célunk a siker. Értéket teremtő szolgál-
tatásainkkal mind megrendelőinket, mind ma-
gunkat sikeressé tesszük, szakterületünk jó ismerői
vagyunk. Küldetésünk, hogy partnereinket tudá-
sunkkal, tapasztalatunkkal és az alkalmazott tech-
nológiával segítsük, ezáltal helyzeti előnyhöz jut-
tassuk.

Az általunk forgalmazott csúcsszoftvereket (Art-
Pro, GMG ColorProof) nap mint nap használjuk,
illetve szolgáltatunk velük, ebből adódóan nem-
csak eladjuk a terméket, hanem valódi, a minden-
napi problémákat kezelő támogatást biztosítunk
partnereinknek.

Tervezésnél és előkészítésnél a közös siker bizto-
sítéka az igényességünk, széles körű nyomdaipari
tapasztalatunk (ofszet-, karton-, flexó-, öntapadó-
stb. technológiák) és odafigyelésünk megrendelő-
inkre.

A képviselt nyomdaipari szoftvergyártók és ter-
mékeik:
w Artwork Systems N. V., Belgium. – Professzionális
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szoftvermegoldások a nyomdai előkészítés te-
rületén (ArtPro, Nexus, Odystar, WebWay);

w Enfocus Software Inc., Belgium. – Az összes pro-
fesszionális eszköz, ami a PDF kezeléséhez kell
(Instant PDF, PitStop Professional);

w MG GmbH & Co. KG,Németország. – Lgsikeresebb
és leghatékonyabb proofrendszerek (ColorProof
o4, FlexoProof o4, InkOptimizer, DotProof);

w Dynagram Inc., Kanada. – Professzionális kilövő
szoftverek (INposition, DynaStrip);

w Markzware Software,USA. – Elsőszámú dokumen-
tum-ellenőrző eszközök (Flightcheck, Markz-
tools, id2q: InDesign files into QuarkXPress).

Ezek a termékek a szakma csúcsát képviselik, felhasz-
nálóik az igényes grafikusoktól, stúdióktól a leg-
nagyobb nyomdákig terjednek.

Tervezési és előkészítési referenciáink között a ki-
sebb igényes cégek és a legnagyobb multik is szere-
pelnek.

Weytec Ipari és Kereskedelmi Kft. 

305/D

Vállalkozásunk egyedi gyártású tekercselő- és vá-
gógépek gyártásával, szervizelésével, felújításával
foglalkozik. Emellett azonban ügyfeleinket teljes
körű tartozékkínálatunkkal szolgáljuk ki, többek
közt körkésekkel, pengékkel, pneumatikus tenge-
lyekkel, illetve bárminemű egyedi igényekre is
kézzelfogható megoldást nyújtunk. A most meg-
rendezésre kerülő Printexpo-kiállításon újonnan
épített címkestancoló-, tekercselő gépünkkel jele-
nünk meg.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Wissen Hungary Kft. 

303/C

1067 Budapest, Csengery u. 64.

6724 Szeged, Hétvezér u. 52.

Telefon: (06-1) 353-2122, (06-62) 484-820

Internet: http://www.wissen.hu

Termékpalettánkon Mutoh víz-, Eco-Solvent- és oldó-
szeralapú poszternyomtatók, Graphtec vágóplotterek,
DGI oldószer- és UV-alapú nyomtatók, Seal laminá-
lók, valamint Multi-fix öntapadó fóliák találhatók,
melyek kínálatát idén is bővítettük.

A Mutoh márkanév már fogalom a nyomtató-
gyártók és -vásárlók körében. 2005-ben is újabb
gépekkel jelent meg a piacon, hogy a felhasználók
igényeit mindjobban kielégítse: Spitfire, Osprey,
Viper TX, Phoenix. A Spitfire egy könnyűoldószeres

nyomtató, mely kifejezetten nagy mennyiségben
előállított, magas felbontású kültéri dekorációk
készítéséhez kiváló eszköz a „dekoratőröknek, akik
mindent szeretnének”. Az Osprey egy nagy formá-
tumú, hatszínű oldószeres tintasugaras nyomtató.
A Viper TX egy digitális direkttextil-nyomtató.
A Phoenix a Mutoh első szuperszéles (3,3 m) digi-
tális tintasugaras nyomtatója. A tökéletes anyag-
kezelésre és anyagkövetésre, a kiváló nyomtatási
minőségre garancia a Mutoh márkanév.

A Graphtec cég filozófiája mindig a minőségi ter-
mékek létrehozása volt. Újdonságaik a CE3000MK2
és az FC7000 sorozat, valamint a Craft ROBO. Az új
CE3000MK2 sorozat csúcsminőséget biztosít a
felhasználónak. Kezelése egyszerű, melyet a navi-
gációs menürendszer, a széria regisztrációs-jel
beolvasó és az előzetesen beprogramozott feladat-
specifikus plotterbeállítások is segítenek. Az FC7000
a Graphtec legújabb vágóplotter-sorozata, mely
extrém termelési körülmények között is helytáll.
Az FC7000 automatikus regisztrációs-jel beolva-
sója, iparág első vágási sebessége és automatikus
anyaglevágó funkciója csak néhány a sok kiváló
tulajdonsága közül. A Craft ROBO egy kisméretű
(A4) vágógép, mely ideális partner asztali nyomta-
tójához, így otthoni nyomtatójával együtt most
már vágógépet is használhat.

DGI-újdonságai2005-re az XP-2506D, az XP-2506
hatszínű, oldószeralapú poszternyomtatók. A DGI
nyomtatóinak fontos tulajdonsága az ipari felépí-
tés, egyszerű kezelhetőség, valamint takarékos mű-
ködés.

A Multi-fixúj 3100-as sorozatát a széles színválasz-
ték, a magas mérettartósság és a kiváló minőséggel
párosuló kedvező árfekvés jellemzi.


