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Befejeződik a profilváltás a Szikrában
A GRAFIKA PRESS MEGÁLLAPODOTT 
A SZIKRA NYOMDAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTVÉTELÉRŐL

Befejezéséhez közeledik a két éve, a nyomdaipari

fejlődési trend hatására elkezdett profilváltás a Szikra

Lapnyomdában. A Szikra Lapnyomda Zrt. adásvé-

teli szerződést kötött a nyomdai tevékenységének

értékesítéséről a Grafika Press Zrt.-vel március 9-én.

A szerződéskötés meghatározó lépés a Szikra tevé-

kenységének átalakításában, melynek során a nyom-

dai szolgáltatásokat felváltja az ingatlanhasznosítási

tevékenység. Ennek következtében a Szikra elsősor-

ban nyomdaépületének, valamint raktározási és

logisztikai kapacitásainak bérbe adását helyezi stra-

tégiai fejlődésének középpontjába.

A Szikra 95 dolgozójának további foglalkoztatá-

sát a Grafika Press vállalja. A vevő megvásárolja a szí-

nes magazinok előállításához szükséges nyomdai

berendezéseket, így a nyomda megrendelői számá-

ra biztosítják a folyamatosságot, az elvárt színvo-

nalú szolgáltatást. A tranzakció megerősíti a Grafika

Press – mint szakmai vevő – versenyképességét, és

bővíti kapacitásait, s így a hazai nyomdai piac egyik

legjelentősebb szereplőjeként teljes körű szolgál-

tatást tud nyújtani megrendelőinek. A tranzakció

végső lezárása a versenyhivatali jóváhagyástól

függően a közeljövőben várható.

„A digitális arénában a dolgok szinte naponta
változnak, láthatjuk ezt az új, szuperszéles nyom-
tatók esetében is, amelyek az utóbbi néhány év-
ben léptek a piacra”, írja Johan Spies, az Avery
Dennison cég Grafikai és Ref lektív Termékek
Fõosztályának műszaki marketing menedzsere.
Ez a helyzet a csúcsot jelentő összes, új RIP-szoftver,
új típusú festék és természetesen az Avery Graphics
öntapadó nyomathordozói esetében is. 

Annak érdekében, hogy a digitális nyomtatás-
sal foglalkozó nyomdászokat eredményesen terel-
gethessük ebben az útvesztőben, nemrég a web-
oldalunkon útjára bocsátottunk egy új ICC profil
keresőmotort (ICC Profile Search Engine), amely-
nek nagyon jó volt a felhasználói fogadtatása.
Most ezt széles körű fejlesztőtevékenységgel igyek-
szünk a változó piac igényeinek megfelelő szín-
vonalra hozni. Mint ismeretes, az ICC profil az
ICC által színes adatfájlok részére kifejlesztett és
a jelenlegi színkezelő rendszerekben széles kör-
ben alkalmazott szabványos formátum, amely
meghatározza a bemeneti (input) és kimeneti

A legjobb ICC profilok 
az Avery Graphics termékekhez

(output) színkezelő eszközök viselkedését és esz-
közfüggetlen színmodellekre vonatkozó előírá-
sokat. Előírja a színreprodukálás (pontosabban
az adott színtér meghatározott hányadának a rep-
rodukálás) módját.

A továbbfejlesztése során új printer (RIP) média
kombinációkat is adtunk hozzá, és gondoskod-
tunk arról, hogy a keresőgép valóban felhasználó-
barát legyen. Ennek eredményeképpen soha eddig
ilyen könnyen nem lehetett megtalálni a legjobb
profilt!

Új printerekről is gondoskodtunk, köztük a
ColorSpan 98 uvx, a HP900s, a Mutoch Rockhopper
II és a Mimaki JV5 formájában.

Sőt mi több, az új weboldalunkat hetenként fris-
sítjük, hogy azonnal reagálni, reflektálni tudjunk
a piac minden apró változására is. Így segítjük
a felhasználóinkat abban, hogy eredményesen
profitálhassanak a ma legkorszerűbb profileszköz
birtoklásából, használatából. Bővebbet a www.eu
rope.averygraphics.com honlapon.

(E.E.)


