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KIÁLLÍTÁSI ADATOK – 2005  

A kiállítók tematika szerinti megoszlása 

KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEK – 2007

w Legjobb Magyar Nyomdász díjátadás
Szervező: MAGYAR NYOMDÁSZ, PNYME 

október 3., 13.00 

Helyszín: A pavilon 201/A

w Pro Typographia díjátadás
Szervező: MNYPSZSZ; október 3., 14.00

Helyszín: A pavilon 106/H  

w Adobe-megoldások – a Pixeltől a Papírig
Szervező: Trans-Europe Kft., az Adobe hivatalos magyar-

országi disztribútora; október 4., 9.00–15.00

Helyszín: 25-ös pavilon  

w Kiállítói Fórum
Társszervező: PNYME; október 4., 9.00–15.00

Helyszín: A pavilon 201/B

Könyv, 2007 ősz kiállítás 

A hungexpó Zrt. „könyv, 2007 ősz” néven egy
olyan hiánypótló, hagyományteremtő rendez-
vényt hoz létre, amely a nagyközönség, a szakma és
a média figyelmét az év második felében is a köny-
vek felé fordítja, valamint ahol az üzleté és a kapcso-
latépítésé a főszerep.

A könyvipar bemutatójának és üzleti fórumának
megteremtése mellett célunk, hogy az embereket
olvasásra, nyomtatott anyagok gyakoribb hasz-
nálatára ösztönözzük. A helyszín a D pavilon.

Sétáljon végig Ön is Könyvutcánkon, és válogas-
son kedvére a különböző kiadók könyveinek széles
választékából!  

Printexpo 2007
NEMZETKÖZI NYOMDAIPARI SZAKKIÁLLÍTÁS, TÁRS- ÉS KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEKKEL 

VISSZATEKINTÉS AZ ELŐZŐ PRINTEXPÓRA  

w Tizenegy országból összesen 135 kiállító hozta

el újdonságait a kiállításra, a szakma nagyjai

gyűltek össze.
w A főbb európai beszállítók, papír, gép, alkatrész,

segédanyag, kiegészítő berendezések mind

láthatóak voltak.
w A nyomdák és a kiadók impozáns standokon

mutatták be újdonságaikat. 
w A digitális nyomtatás új gyakorlati lehetősé-

geiről is tájékozódhatott minden látogató.
w A kiállítók 58%-a naponta több mint hat ered-

ményes üzleti kapcsolatot létesített.
w A kiállítók üzleti céljai átlagosan 78%-ban tel-

jesültek.
w A résztvevők között magas az elégedettségi

szint. (A kiállítók 79%-a, a látogatók 90%-a

biztosan tervezi résztvételét a következő

Printexpón.)
w A szakmát összefogó szövetségek fontos sze-

repet játszanak a kiállítás szervezése során és

természetesen résztvevők is a Printexpón.
w A PRO TYPOGRAPHIA 2005 Kiváló nyomdaipa-

ri termékek bemutatója is megtekinthető volt.
w A kétnapos ADOBE ROAD Show-on több

mint 200 nyomdaipari szakember vett részt.

Kiállítási terület (m2) Kiállítók száma

Nyomdaipari gépek, berendezések 2426 53
Nyomdai alap- és segédanyagok 930 30
Nyomdai tevékenység 545 22
Kapcsolódó tevékenységek 306 17
Kiadói tevékenység 143 9
Tervezés, nyomdai előkészítés 148 4 
Összesen 4516 135 
Képviselt cégek száma: 135; külföldi kiállítók száma: 15; kiállító országok száma: 9; 
látogatók száma: 27 115 fő (A Printexpo, Budatranspack, Promotion, Ökotech, Hungaromed közös látogatószáma.)
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A PRINTEXPO 2007 KIÁLLÍTÓK ELŐZETES 

INFORMÁCIÓI  A LÁTNIVALÓKRÓL ÉS 

A TERVEZETT ESEMÉNYEKRŐL

Lapunk előbbi oldalain olvasóink megismerhették
a kiállítók ábécérendű névjegyzékét. Az „A” csar-
nokbeli tájékozódás elősegítése céljából a kiállítók
előzetes információit az alábbiakban  a standok
szerinti sorrendben ismertetjük. 

Itt azoknak a kiállítóknak az ismeretanyaga olvas-
ható, akik kiállítási várható jelenléte a kézirat vég-
legesítésének időpontjában már szerepelt a Hungex-
po honlapjának kiállítói névjegyzékében. Közülük
elsősorban azok, akik úgy döntöttek, hogy – a ki-
állítási látogatók tájékozottságának növelése érde-
kében – elfogadják a Magyar Grafika által felaján-
lott Printexpo 2007 különszám nyilvánosságát. 

101/A stand

Hoffmann Kft.

2040 Budaörs, Kötő utca 9.

Telefon: 06 23 420 245

Fax: 06 23 421 854

E-mail: info@hoffmannkft.hu

Honlap: www.hoffmannkft.hu

A Hoffmann Kft. standjának középpontjában a
GiDue Flower flexo nyomóműve áll. A Flower
egyszerűen szétnyitható, jó hozzáférést biztosító
konstrukciója a hatékony átállás, ezzel a termelé-
kenység záloga a keskenypályás Combatnyomógé-
peken. Eredményesen csökkenti a flexónyomtatás-
ra jellemző sokféle változó befolyását. Egyszerű
kezelhetőségével máris iskolát teremtett a keskeny-
pályás gépeken. Jól kombinálható más nyomtatási
eljárások, például szita-, mélynyomás nyomómű-
veivel vagy kiegészíthető különböző fóliázási fel-
adatokhoz.

A Flint Group Printing Plates (korábban: BASF)
lemezprogramjának újdonsága, hogy a közismert
nyloflex flexó és nyloprint magasnyomó leme-
zek mellett a lakklemezeket tartalmazó nylocoat
lemezcsalád digitális változata is elkészült, így
a Flint elsőként kínálja a teljes lemezszortiment-
jét immár digitális változatban is.

Szintén „családi” hír (a Day csoport átvételével
a Rotrec is a Flinthez tartozik 2007-től) a Blue
Light sleeve-ek továbbfejlesztése a Rotecnél. Az új
Blue Light-sleeve-ek szintetikus gyantákból és
üvegszálas anyagokból készült bevonata még
hosszabb élettartamot és még jobb nyomtatási,
futtatási tulajdonságokat eredményez. A Blue
Light sleeve-ek egyre nagyobb mértékben jelen-
nek meg a keskenypályás gépeken is, gyakorlati-
lag az összes változatuk.

Kiállítási terület (m2) Kiállítók száma

Ausztria 45 2
Belgium 8 1
Csehország 48 1
Franciaország 12 1
Magyarország 4187 120
Nagy Britannia 1 
Németország 149 6 
Olaszország 25 1
Szerbia Montenegró 10 1
Szlovákia 32 1
Összesen 4516 135 

Kiállítók megoszlása országonként 

Festékezőmű cseréje a Floweren
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Nyomóhenger cseréje a Floweren Raszterhenger cseréje a Floweren

Újdonság az Unifit Bridge adapter sleeve is,
amellyel olcsóbb rapport-sleeve-ek alkalmazhatók,
anélkül, hogy az Unifit Bridge-hez külön levegőel-
látást kellene biztosítani.

A standon kipróbálható a Tesa új Best Mounting
nevű 52700-as 0,51-es habosított kliséragasztó
családja, amely optimalizált habkeménysége mel-
lett légcsatornás kivitellel könnyíti meg a szere-
lést. Tesa-újdonság az UV-szárítók teljesítményét
egyszerűen, de pontosan mérő UV-mérőcsík is.

101/D stand 

Nógrádi Erdőkémia Kft.

2657 Tolmács, Arany János u. 2.

Telefon: 06 35 350 089 

Fax: 06 35 350 190 

E-mail: nogradi.erdokémia@chello.hu

Honlap: www.nogradierdokemia.hu

Kereskedelmi iroda: 1138 Budapest, Viza u. 7/c.

Telefon: 06 1 288 0628

Fax: 06 1 288 0629

Hazai gyártó, európai minőség! 
(MSZ EN ISO 9001/2001)

Termékeink: Nyomófestékek és hígítók, ofszet
segédanyagok.

Printexpo 2007 újdonság: Hildflex vizes bázisú
fólianyomó festékcsalád. Itt a jövő! Lehetőség
az oldószerbázisú termékek kiváltására!

További termékeink: Grafoprint (előoldali) és
Grafoflex (lamináló, tükörnyomó) flexó- és mély-
nyomó festékek, Pantone színekben is. 

Fehér festékeink 47–55%-os titándioxid-tartal-
ma által a nyomat sokkal fehérebb, tömörebb és

jobb állóságú lesz. „Univerzális Fehér” termékünk-
kel lehetővé vált a festékváltás nélküli nyomtatás is. 

Festékeink a flexibilis csomagolóanyag-gyár-
tásban alkalmazott összes fóliatípus és alufó-
lia nyomtatására alkalmasak!

Hígítóink széles választéka a nyomógépekhez
megfelelő hígító kiválasztását teszik lehetővé.

Neklin ofszet és szitanyomó segédanyagok.

101/E stand 

Jura Trade Kft.                   

1125 Budapest, Fészek utca 3.

Telefon: 06 1 275 1250

Fax: 06 1 275 1259

E-mail: turanyi.karoly@jura.hu

Honlap: www.juratrade.hu

A Jura Trade szakembergárdája 1988 óta dolgozik
együtt. 1990 óta foglalkozik színes nyomdai elő-
készítő rendszerek fejlesztésével, telepítésével és
szervizelésével. A világpiaci tendenciáknak meg-
felelően a legfejlettebb technológiák alkalmazá-
sával folyamatosan bővíti kínálatát. 

A kilencvenes évek eleje óta a KODAK (koráb-
ban Scitex, CreoScitex, Creo) prepress berendezései-
nek hivatalos, magyarországi forgalmazója. Az év
egyik kiemelkedő eseménye, hogy a KODAK  2007
júniusában helyezte üzembe a tízezredik CtP-
berendezést a Jura Trade Kft. hollandiai ügyfelénél,
a  Joh. Enschedé cégnél Amsterdamban. A Jura
Trade vezető szerepet tölt be a nagyformátumú
CtP-berendezések hazai piacán.

A cég kiemelt partnerei többek között a Pénzjegy-
nyomda Zrt., Révai Nyomda Kft., Petőfi Nyomda Kft.,
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Zalai Nyomda Zrt., Dürer Nyomda Kft., HVG Press
Kft., Color Pack Rt., Prospektus Nyomda Kft., Ringier
Kiadó Kft. Nyomdaüzem, Sanoma Budapest Zrt.

A Jura Trade a Printexpo 2007 kiállításon bemu-
tatja a KODAK teljes körű nyomdai szoftvermeg-
oldásait: a termeléstervezés, prepress, postpress
és vállalati információs rendszerek alkalmazását.
Bemutatásra kerülnek a Staccato rácsra bontási
technológiával Magyarországon készült fotómi-
nőségű nyomatok.

101/F stand 

Flexotrend Kft.

Honlap: www.flexotrend.hu 

A Flexotrend Kft., amely flexó nyomóformák elő-
állításával foglalkozik, 2005 augusztusában – az
akkori Technogravura Kft. kliségyártó berendezé-
seinek az átvételével – jött létre Békéscsabán. 

A gépparkot tovább bővítette egy filmfelhasz-
nálás nélküli CtP Thermoflex 4048F típusú be-
rendezéssel. Ezzel közel 990×1200 mm méretű
nyomóformákat is biztonságosan, gyorsan és sza-
bályozhatóbb módon lehet gyártani. 

Bővebbet a Printexpo 2007 szakkiállításon és
a www.flexotrend.hu honlapon.

101/G stand 

Eps Team Kft.

1117 Budapest, Sopron út 21.

Telefon: 06 1 382 0220; 

06 1 382 0222; 06 1 382 0221

Fax: 06 1 382 0221

E-mail: info@epsteam.hu

Honlap: www.epsteam.hu, ftp.epsteam.hu

A kiállító vállalat a Printexpo 2007 keretében a kö-
vetkező termékek és megoldások bemutatására
készül: teljes nyomtatási rendszerek Proof, Pro-
duction és Photo&FineArt területekre, az A2-es
mérettől egészen a 2,5 m szélességig.

A proof-megoldásokra szolgáló nyomtatási
rendszerek az EFI Colorproof XF rip szoftver köré
épülnek. Az EFI Colorproof XF szoftver egy idő-
ben, több felhasználói munkaállomáson keresz-
tül, akár több proof, fotó és produkciós feladatot
ellátó nyomtató kiszolgálásával is könnyedén
megbirkózik.

Bemutatásra kerülnek a FOGRA cert. minősítés-
sel rendelkező EFI proof paper nyomathordozók.

Produkciós területre a HP oldószeres nyomta-
tócsalád teljes skáláját kínálja a kiállító cég: HP

DesignJet 8000s, 9000s, 10000s, amelyek gyor-
san és magas minőségben állítják elő a kültéri
épülethálókat, ponyvákat, de akár festmény- és
fotóreprókat is. A Printexpón a legsikeresebb és
legismertebb termék, a DesignJet 9000s nyom-
tató kerül bemutatásra, egy jóval gazdaságo-
sabb üzemeltetési költséget eredményező meg-
oldással.

Photo&FineArt érdeklődők itt találkozhatnak
Magyarországon először az EPSON Stylus PRO
sorozat legújabb kínálatával: Epson Stylus Pro
4880, 7880, 9880 és 11880 (64 inch)!, amelyek a
továbbfejlesztett vivid magenta színnel kiegészített
UltraChromeK3 tintarendszert használják. Ezek
a nyomtatók proofolási, fotó és szépművészeti, va-
lamint beltéri – hosszú élettartamú és legmagasabb
minőségi elvárásokat kielégítő berendezések.

A fenti berendezések – a kifejezetten erre a feladat-
ra kifejlesztett – TECCO Mediaware – Digital
Photo Paper papírokra nyomtatnak.

Solventcartridges.com mild-solvent tinták
a Seiko és Océ oldószeres nyomtatókhoz nyújta-
nak kiváló minőséget, megbízható üzemeltetést
– akárcsak az eredeti tinták, de természetesen jóval
költséghatékonyabban.

101/H stand 

LAMINÁTOR Gépgyártó Kft.                    

5000 Szolnok, Ady Endre út 16.

Telefon/fax: 06 56 422 333

E-mail: laminator@laminator.hu

Honlap: www.laminator.hu

A Printexpo 2007 nyomdaipari szakkiállítás kereté-
ben a következő termékek, műszaki megoldások,
szolgáltatások lehetőségének a bemutatására ké-
szülünk:

Standunkon üzem közben mutatjuk be LAM50
melegfóliázógépünket, mely egy teljesen kompakt,
gyors, automata gép. Egyszerű felépítése mellett
nagy terhelhetőségű ipari gép.

Géptervező és -gyártó szolgáltatásunkat bárki
igénybe veheti, akinek egyedi gyártási feladatok
megoldására alkalmas gépre van szüksége.

Gépeinkhez alapanyagokat is forgalmazunk. Ki-
váló minőségű meleg- és hidegfóliáink nagysebes-
ségű gépeken is jól alkalmazhatók.

Új termékeink a hot-melt ragasztók és a gép-
karbantartó kenőanyagok.

A ragasztók alkalmasak doboz-, hullámlemez-
ragasztásra, gerinckötéshez, illetve a rúd alakú
„stick” ragasztók kézi ragasztáshoz.
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A bemutatott kenőanyagok nyomdagép közpon-
ti-zsírzók, gépláncok, konvejor-pályák, csúszó ve-
zetékek, hajtóművek kenésére alkalmasak.

Termékeinket Budapest területén díjmentesen
házhoz szállítjuk.

101/J és 101/J1 stand 

G.A.C.H. Hungary Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 111.

Telefon: 06 1 204 5337

Fax: 06 1 204 5339

Honlap: www.gach.hu , gach@gach.hu

A G.A.C.H. Kft. a Printexpo 2007 kiállítás kereté-
ben – az általa képviselt cégek standardkínálatán
túl – az alábbi termékek és újdonságok bemutatá-
sára készül:
A flexográfiai ipar számára:
w RPH-festékcsalád – a hazai flexónyomdák gép-

parkjára optimalizált, „univerzális” (felületi és
laminálásra kerülő nyomatokhoz egyaránt al-
kalmazható), alkoholos bázisú sorozat.

w Flexoprocess-széria – a fényképminőségű flexó-
nyomtatás igényeihez igazított, extra magas pig-
menttartalmú termékek.

w VP-sorozat – az egyre szigorodó oldószer-emisz-
sziós határértékek betartását lehetővé tevő vi-
zes bázisú fólianyomó festékcsalád, mely gyors
száradásával, elő- és hátoldali nyomtathatósá-
gával a legtöbb flexógépen átalakítás nélkül
használható, így megkíméli a felhasználót a
nehezen megtérülő beruházásoktól.

A grafikai és ipari szitanyomdák részére:
w Pigment Inkjet filmek – melyekkel a film egy

tintasugaras nyomtatóval közvetlenül a számí-
tógépről elkészíthető, és melynek élettartama
a gyártó adatai szerint legalább 99 év.

Valamint számtalan festék, lakk (pl. extra fé-
nyes, matt, strukturált UV-lakk, Braille-lakk,
kaparós, thermochromikus, dombornyomó és
PE/PP-festékek), amelyekről  további bővebb in-
formáció és/vagy alkalmazástechnikai segítség
a Printexpo-kiállításon, illetve a G.A.C.H. Kft. web-
oldalán, a www.gach.hu címen, vagy a 06 1 204
5337-es telefonszámon kapható. 

103/D stand

Budapest Papír Kft.

1225 Budapest, Campona u. 1

Levélcím: 1558 Budapest, Pf. 10.

Telefon: 06 1 371 7900, 06 1 371 7910

Fax: 06 1 371 7920 

E-mail: mail@bppapir.hu

Honlap: www.bppapir.hu

Kereskedelem: író-nyomó papírok, irodai kom-
munikációs papírok, csomagolópapírok.

A Budapest Papír Kft. szeretettel várja Partnereit
a Printexpón, ahol találkozhat a vállalat beszállí-
tóival és teljes termékválasztékával.

Az idei Printexpo egybeesik a Budapest Papírnál
a HELLO akciós hónappal. Vásároljon október
hónapban is HELLO-t, Európa vezető famentes má-
zolt papírját!

A jelenleg is futó motif® akció keretében minden
raklappal 5 motif® pingvin érkezik, minden 5 cso-
mag motif® colours színes vásárlását motif® fes-
tőkészlet színesíti.

Vegyen részt a Color Copy versenyen! A fény-
képes versenyről bővebb információt kaphat a Bu-
dapest Papír Kft. kollégáitól, a szórólapokról, illetve
az alábbi honlapon: www.mondibp.com/photo
contest.

Továbbra is állunk szíves rendelkezésükre a már
megszokott és hagyományosan jó minőségű
Niveus Print és Optimal ofszet papírjainkkal,
valamint a prémium minőségű ON ofszetpapírral.

Mindig Önökkel és mindig Önökért!

104/A stand

Hart Color 1992 Kft.

2141 Csömör, Mogyoródi út 24.

Telefon: 06 28 543 370

Fax: 06 28 543 371

E-mail: hartcolor@hartcolor.com

Honlap: www.hartcolor.com

Cégünk idén ünnepli 15. születésnapját. Ez idő
alatt a tamponnyomás specialistájává váltunk.
A tamponnyomással megoldható feladatok teljes
körére nyújtunk megoldásokat. A reklámtárgyak
nyomtatására alkalmas egyszínnyomóktól az órán-
ként több száz ezer darab teljesítményű, akár 12
színt is nyomtató automata ipari gépekig terjed
kínálatunk.

A gépeken kívül természetesen a szükséges ki-
egészítő berendezéseket, fogyóanyagokat is for-
galmazzuk. Ügyfeleink rendelkezésére állunk a tam-
ponnyomáshoz kapcsolódó szolgáltatásainkkal is.

Fontosabb termékeink és szolgáltatásaink:
w standard tamponnyomó gépek (nyitott- és zárt

festéktartályos rendszerűek);
w a gépekhez szükséges tartozékok (pl. körasztalok,
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koordinátaasztalok, carrészalagok, szárítók, elő-
kezelők stb.);

w teljesen automata ipari tamponnyomó rend-
szerek (pl. labdák, drazsék, fecskendők stb.
nyomtatására);

w üveg, kerámia és porcelán nyomtatására ké-
szült, melegeljárással nyomtató tamponnyo-
mó gépek;

w kiegészítő berendezések (pl. levilágítók, alkat-
részmosók stb.);

w fogyó- és segédanyagok (festékek, tamponok,
klisék stb.);

w klisékészítés (bármely klisétípusra);
w festékkeverés;
w teljes tamponnyomási technológia kidolgozá-

sa és beillesztése a már meglévő termelési rend-
szerbe;

w egyedi tamponok tervezése és gyártása;
w szaktanácsadás;
w betanítás.
Az utóbbi két szolgáltatás tőlünk vásárolt gép ese-
tén ingyenes.

A Printexpón teljes kínálatunkból ízelítőt nyúj-
tunk. A rendezvény jellegéből adódóan csak néhány
géptípus helyszíni bemutatására van lehetősé-
günk, de sok egyéb termékünk videofelvételen meg-
tekinthető lesz.

105 és 106 stand

Prosystem Print Kft. és Siko Kft.

(ISO 9001 minőségirányítási tanúsítvánnyal

rendelkezik)

1152 Budapest, Cserba Elemér u. 42.

Telefon: 06 1 305 4000, 06 1 306 0240

Fax: 06 1 306 4483

E-mail: prosystem@prosystem.hu

Honlap: www.prosystem.hu

Cégeink az alábbi nyomdaipari és könyvkötészeti
gépeket és azok alkatrészeit értékesítik, kizáróla-
gos értékesítési jog mellett, Magyarországon és
Romániában:
GANTENBEIN – ragasztókötő gépek;
GÄMMERLER – újság- és folyóirat-szállító rend-

szerek, rotációs vágógépek, ívkötegprések és
keresztkirakók rotációs gépekhez;

HANG – papírfúró és gyűrűsmappa-készítő gépek;
HERZOG & HEYMANN – hajtogatógépek;
HOHNER – irkafűző automaták, drótfűző gépek;
HUMBOLDT – pántológépek, raklapcsomagolók;
KBA – íves ofszetnyomó gépek, digitális ofszetnyo-

mó gépek, rotációs mélynyomó gépek és rotációs
ofszetnyomó gépek;

KDO – flexó nyomógépek;
KOLBUS – háromkéses vágógépek, könyvbeakasz-

tó rendszerek, védőborító-készítők, könyvfedél-
készítők, kartonvágó gépek, összehordó gépek,
ragasztókötő gépek, előkészítő egységek;

MBO – hajtogatógépek;
MECCANOTECNICA – cérnafűző gépek és ív-kö-

tegprések hajtogatók után;
PERFECTA – egyenesvágó gépek és perifériái, ra-

gasztókötő gépek;
ROTATEK – flexó- és kombinált tekercsnyomó gé-

pek;
SCHMEDT – kis teljesítményű keményfedelű köny-

vek előállítására alkalmas gépek. 
SIGLOCH – blokkprések, előzékragasztó gépek, ge-

rincragasztó és sapkázók, nagyfrekvenciás szá-
rítók, könyvblokkfelrakók, könyvjelzőszalag be-
ragasztók, könyvutánformázók, fedéltörők;

SITMA – fóliacsomagoló gépek, direkt mailing
rendszerek és nagy teljesítményű borítékolók.

A Prosystem Print Kft. és Siko Kft. nagy hangsúlyt
fektet a képviselt gyártmányok alkatrész-, illetve
szervizellátására, így folyamatosan bővíti saját al-
katrészraktárát és szerelőgárdáját. A cégcsoport
évről évre egyre több európai uniós pályázaton
vesz részt, hiszen szeretné felkészültségét minden

Hart Color: Cristal 135 tamponnyomó gép
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téren növelni és ennek segítségével ügyfeleit
megfelelő minőségben kiszolgálni. Az idei Print-
expón irkafűző gépet, hajtogatót, egyenesvágó
gépet és pántológépet mutatunk be kiállítási
standunkon. Műszaki kérdésekben szakképzett
munkatársak állnak majd a látogatók szíves ren-
delkezésére. 

105/C stand 

COLORMANAGEMENT.hu

színes megoldások, színes egyéniségeknek

1075 Budapest, Madách I. út 13–14. A épület

Telefon: 06 1 577 4356

E-mail: info@colormanagement.hu

Cégünk hivatalos hazai képviselője a tübingeni
székhelyű német vállalat, a GMG GmbH & Co. KG.
megoldásainak. Az idei Printexpón egy igazi új-
donsággal is jelentkezünk, melynek az első hi-
vatalos piaci bemutatása standunkon látható. 

A GMG RapidCheck és GMG PrintControl rend-
szerek nyomdai nyomatok gyors minőség-ellen-
őrzésére szolgálnak, egyedülállóan alacsony költ-
séggel. A GMG InkOptimizernek köszönhetően
számszerűsíthető költségmegtakarítás érhető el
íves- és rotációs technológiával dolgozó nyom-
dák számára, miközben nő a nyomatminőség,
csökken a selejtek száma és gyorsabbá válik a be-
állási idő. 

Természetesen bemutatjuk a GMG ColorProof
nemzetközileg elismert high-end proof rendsze-
rét, mely a flexónyomdák speciális elvárásainak
is megfelel. A Printexpo ideje alatt megrendelt
GMG termékek árából 10% kedvezményt biztosí-
tunk. 

Standunkon az X-Rite és Pantone teljes termék-
skálája megtalálható, kielégítve a grafikusok,
dizájnerek színbeállítással kapcsolatban felme-
rülő igényeit, továbbá megtalálhatóak az X-Rite
professzionális géptermi műszerei, denzitométe-
rei, spektrofotométerei is.

A PrintExpo ideje alatt kisorsolásra kerül egy
X-Rite mérőműszercsomag a standunkra látoga-
tó kedves vendégeink között.

A COLRMANAGEMENT.hu csapata teljes körű
szolgáltatást nyújt a grafikai és fotóstúdióktól
egészen a kis- és nagy nyomdákig a színhelyes ka-
librációk, munkakörülmények és módszerek ki-
alakításában, folyamatos biztosításában.  

Várjuk szeretettel a Printexpo-kiállításon.

106/H stand

Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai 

Szövetség

1131 Budapest, Fiastyúk u. 4–8.

Telefon: 06 1 350 7728

Fax: 06 1 350 7728

E-mail: office@fedprint.hu

Honlap: www.fedprint.hu

Pro Typographia 2007 díjátadás október 3-án,
14.00 órakor. Helyszín: A pavilon 106/H.

201/A stand 

Közvetlenül a Printexpo 2007 kiállítás 
bejáratánál!
A hely, ahol együtt van az INNOVÁCIÓ és 
az INFORMÁCIÓ
Győződjön meg róla személyesen!

Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület

BD Expo 

Heidelberg Magyarország

Papír-nagykereskedők Magyarországi 

Egyesülete

PNYME

1027 Budapest, Fő u. 68.

Levélcím: 1371 Budapest Pf. 433.

Telefon: 06 1 457 0633

Telefon és fax: 06 1 202 0256

E-mail: pnyme@mtesz.hu

Honlapjaink: www.pnyme.hu; www.mgonline.hu

BD Expo Kft.

1016 Budapest, Naphegytér 8.

Telefon: 06 1 346 0273

Fax: 06 1 346 0274

E-mail: info@bdexpo.hu

Heidelberg Magyarország Kereskedelmi Kft.

2011 Budakalász, Kék Duna u. 5.

E-mail: iroda@heidelberg.com

Honlap: www.heidelberg.hu 

Magyar Grafika

E-mail: faludi.pnyme@mtesz.hu

Honlap: www.mgonline.hu

Ötvenéves jubileumát tavaly ünneplő lapunk stáb-
ja az idei vásáron is aktívan vesz részt. Egyesüle-
tünk naponta friss hírekkel megjelenő hírlevele
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a Magyar Grafika kollégáival a helyszínen készül.
A Magyar Grafika szervezésében két szakmatörté-
neti különlegességnek számító könyv is megjele-
nik, melyet szintén a helyszínen nyomtatnak
együttműködő partnereink. A vásáron új előfize-
tőinket és új egyesületi tagjainkat a Magyar Grafika
320 oldalas Jubileumi számával ajándékozzuk meg.

Az idén közös standon, együtt várjuk kollégáinkat
a Heidelberg Magyarország és a BD Expo – a Drupa
és Interpack vásárok hazai képviseletének – mun-
katársaival.

Közösen tennénk azért, hogy előzetest adhas-
sunk a világ legnagyobb nyomda-, illetve csomago-
lóanyag-ipari vásárairól, elmondhassuk mi vár-
ható innovációban a világ nyomdagépgyártásától,
és előkészítsük partnereink látogatását szakmáink
e legnagyobb, világméretű eseményeire.

Mindezekhez a bónusz, hogy standunkon képvi-
selteti magát a tavasszal újjáalakult Papír-nagyke-
reskedők Magyarországi Egyesülete is!

De ha mindezek hidegen hagynák, legalább jöj-
jön el, és személyesen vegye át az évkönyvét! Ott
lesz standunkon, a legfrissebb céges adatokkal!

Legyen ön is részese a közös csodának, látogasson
meg minket együtt a közös standunkon! 

Hangolódjon rá nálunk már most a Drupára:
kortyoljon velünk eredeti düsseldorfi Altbiert!

201/H stand

Bauer + Bauer Hungária Nyomdaipari  

Kereskedelmi Kft.

1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.

Telefon: 06 1 289 0457

Fax: 06 1 289 0457

E-mail: office.hu@bauer-bauer.com

Honlap: www.bauer.hu

Cégünk az alábbi korszerű termékekre hívja fel az
érdeklődők figyelmét:

HighWater
COBRA 2 – B3-as fotopolimer CtP 
w Lézer: ibolya lézer, 405 nm, 60 mW
w Felépítés: belső dob
w Maximális lemezméret: 550×627×0,3 mm
w Minimális lemezméret: 300×380×0,15 mm
w Max. levilágítható lemezméret: 550×612 mm
w Pontméret: 10 mikron
w Felbontás: 2540 dpi
w Termelékenység: 30 db B3-as lemez óránként
w Lemezkezelés: manuális
w Működési környezet: biztonsági sárga fény

w Interfész: USB
w RIP: Torrent (Harlequin) PostScript 3, PDF 1.5

kompatibilitás
w Távfelügyeleti rendszer

SCREEN
8200 Niagara – B1-es termál CtP 
w Lézer: 84 db IR lézerdióda
w Felépítés: belső dob
w Maximális lemezméret: 1060×820 mm
w Minimális lemezméret: 450×370 mm (304×370

mm, opcionális)
w Max. levilágítható lemezméret: 1060×804 mm
w Lehetséges lemezvastagság: 0,15–0,3 mm
w Felbontás: 2400, 2438, 2540 dpi
w Termelékenység: 11 db B1-es lemez óránként
w Lemezkezelés: manuális
w Működési környezet: nappali fény
w RIP: HQ510 (Harlequin) vagy TrueFlow Work-

flow

HighWater COBRA 2

SCREEN 8200 Niagara
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Fujifilm
Luxel V8 High Definition – B1-es fotopolimer CtP 
w Lézer: ibolya lézer
w Felépítés: belső dob
w Maximális levilágítható lemezméret: 1158×

957×0,3 mm
w Lehetséges lemezvastagság: 0,15–0,3 mm
w Felbontás: 1200–3657 dpi
w Termelékenység: 43 db B1-es lemez óránként

(1200 dpi), 32 db B1-es lemez óránként (2400
dpi)

w Lemezkezelés: manuális
w Működési környezet: sárga biztonsági fény
w RIP: Fujifilm Celebrant RIP vagy Fujifilm XMF

Workflow
w Pro-V Ready

TECHKON Spektro-denzitométer
w SpectroDens Basic

w Automatikus mérési funkciók
w CMYK denzitás
w Referenciamérés
w Pontszázalék, pontnövekedés
w Szürke- és színegyensúly
w Festékleemelés a Preucil képlet szerint
w Nyomtatási kontraszt

w SpectroDens Advanced
A Basic típus funkciói kiegészítve az alábbiakkal:
Direkt színek spektrális denzitása
w Nyomtatási jelleggörbe
w Elkenődés, kettőződés mérése

w Pontszázalék a Youle-Nielsen képlet szerint
w Festékleemelés a Brunner és a Ritz képlet szerint
w Denzitásspektrum
w CIE Lab, ÄEab, XYZ, színkör
w Remissziós spektrum
w Színkönyvtár

w SpectroDens Premium
Az Advanced típus funkciói kiegészítve az alábbi-
akkal:
w ColorGuide (az ISO 12647 szabvány szerint)
w CIE LChab, xyY, Luv, LCHuv, DIN Lab99
w ΔE94, ΔE2000, ΔE99, ΔEcmc, ΔEuv
w Metaméria-index
w Fehérségi és sárgasági index
w Pass-/fail (megfelel/nem felel meg) tolerancia,

átlagérték
w Ugra/fogra media wedge kiértékelés

Mindhárom műszertípus számítógéphez kapcsol-
ható a SpectrDens Connect szoftver segítségével.

TECHKON Lemezmérő műszer
w SpectroPlate Start

w Pontszázalék
w Rácsszög (fokban megadva)
w Rácssűrűség l/cm-ben vagy lpi-ben

w SpectroPlate Expert
A Start típus funkciói kiegészítve az alábbiakkal:
w Pontszázalék átviteli görbe
w Pontnövekedés átviteli görbe
w Geometriai analízis
w Memória 100 adatkészlethez

w SpectroPlate All-Vision
Az Expert típus funkciói kiegészítve a követke-
ző funkcióval:

Fujifilm Luxel V8 High Definition

SpectroDens és SpectroPlate
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w Alacsony kontrasztú „processless” és vegyszer-
mentes lemezek mérése

Mindhárom műszertípus számítógéphez kapcsol-
ható a SpectroPlate Connect szoftver segítségével.

Fujifilm
V6-e – B2-es fotopolimer CtP
w Lézer: ibolya lézer
w Felépítés: belső dob
w Maximális lemezméret: 525×459 mm (0,15 mm

lemezvastagságnál), 765 ×686 mm (0,3 mm le-
mezvastagságnál)

w Minimális lemezméret: 350×350 mm (0,15 mm
lemezvastagságnál), 410 ×350 mm (0,3 mm le-
mezvastagságnál)

w Lehetséges lemezvastagság: 0,15–0,3 mm
w Felbontás: 1200/2400 dpi, 3657 dpi opcionálisan
w Termelékenység: 10 db B2-es lemez óránként

(2400 dpi)
w Lemezkezelés: manuális
w Működési környezet: sárga biztonsági fény
w RIP: Fujifilm Celebrant RIP vagy Fujifilm XMF

Workflow
w Pro-V Ready

Fujifilm
ColorManager szoftver
A Fujifilm ColorManager egy osztályában vezető
színellenőrző alkalmazás inkjet nyomtatókhoz
és más digitális színellenőrző eszközökhöz. A jól
ismert GMG ColorProof szoftverre épülve bizto-
sítja az összehasonlíthatatlan színreprodukálást
mind a szokásos nyomdai négy alapszín, mind
a speciális színek nyomtatása során.
w A „rippeld egyszer” munkafolyamatokhoz illesz-

kedik
w Pontos színegyezés nyomtatási és más színellen-

őrzési eljárásokhoz
w Egyedi nyomtatóbeállítási eszköz
w Különleges és direkt színek támogatása
w Proofprofil ellenőrzés
w Előnézeti funkció a RIP monitoron történő szín-

ellenőrzéshez
w Képdigitalizálási összegyűjtés funkció

Fujifilm
ProofReport csomag
A ProofReport egy egyszerű, de hatékony eszköz-
készlet a színellenőrző berendezések minőségének
és konzisztenciájának ellenőrzéséhez, illetve jegy-
zőkönyveléséhez.

w Biztosított minőség
w Teljesíti a nyomdai szabványokat – de bármely

specifikációhoz rugalmasan illeszkedik
w Könnyű használat
w A csomag tartalma: ProofReport szoftver, Eye

One spektrofotométer, matricanyomtató

EPSON 4800 tintasugaras nyomtató – Tuned by
Fujifilm 
w Nyomtatási eljárás: Epson Advanced

MicroPiezo Technology, 8 szín, Micro Dot 3.5
piko liter 

w Nyomtatási felbontás: max. 2880×1440 dpi
w Papírformátum: A2, A3, A4, 8”, 17” tekercses

papír (maximális papírszélesség: 431 mm)
w Támogatott operációs rendszerek: Windows XP,

Windows 2000, Windows 98, Mac OS Classic
9.0, Mac OS X

Technigraf
w Aktiprint Mini 12 & 18 – UV szárító berendezés 
w Üzemkész berendezés, ózonmentes UV-sugár-

zókkal
w 2 sugárzócső (80 W/cm; egyszerű csere)

Fujifilm ProofReport csomag
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w Masszív, elliptikus alumínium reflektordoboz
könnyen cserélhető alumíniumtükrökkel 

w Intenzív léghűtés
w Teflonnal bevont, végtelenített továbbító szalag
w Szalagleszívás
w CE szabványnak megfelel
w Használati útmutató
w RAL 5007, kék szín
w Állítható átfutási magasság: 12–50 mm
w Átfutási szélesség: mini 12 = 11 cm, mini 18 = 17 cm
w Ugrásmentesen állítható szállítószalag-sebesség:

2–12 m/perc

204/C stand

Keményfém Kereskedelmi, Termelő és

Szolgáltató Kft.

2373 Dabas, Vasút u. 105.

Telefon: 06 29 360 135, 06 29 360 135/111

Fax: 06 29 360 242

E-mail: kemenyfem@kemenyfem.hu

Honlap: www.kemenyfem.hu

A cégünkről kialakult képen szeretnénk az idén
változtatni: most nem a kés, késélezés és a szerviz
a középpont. A kötészetek hatékonyságát növelő
kisgépek és berendezések bemutatására és forgal-
mazására helyezzük a hangsúlyt. Egyre több part-
nerünk keres olyan eszközt, amivel az élőmunka
kiváltható vagy nagyobb termelékenység érhető
el. Nekik kínálunk erre alkalmas eszközöket. 

Működés közben is látható lesz az összehordó,
hajtogató, valamint a cérnafűző gépekre utólag
felszerelhető ívellenőrző optikai rendszer. Segít-
ségével kizárható a hibásan összehordott termék!
Széles körű érdeklődésre tarthat számot, hiszen
sok az olyan gép, amelyet korszerűsíteni lehet vele.

A beszállítóink között olyan gyártó is van, aki
egyedi gépeket gyárt a könyvgyártók számára. Egy-

re nagyobb az igény gömbölyített sarkú könyvekre,
amelynek az elkészítéséhez is tudunk gépeket aján-
lani. 

A standunkon hajtogatott ívek perforálására al-
kalmas célgépet tekinthetnek meg látogatóink.

A késztermék csomagolása is fontos a nyomdák
számára. A csökkenő példányszámok mellett ez
gazdaságosan csak akkor oldható meg, ha csekély
beállítással indítható is a gép. Szívesen megmu-
tatjuk ezt is a látogatóinknak! 

202/D stand 

PC Studio 2000 Kft. / Presstek

2220 Vecsés, Telepi u. 22/A

Telefon: 06 29 552 800; fax: 06 29 552 808

E-mail: pcstudio@pcstudio.hu

Honlap: www.pcstudio.hu

Magyarországon először kerül bemutatásra a
Presstek kiváló minőségű, gyorsabb és jövedel-
mezőbb intelligens nyomdatechnológiája. Ennek
keretében a piacvezető gyártó a Printexpo 2007
kiállításon – a termékeit Magyarországon kizáró-
lagosan forgalmazó PC Studio 2000 Kft. standján
– bemutatja a közvetlen levilágítás (Direct Imag-
ing) technológiáját, az intelligens nyomógépeit és
a digitális szárazofszet-nyomó és vegyszermentes
lemezlevilágítási megoldásait.

A kiállítás tökéletes alkalom lesz az érdeklődők
számára, hogy megtekintsék a DI berendezést, és
megismerjék a vegyszermentes és abszolút kör-
nyezetbarát lemezlevilágítási rendszer technoló-
giai és pénzügyi előnyeit. Ezenkívül számos köté-
szeti (hajtogató, bígelő, riccelő, gerinckötő,
hőkötő, irkakészítő) berendezést és rendszert is
megismerhetnek majd a kiállítás látogatói. 

Bővebbet lapunk mostani számának a 73. olda-
lán!

203/E stand

Béta-Roll Zrt.

8658 Bábonymegyer, Szent István u. 44/A

Telefon: 06 84 527 900  

Fax: 06 84 527 901

E-mail: betaroll@t-online.hu

Honlap: www.beta-roll.hu

Három az egyben
Vajon mi köti össze a Szerbiában található Újvidé-
ket, a Románia területén fekvő Székelyudvarhelyet
és a Magyarországon található Bábonymegyert?
A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk, a három

EPSON 4800 tintasugaras nyomtató
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települést a Béta-Roll Hengergumizó Holding
kapcsolja össze, s száztíz embernek ad munkát.
A három telephely Közép-Európa egyik legnagyobb
gumihengergyártó és -felújító vállalata. 

Cégünk 1985-ben alakult, fő profilja a gumi-
zott hengerek gyártása, felújítása. Szakembereink
tudásának köszönhetően tíz évvel később, 1996-
ban Romániában, majd 2001-ben Szerbiában
alapítottunk leányvállalatot. Laboratóriumainkban
mindennap számos terméket tesztelünk azért,
hogy garantáljuk az új fejlesztésű bevonatokat
partnereinknek. Elvégezzük a vevők által hasz-
nált legkülönbözőbb vegyi anyagok vegyszer-
összeférhetőségi vizsgálatát.  Szolgáltatásaink közé
tartozik:
w a komplett hengerek gyártása, gumizása,                
w fémtestjavítás,
w kiegyensúlyozás,
w speciális felületkialakítás,
w helyszíni szaktanácsadás,
w alkalmazott vegyszerek hatásvizsgálata,
w hengerek gyűjtőfuvaros szállítása.

Raktáráruházaink biztosítják a csererendszert
a nyomdaipar számára, valamint a személyes kap-
csolattartásnak köszönhetően azonnal vevőink

rendelkezésére állhatunk. Igény szerint helyszíni
hengerfelmérést végzünk, és műszaki adattá-
runk vagy dokumentáció alapján fémhengerek
gyártását is vállaljuk. A Beta-Roll Holding Ma-
gyarországon és külföldön is gyors, pontos és haté-
kony szolgáltatással áll partnerei rendelkezésére.

204/E stand

Canon Hungária Kft.

1031 Budapest, Záhony u. 7.

Telefon: 06 1 237 5907

Fax: 06 1 237 5901

E-mail: canonhu@canon.hu

Honlap: www.canon.hu

Professzionális Canon nyomtatórendszerek
a Printexpo 2007 kiállításon, azoknak, akik más-
képp gondolkodnak a digitális nyomtatásról

Az idei Printexpo-kiállításon a nagyformátumú
nyomtatók és a kisszériás nyomtatás színes vilá-
gán vezeti keresztül a látogatót a digitális techno-
lógiák piacán meghatározó nemzetközi vállalat
hazai leányvállalata, a Canon Hungária Kft. Tekin-
télyes, 144 négyzetméteres standon stratégiai part-
nereivel együtt mutatja be a cég a professzionális
nyomtatás terén elért legújabb fejlesztéseinek
eredményeit, ezzel is hangsúlyozva elkötelezett-
ségét a nyomdaipar és azon belül is a digitális
nyomtatás fejlődése és fejlesztése mellett.

Az eseménnyel egyidejűleg nagyszabású akciókat
kínál a cég azoknak, akik másképpen gondolkod-
nak a digitális nyomtatásról. 

A kiállításon testközelből is megtekinthető a
2007 augusztusában bemutatott, továbbfejlesztett
második generációs iPFx100 nyomtatócsalád
két tagja, az iPF5100 (17’ széles) és iPF6100-as
(24’ széles) nyomtatók, melyek a második gene-
rációs LUCIA pigment alapú tintákkal olyan
színvilágot tárnak elénk, amit eddig csak moni-
torokon láthattunk.

A nagyformátumú nyomtatók közül a Canon
iPF9000, a világ jelenlegi legszélesebb 12 színes
fotónyomtatója kerül bemutatásra, melynek kö-
szönhetően már az eredetit megközelítő minő-
ségben reprodukálhatóak a művészeti alkotások.
Segítségével ámulatba ejtő minőség mellett válik
valóra a szegélynélküli 60’ széles nyomtatás. A ké-
szülék továbbfejlesztett 25,4 mm széles, kettős
nyomtatófeje bámulatos, 2400×1200 dpi felbon-
tással dolgozik, miközben a 4 pikóliteres méretű
cseppecskék 30 720 fúvókán keresztül jutnak a hor-
dozófelületre. 
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A hozzáadott RGB színek nagyobb színskálát
eredményeznek, miközben a szürke és a fotó-szür-
ke csökkenti a szemcsézettséget, jobb árnyalat-visz-
szaadást, nagy színhűséget és következetes szín-
használatot, a pigmenttinta pedig megvilágított
környezetekben is hosszú ideig stabil színezetű
nyomatokat biztosít. A készülék segítségével a mű-
vészi produkciók nagyméretű megjelenítése soha
nem látott minőségben, kivételes színgazdagság
és színstabilitás mellett érhető el. A fényképészeti
és grafikai munkák megelevenednek az ultrafé-
nyes felületnek és a szemcsésség kiküszöbölésé-
nek köszönhetően. 

A fekete-fehér kisszériás nyomtatás területén
a Canon zászlóshajója, az iR7105 kerül bemu-
tatásra. Az eszközzel lehetővé válik akár 400 oldal
terjedelmű, legfeljebb A4 méretű ragasztókötött
színes borítóval megálmodott könyvek egy me-
netben történő előállítása. Mindezt úgy, hogy a ké-
szülék a könyvtest mindhárom oldalát a megfelelő
méretre vágja vissza, ezzel is biztosítva a tökéletes
minőséget. A percenkénti 105 oldalas sebességgel
dolgozó, nagyteljesítményű készülék első a gépen
belüli tökéletes könyvkötőgép osztályában. 

A színes digitális nyomtatás területén a Canon
a CLC5151-es berendezést kínálja azoknak, akik
számára az állandó minőség mellett elengedhe-
tetlen a nagy sebesség. Ezzel a készülékkel a per-
cenkénti 51 oldalas sebesség színesben és fekete-
fehérben egyaránt könnyedén kivitelezhető, a ha-
tékonyság pedig a kétoldalas funkcióval tovább
fokozható.

A Canon egyedi, gömb alakú részecskéket tar-
talmazó festékének köszönhetően élénk, állandó
képminőség válik valóra, miközben kiemelkedő
minőségű matt befejező réteg biztosítja a kiváló
szöveges és grafikai megjelenést is. Összetett be-
fejező műveletek teszik lehetővé, hogy a lap elhe-
lyezésétől kiindulva felhasználói beavatkozás
nélkül elkészüljön a kívánt gerinctűzött, akár fü-
lespapírokkal is beszúrt brosúra, kiadvány vagy
éppen könyv. Mindezeknek köszönhetően az esz-
köz tökéletesen illeszthető a nyomdai előkészítési
munkálatok folyamatába.

A kiállításon kiemelt figyelmet kap a kisszériás
professzionális nyomtatás kategóriáján belül a
Canon forradalmian új digitális nyomtatási meg-
oldása, az imagePress C1, amely alapjaiban írja új-
ra a színes képminőség definícióját. A készüléknek
köszönhetően ofszetjellegű és -minőségű nyoma-
tok előállítására is lehetőség nyílik, akár alacsony
példányszámok mellett is. A megfelelő nyomat-

hordozó kiválasztása megadja a lehetőséget, hogy
ezzel a berendezéssel nem csupán kis példányszá-
mú nyomtatási feladatok valósuljanak meg, de
akár layout-, kontaktproofokat is gyorsan, színhe-
lyesen és költséghatékonyan tudjunk előállítani. 

A Canon által kifejlesztett V-toner a vezető fes-
téktechnológiák legjobb elemeit foglalja egy olyan
rendszerbe, amely rendkívül széles színtartományt,
kivételes egységességet és stabilitást, valamint pél-
dátlan minőségű kivitelt biztosít nyomathordo-
zók széles skálájának alkalmazása mellett.

A digitális nyomtatási technikákban élenjáró
Canon stratégiai partnereivel együtt kínálja a leg-
újabb fejlesztések eredményeivel felvértezett ké-
szülékeit az idei Printexpo-kiállításon.

A közös standon elkülönülten megjelenő part-
nerek, egyrészről a Digit Bt., amely a nagyformá-
tumú nyomtatási technológiák terén kizárólag
a Canon megoldásai mellett tette le voksát, másrész-
ről a Hungaropapír Bt., amely a Canon nagyformá-
tumú nyomathordozók értékesítésének kizáróla-
gos magyarországi disztribútora. A bemutatásra
kerülő innovatív megoldásokat is magukban fogla-
ló készülékeknek köszönhetően az esemény nagyon
érdekesnek, amellett az élenjáró technológiák meg-
ismerése terén rendkívül hasznosnak ígérkezik. 

204/E stand 

Digit Számítástechnika

1125 Budapest, Istenhegyi út 29–31.

Telefon: 06 1 224 5451

Fax: 06 1 214 4167

E-mail: info@digit.hu

Honlap: www.digit.hu, www.digitdisplay.eu

A 26 éves Digit Számítástechnika a széles formátu-
mú 2D és 3D digitális grafikai megjelenítés eszkö-

A Digit standján bemutatott Contex Zprinter 450
színes 3D nyomtató 89 mikron vékony porrétegek
egymásra ragasztásával épít fel tárgyakat
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zeinek és kiegészítőiknek a specialistája. A Digitnél
több Canon nyomtatót láthat (pl. az iPF 700 CAD/
GIS eszközt összekapcsolva egy Contex szkennerrel
vagy az iPF 8000 12 színű fotónyomtatót). A ki-
egészítők közül érdemes lesz megnézni az Inteli-
coat nyomathordozókat (pl. az új gyöngyházfényű
fotópapírt) vagy a Pallas ultravékony CCFL vilá-
gítópaneleket.

A bemutató talán legnagyobb szenzációja a Ma-
gyarországon most először látható Contex Zprinter

Contex színes 3D nyomtatóval készült működőképes
prototípus

Contex Zprinter 450 kompakt színes irodai tér-
nyomtató, a gyors prototípusgyártás legújabb eszköze,
megtekinthető a Digit  standján

450 színes 3D nyomtató lesz. Az első irodai hasz-
nálatra is alkalmas térszerű nyomtató a számító-
gépen tervezett virtuális 3D-s modell tökéletes
valós mását – egy kézzel fogható tárgyat – képes
elkészíteni. Alkalmas gyors prototípuskészítésre,
koncepciómodell, termékminta, öntőforma gyár-
tására. Hasznos a véges-elem-analízis és a funkcio-
nális tesztelés szakembereinek, de jelentős az or-
vosi alkalmazása is.  

204/E stand

Hungaropapír Bt.   

1116 Budapest, Temesvár u. 19–21.

Telefon/fax: 06 1 203 0847

Mobil: 06 20 573 2973

E-mail: hungaropapir@invitel.hu

Honlap: www.hungaropapir.hu  

Vállalatunk 2005-ben alakult, elsősorban digitá-
lis nyomathordozók kis- és nagykereskedelmére.
Elsődlegesen Canon márkájú termékeket forgalma-
zunk. A termékválasztékunkban megtalálhatóak
a színes lézernyomtatókhoz alkalmazott mázolt
íves papírok (Canon High Grade), valamint a nagy-
formátumú nyomtatóknál alkalmazott különféle
médiák: matt mázolt és mázolatlan papírok, fé-
nyes és selyemfényű fotópapírok, művészpapírok,
vásznak, matt és fényes öntapadós anyagok, kü-
lönféle bannerek és fóliák.

205/D stand

partners Kft. 

1044 Budapest, Megyeri út 53.

Telefon: 06 1 221 5123

Fax: 06 1 251 6127

E-mail: sales@partners.hu

Honlap: www.partners.hu

Megoldások szigete – talán ez jellemzi legjobban
a partners Kft. standját a 2007-es Printexpo-kiállí-
táson. A partners Kft. öt évvel ezelőtt helyezte
működésének súlypontját a csomagolástechno-
lógia és a flexónyomtatás területére, melyet a struk-
turális tervezés és a sign-ipar egyes berendezései
és szoftverei egészítenek ki. A Printexpo-kiállítá-
son a Dupont-nal és az EuroJet Kft.-vel közösen
mutatnak be teljes körű megoldásokat.

A partners standján és képviseletében jelenik
meg a csomagolástechnológia vezető szoftvercé-
ge, az ArtWorks-öt ez év nyarán megvásárló Esko,
mely nem csupán az iparág leginnovatívabb és leg-
hatékonyabb előkészítő szoftvereit és workflow-
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Esko CDI, a világ legelterjedtebb flexó CtP-berendezése

technológiáját, de a világszerte legelterjedtebb
flexó CtP-berendezéseket, a CDI-ket is felvonul-
tatja. 

A teljes flexónyomtatási folyamat minden egyes
fázisába betekintést nyerhetünk a Dupont klisé-
anyagoktól és vegyszermentes kidolgozási tech-
nológiától kezdődően a digitális lemezkészítésig,
az előkészítést és munkafolyamatot támogató
Esko Software Suite 7szoftvercsomagon át a nyom-
tatásig és utófeldolgozásig. A nyomtatás és utófel-
dolgozás területén az Edale keskenypályás nyo-
mógépeivel és a Prati áttekercselő, ellenőrző
rendszereivel találkozhatunk.

A flexó mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap
a kissorozatú csomagoló- és sign-ipar. A kiállításon
egy XL44-es Kongsberg asztalon mutatjuk be a di-
gitális stancolást, az optimális megoldást kissoro-
zatú display-k, dobozok vagy akár címkék vágására,
riccelésére – de a kiállított konfiguráció akár bú-
torlap megmunkálására is alkalmas. 

Az igényes szoftvertámogatás itt sem maradhat
el – a strukturális tervezés nagyágyúja, a magya-

Kongsberg asztal Multicut fejjel – szinte bármely anyag
digitális stancolására, mintakészítésre

rul is beszélő ArtiosCAD lehetőségeinek megis-
merésére is lesz lehetőség.

S mi adhat ehhez a bemutatóhoz megfelelő kör-
nyezetet? Egy hullámkartonból készült installá-
ció, melynek kényelmes ülőgarnitúráiban vagy
a „papírbár” pultjánál várjuk a kedves érdeklődőket
szakmai eszmecserére egy frissítő elfogyasztása
mellett.

205. stand 

Eurojet Hungária Kft.  

1047 Budapest, Attila u. 32–34.

Telefon: 06 1 373 0930

Fax: 06 1 373 0931

E-mail: eurojet@eurojet.hu 

Az Eurojetnél mindig találkozhat új ötletekkel,
innovatív megoldásokkal. Ez a Printexpo 2007 ki-
állításon sincs másképp. Az integrált kivitelezési
technológiák egész sorát tekinthetik meg az ér-
deklődők. 

A DuPont és a Partners Kft.-vel közös területen,
kényelmes papírbútorokban ücsörögve, a papír-
bárból kapott frissítő társaságában beszélgethet
a szakma jövőjéről. Megtekintheti az UV tábla-
nyomtatás két meghatározó beszállítójának beren-
dezéseit. Élőben nézheti meg az AGFA legújabb,
Anapurna M UV táblanyomtatóját. Ha termeléke-
nyebb berendezésre van szüksége, akkor pedig a
Spühl ipari UV-nyomtatóiról érdemes érdeklődnie. 

A táblanyomtatást remekül egészíti ki a Rollsrol-
ler kasírozó és hideglamináló berendezés, amely
szintén lényegi valójában jelenik meg a standon.

Emellett laminálógépek, alapanyagok és kiállí-
tási akciók is színesítik a kínálatot a számtalan
dekorációs ötlet mellett, amelyek garantáltan meg-
mozgatják fantáziáját. 

206/A stand

Tepede Hungária Kft.

1158 Budapest, Rákospalotai határút 2.

Telefon/fax: 06 1 252 1776

E mail: info@tepede.hu

Honlap: www.tepede.hu

A Tepede Hungária Kft. idén is bemutatja széles
termékportfólióját, különös tekintettel az általa
kizárólagosan forgalmazott TeckWin direkt sol-
ventes és UV-nyomtatókra. 

A Printexpo 2007 keretében kiállításra kerül
a TeckSmart UV 2500 mm munkaszélességű, hét-
színes, táblás, valamint tekercses médiák nyomta-
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tására is alkalmas technológiai újdonság, az UV-
printer.

Bemutatásra kerül standunkon a direkt sol-
ventes TeckStone 3200 mm munkaszélességű,
négyszínes nyomtató, valamint a bemutatók so-
rán keletkező, oldószerrel és ózonnal szennyezett
levegő tisztítására kifejlesztett  VOCAL3  légtisz-
tító berendezés.

A MUTOH termékek forgalmazójaként, a vállalat
standján üzemelni fog az új I2-es technológiával
felszerelt ValueJet 1604 Eco Solvent nyomtató és
a SC-400 kivágóplotter, melyet a Caldera Grand
Rip software-rel vezérelnek.

A Neolt termékeiből a Neolam 1650M lami-
nálógép bemutatására készülnek.

Természetesen a teljes médiakínálat is látható
lesz.

A Tepede Hungária Kft. idén ünnepli 15 éves
évfordulóját, ezért különleges ajánlatokkal várja
az érdeklődőket a Printexpo-kiállításon.

301/A stand  

Teca-Print Hungária Kft.

3531 Miskolc, Bársony János u. 14.

Levélcím: 3502 Miskolc, Pf. 236.

Telefon/fax: 06 46 343 318, 06 46 343 242

E-mail: tecaprint@t-online.hu

Web: www.tecaprint.hu

Cégünk 1991-ben alakult, és azóta a svájci Teca-
Print AG, illetve a későbbiekben a PRINTCOLOR
AG  termékeinek kizárólagos magyarországi kép-
viselőjeként az itthoni piac egyik meghatározó sze-
replője lett, a tamponnyomási technológia – gé-
pek és kellékanyagok – forgalmazása területén. 

A későbbiekben tevékenységünket bővítettük a
CER és CER Foils által gyártott melegfóliázó (prége-
lő) berendezések, valamint fóliák forgalmazásával. 

Egyedülállóként elkészítettük az oktatásra is ki-
válóan alkalmas Tamponnyomás technológiája c.
könyvünket, amivel segítséget kívánunk adni part-
nereink részére a tamponnyomás világában törté-
nő eligazodáshoz.

A Printexpo 2007 kiállítás alkalmából – többek
között – olyan négyszínes berendezést kívánunk
bemutatni, mellyel hengeres tárgy teljes palástré-
szét fogjuk tamponozni. Felvonultatjuk meghatá-
rozó termékskálánk egy részét, illetve a partnere-
ink által feliratozott prezentációs termékeket. 

Szeretettel várjuk minden régi és leendő új
partnerünket

Ne feledje, október 2–5-ig: Printexpo!

301/D stand

Fürcht Zoltán – Paperfox

Telefon: 06 30 948 2491

E-mail: mail@furcht.hu

Honlap: www.furcht.hu

Vállalkozásunk nyomdaipari és papíripari gépek
tervezésével, gyártásával és forgalmazásával fog-
lalkozik. A hazai nyomdászok többsége már ismeri
termékeinket, sőt a külföldi piacokon is sikeresek
vagyunk, mintegy 30 országban használják már
vállalkozásunk gyártmányait.

„Kimondhatatlan nevű, de érdemes megjegyez-
ni…” – mondta az egyik vásárlónk, mikor termé-
keinket a saját nevem alapján az eddig használt
„Design Fürcht” név alatt hoztuk forgalomba.
Nemzetközi terveink érdekében is indokolt volt
a névváltás, ezért a Printexpón termékeinket már
az új Paperfox néven hozzuk forgalomba.

Bár az elmúlt néhány évben inkább a már meg-
lévő termékeinknek kerestünk új piacokat, azért
a Printexpón a már jól ismert gépeink mellett be
tudunk mutatni néhány igazi újdonságot is. 

A Printexpón mutatjuk be Magyarországon el-
sőként az MFM-121 nagyméretű térképek, tervraj-
zok hajtogatására szolgáló hajtogatógépet, me-
lyet eddig csak külföldön értékesítettünk. A leg-
több érdeklődő számára a H-1 henger-stanc gé-
pünk kipróbálására is itt nyílik először lehetőség.

302/A és 303/A standok

Intergraf Kft.

1084 Budapest, Víg u. 31–33.

Telefon: 06 1 210 4861

Fax: 06 1 210 4867

E-mail: intergraf@intergraf.hu

Honlap: www.intergraf.hu

Az idén alapításának 25. évfordulóját ünneplő
Intergraf Kft., mint a KODAK Graphics Commu-
nications magyarországi disztribútora a Printex-
pón bemutatja teljes B2 CtP-ajánlatát:

w a Kodak Magnus 400 négyoldalas CtP-ofszet
lemezlevilágítót;

w a Prinergy EVO workflow-t; 
w a Matchprint Inkjet Proof megoldást, és Magyar-

országon először
w a Thermal Direct, teljesen kidolgozásmentes

ofszet lemezkészítési technológiát!
Kereskedelmi partnereink képviseletében for-
galmazzuk a DuPont flexográfiai fotopolimer
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lemezeit, berendezéseit, valamint a Chimigraf
Iberica flexográfiai festékeit.

Szolgáltató tevékenységünk keretében az Inter-
graf Flexo Stúdió az ország vezető flexográfiai kli-
sékészítőjeként az analóg és digitális flexó klisé-
készítés teljes palettáját kínálja vevőinek. 

Az idén termelésbe állított harmadik digitális
klisékészítő berendezésünk a Kodak Thermo-
Flex Wide I Magyarországon az első és egyetlen,
mely a legnagyobb – 120×200 cm – nyomóformák
előállítására is képes!

Teljes flexó formakészítési szolgáltatással, nyom-
dafestékekkel, szaktanácsadással állunk kedves meg-
rendelőink rendelkezésére!

304/I stand  

Flexotech Hungária Kft.

1239 Budapest, Ócsai út 4.

Telefon: 06 1 358 1446

Fax: 06 1 358 1447

E-mail: sales@flexotech.hu

Honlap: www.flexotech.hu

Társaságunk flexónyomdák és papíripari vállalatok
részére forgalmaz flexófelszereléseket, -gépeket.
Legfontosabb termékeink az angol kerámia-,
valamint krómbevonatú raszterhengerek, ezzel
kapcsolatos tisztítószerek, nyomatkövető egysé-
gek, festéklehúzó műanyag és acél rákelpengék. 

A kereskedelmi tevékenység mellett meghatá-
rozó szerep jut a saját fejlesztésű flexografikus

montírozógépeink gyártására. Gépeinket az el-
múlt években Komáromtól Melbourne-ig szá-
mos nyomdába telepítettük. A kiállításon megte-
kinthető a cimkenyomó gépekhez illeszthető
Speedmounter Narrow(SN) montírgépünk  (ábra).
A Printexpo nyitónapjától rendelhető legújabb,
szervómeghajtású, teljes egészében motorizált,
flexó nyomdagépekhez kifejlesztett 2. generációs
Speedmounter Wide Servo (SWS) flexografikus
montírozógépünk, melyet a jövő év májusában
megrendezésre kerülő Drupa-kiállításon is be-
mutatunk.

A kiállítás ideje alatt ismét akcióval várjuk
kedves látogatóinkat! 

304/C stand 

Dupro Kft.

1188 Budapest, Szövet u. 15.

Telefon/fax: 06 1 290 8359

E-mail: info@dupro.hu

Honlap: www.dupro.hu, www.lohmann.hu

A Dupro Kft. 11 éve kétoldalú ragasztószalagok for-
galmazásával foglalkozik. A németországi  Loh-
mann cég neve ma már a magyar piacon is isme-
rősen cseng.

DUPLOFOL márkanéven ajánljuk kemény, fó-
liahordozós kliséragasztóinkat, 0,10–0,38 mm vas-
tagságban. DUPLOTEX néven szövethordozós
szalagot forgalmazunk gumiklisék, nyomóken-
dők rögzítéséhez vagy bélyegzőpárna felragasztá-
sához. 0,38 és 0,55 mm vastagságban ajánljuk
habalátétes kliséragasztóinkat,  DuploFLEX már-
kanéven. A négyféle, más-más keménységű hab-
réteg különböző színnel készül, így a felragasztás
után is felismerhető a kliséragasztó pontos típusa
és keménysége.

Bizonyos esetekben erősebb tapadóerő szüksé-
ges a nyomtatáshoz, amelyet a Lohmann Duplo-
FLEX PLUS típusai biztosítanak.

A kiállításon mutatjuk be a habalátétes szalagok
új változatát: DuploFLEX  ULTRA néven!

Új termékünket rugalmasabb hordozóanyaggal,
nagy példányszámú és nagy sebességű munkák
végzéséhez, hosszú nyomtatási folyamatra ajánl-
juk. Új védőrétege egyszerű pozicionálást tesz
lehetővé.

Papíripari területre ajánljuk a tekercsvégtelenítő
szalagjainkat manuális és repülőtekercs-váltáshoz
egyaránt. 

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

Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket fenti
termékeink iránt, szívesen látjuk a Printexpo-kiál-
lításon  vagy bármely itt megadott elérhetősé-
günkön. 

304/J stand

Diósgyőri Papírgyár Zrt.

3535 Miskolc, Hegyalja u. 203/1.

Levélcím: 3510 Miskolc, Pf. 540.

Telefon: 06 46 530 890

Fax: 06 46 530 840

E-mail: dipa@dipa.hu

Honlap: www.dipa.hu

Hazánk egyetlen biztonsági alappapírokat gyár-
tó társaságaként 225 éves tapasztalattal rendelke-
zünk a papírgyártás területén. 

Legfontosabb termékeink bankjegy-, okmány-,
értékcikk- és jegyalappapírok, valamint vízjeles
nyomópapírok. Papírjaink a vevői igényeknek meg-
felelően az alábbi védelmi elemek kombinációival
láthatók el: vonalas, árnyalt és többtónusú vízjel,
biztonsági szál, megszemélyesíthető mágnescsík
és hologram, különféle pelyhezők, színjel, hőjel,
vegyvédelem.

A legkorszerűbb gyártási technológiánk, az alap-
anyagaink és védelmi elemeink a legmagasabb
minőséget képviselik, melyet az ISO 9001 minő-
ségirányítási és az ISO 14001 környezetirányítási
tanúsítvány megléte is biztosít. 

A hagyományos termékeken kívül természete-
sen a fejlesztés is fontos kérdés a társaság számára,
ezért mindig örömmel szolgálunk ki új vevőket.
Amennyiben érdeklődik termékeink iránt, kérjük,
hogy látogasson meg standunkon vagy tekintse
meg honlapunkat: www.dipa.hu, illetve érdeklőd-
jön a dipa@dipa.hu e-mail címen.

A Diósgyőri Papírgyár szeretettel vár minden
kedves érdeklődőt a Printexpo-kiállításon.

305/A stand

Müller Martini Kft.

1106 Budapest, Fátyolka u. 2.

Telefon: 06 1 433 6800

Telefax: 06 1 433 6802

E-mail: info@hu.mullermartini.com

Honlap: http://www.mullermartini.com/hu

Ez év őszén is jó néhány rendezvénnyel várja a
Müller Martini konszern a nyomdaipari szakembe-

reket a budapesti Printexpo-kiállítással párhuza-
mosan a nagyvilág legkülönbözőbb helyszínein.

A Printexpo előtt, szeptember 19–21. között
a Müller Martini Kft. budapesti telephelyén Nyílt
Napokat tart, melynek keretein belül ügyfeleink
megtekinthetik a Müller Martini összehordó gép-
pel és ASIR3 vonalkódos ívhelyesség-ellenőrző
rendszerrel felszerelt új fejlesztésű Pantera ragasz-
tókötő gépét.

Az idén október 8–11-ig Bécsben megrendezésre
kerülő IfraExpón az érdeklődők a Müller Martini
felkészült szakembereinek támogatásával tájéko-
zódhatnak az újsággyártás területén végzett leg-
újabb fejlesztésekről, melyek a gazdaságos és opti-
mális expediálást szolgálják. Például az új 45 000
ütem/óra teljesítményű ProLiner mellékletbehú-
zó rendszerről, a NewsTrim és NewsStitch III vágó-,
illetve fűzőegységről vagy a PowerWrap fóliacso-
magoló-gépről.

Az ősz folyamán a Müller Martini két helyszínen
is Nyílt Napokat rendez svájci és németországi
Oktatási Központjaiban:

A felbeni (CH) Könyvkötészeti Akadémián ügy-
feleink 2007. november 7-én és 8-án ismerked-
hetnek meg az új fejlesztésű Pantera ragasztókötő
gépsorral, a teljesen automatizált Bolero ragasz-
tókötő géppel, illetve a nagy teljesítményű Coro-
na brosúragépsorral, valamint a fenti gépekhez
csatlakoztatható egyéb berendezésekkel. Többek
között például a Frontero frontvágó géppel,mellyel
a fülesborítóval rendelkező könyvek gazdaságosan,
egy munkamenetben gyárthatók.

A Bd Mergentheim-i (D) Keménytáblás Fóru-
mon 2007. november 5-én és 6-án az érdeklődők
testközelből szerezhetnek információkat a Müller
Martini keménytáblás könyvgyártást végző gép-
egységeiről és a legújabb fejlesztésekről. Többek
között a Diamant 35 Short Run (kis példányszámú)
beakasztógépről, a Ribbon jelzőszalag-behelyező
egységről, a Vesta védőborító-felhelyezőről, a VBA
előzékelő-egységről és végül, de nem utolsósorban
az RPM/GPM görgős gerincprésről.

Mivel a fenti két rendezvény időben egymáshoz
közel esik, és helyszíneik között a földrajzi távol-
ság sem jelentős, azon ügyfeleink számára, akik
mindkét terület felé érdeklődnek, egy utazással
megoldható a látogatás. 

Az elmúlt egy évben a Müller Martini Magyar-
országon is jelentős sikereket könyvelhetett el.
Több szóló gépegységen kívül augusztusban fe-
jeztük be hazánkban a negyedik Acoro ragasz-
tókötő gépsor telepítését, és októberben kezd-
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jük a negyedik táblakészítő, egy Hörauf BDM
Speed szerelését, mely 85 ütem/óra teljesítmény-
re képes. 

Az előző évben szintén négy Tigra ragasztókötő
gépet értékesítettünk a kis-közepes teljesítményű
ragasztókötő gépek kategóriájában, és október vé-
gén kezdjük Közép-Európa egyik legmodernebb
irkafűző sorának, egy PrimaPlus Tandem rend-
szernek a szerelését, mely figyelemre méltó meg-
oldással két PrimaPlus irkafűző gépet képes kü-
lön-külön, illetve összekapcsolva működtetni.

A Printexpo-kiállításon egy információs stand-
dal veszünk részt, ez a kiállítás számunkra még
ebben a kiállított gép nélküli felállásban is a part-
nerekkel való folyamatos kapcsolattartás és ta-
pasztalatcsere fontos színterét képezi.

Látogassák meg a Müller Martini Kft.-t a Print-
expo-kiállításon, hogy a Müller Martini gépekkel,
valamint a segítségükkel feldolgozható könyvkö-
tészeti anyagokkal kapcsolatos kérdéseket, tapasz-
talatokat személyesen is megbeszélhessük, vala-
mint szót ejtsünk a jövőbeli fejlesztési elképzelések
és feladatok lehetséges megoldásairól is.

Szeretettel várjuk Önöket!

Szállítási program:
w folyóirat-feldolgozó gépek és berendezések,
w újság- és folyóirat-expediáló rendszerek,
w könyvkötészeti feldolgozó rendszerek,
w keménytáblás könyvgyártás berendezései,
w ofszet nyomógépek és tartozékok,
w új és gyári felújított gépek, berendezések,
w Book On Demand – kis példányszámú könyv-

gyártás,
w könyvkötészeti anyagok forgalmazása (fűződrót,

hotmelt-ragasztó, enyvkocsonya, krepp-sapka-
papír).

Tervezés, szolgáltatás a gyártóműben képzett ma-
gyar szakemberekkel, 700 m2-es saját iroda, raktár
és műhely üzemcsarnok-háttérrel, közel 40 millió
forintos raktárkészlettel.

305/C stand

Datorg Team Kft.

1142 Budapest, Szatmár u. 105.

Telefon: 06 1 471 8040    

Fax: 06 1 471 8041

Honlap: www.dateam.hu

A Datorg Team Kft. 1996 óta a hazai informatikai
piac meghatározó szereplője. Követve a piaci igé-

nyeket, cégünk 2005-től – mint a Microsoft vi-
szonteladó partnere – forgalmazza, implementálja,
oktatja és támogatja a Microsoft Dynamics NAV
(NAVISION) integrált vállalatirányítási rendszert.

Több mint tízéves ERP piaci tevékenységünk
során mindvégig komoly hangsúlyt fektettünk az
ágazatspecifikus megoldásokra, ilyet korábban ma-
gunk is fejlesztettünk. Így jutottunk el a nyomda-
iparhoz is. 

2006-ban a Datorg Team honosította a dán Print-
Vis nyomdai szoftvert, amely a NAVISION-al in-
tegrálva, komplett informatikai megoldást ad
– Magyarországon először – a nyomdák számára.
Ez a Microsoft által preferált iparági megoldás
világszerte több mint 150 nyomdai referenciával
rendelkezik, itthon pedig két helyen folyik a be-
vezetés.

Célunk, hogy minél hatékonyabban megfelel-
jünk a felmerülő nyomdaipari igényeknek, ezért
idén elkészítettük a holland DiMS! nyomdai szoft-
ver fordítását, illetve elvállaltuk a rendszer hono-
sítását, hazai implementációját és támogatását.
A DiMS! bevezetése jelenleg egy nagy nemzetközi
nyomda nyugat-magyarországi leányvállalatánál
folyik.

A rendszerek komplett megoldást adnak az elő-
kalkuláció, beszerzés, értékesítés (csomagolás,
kiszállítás), raktárkezelés, a teljes termelés (előké-
szítés, nyomás, utómunkálatok) és a pénzügy/szám-
vitel területén, valamint integrált ügyfélkapcsolat-
kezelést (CRM), web-es hozzáférést és JDF kom-
munikációt is tartalmaznak.

A Datorg Team Kft. szeretettel várja Önt és kol-
légáit a Printexpo-kiállításon, ahol megtekinthetik
a cégünk által forgalmazott komplett nyomdai
informatikai megoldást.

305/K stand

Vorpa Gépgyártó Kft.

2541 Lábatlan, Rákóczi út 137.

Telefon: 06 33 461 252

Fax: 06 33 461 342

E-mail: vorpa@invitel.hu

Fő tevékenységünk a papír-, nyomda-, műanyag-
és alumíniumipari gépekhez le- és feltekercselő
berendezések, tengelybevezető és -kihúzó beren-
dezések, pneumatikus és mechanikus működteté-
sű tekercselő tengelyek, feszítőfejek, tengelyrögzí-
tő csapok gyártása és javítása. 

Várjuk kedves régi és leendő partnereinket a Print-
expo-kiállításon.
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306/H stand

Varga-Flexo Kft.

1171 Budapest, Berky Lili u. 26.

Telefon: 06 1 253 7264

Telefax: 06 1 253 7263

E-mail: info@vargaflexo.hu

Honlap: www.vargaflexo.hu

Flexó nyomógép
A megrendelői igények széles skáláját kiszolgálva
gyártjuk egyszerűsített, gyártósorba épített, egyedi
és központi ellennyomó hengeres flexórendszerű
nyomógépeinket. Gépeink robusztus vázra épülnek,
6, 8 nyomóművel, temperált központi ellennyo-
mó hengerrel. 

Alapkivitelben is tartalmazzák a minőségi és gaz-
daságos nyomtatáshoz szükséges összes felszere-

lést: fogaskerékmentes szervómeghajtás, sleeve-es
oldalcserélő rendszer, szervomotoros nyomómű-
állítás, rákelkamra, nyomatfigyelő, kliséragasztó.

Lamináló – tekercsvágó
Oldószermentes, tekercses laminálógépeink lan-
gyos ragasztókkal működnek, így lehetőség nyílik
a kis tételek gazdaságos és jó minőségű gyártására.

Európában egyedülálló módon pengés tekercs-
vágó egységet is felszerelünk a laminálógépeink-
re, így egy beruházásból két teljes értékű géphez
juthatnak megrendelőink.

Gyártunk különálló tekercsvágó gépet is, ked-
vező áron, amit a kiállításon be is mutatunk.

Kedves látogatóinkat megújult arculattal és kiál-
lítási akciókkal várjuk, amiről bővebben a www.
vargaflexo.hu weboldalon olvashatnak.

Tudja Ön, hogy mikor készült az első xerogra-
fikus nyomat, vagy eltávolítható-e a Ballard-hártya
a mélynyomóformáról? Netán azt, hogy egy négy-
zetméter felületű 60-as rácshengeren hány darab
csésze található? Versenyünk résztvevői megpró-
bálták megválaszolni az ilyen vagy ehhez hasonló
kérdéseket fordulóról fordulóra. 

Összesen 70 jelentkezőből 32-en próbálják a he-
lyes megfejtésekkel megszerezni a Legjobb Magyar
Nyomdász címet. 

A három forduló eredményei alapján (a 4. és az
5. forduló a napokban zajlik) már kialakulni látszik,
kik fogják a legjobban teljesíteni a feladatokat.

Majdnem hibátlan megfejtéseket három ver-
senyzőtől kaptunk: Grünvald Zoltán 59 pont, Re-
mete Kornél 59 pont, Szili József 59 pont. A többiek
közül pedig 15-en értek el 50 pont feletti eredményt. 

Ők a következők: Sike János  58 p., Koós Éva
57 p., Marik Melinda 57 p., Papp Gergely 57 p., Borka
Péter 56 p., Görgényi-Tóth Pál  56 p., Dörnyei
László 55 p., Börcsök Imre 54 p., Incze Beatrix 54 p.,
Bartók Ferenc 53 p., Nádor Csongor Csaba 53 p.,

Ki Magyarország 
legjobb nyomdaipari szakembere?

WWW.MAGYARNYOMDASZ.HU

Ballon Ágnes 52 p., Del Medico Judit 52 p., Varróné
Widuchowski Krisztina 52 p., Rostas Zoltán Pé-
ter 51 p.

A legjobb szakmai verseny sem ér semmit díjak
nélkül. A jó teljesítményt könyvutalvánnyal, szak-
mai könyvvel és oklevéllel jutalmazzuk. A legma-
gasabb pontszámot elért versenyző kapja a PNYME
által felajánlott díjat, mely az általuk szervezett
hazai rendezésű szakmai esemény kedvezményes
részvételét biztosítja. Ezenkívül egy egyedi, kézzel
készült oklevelet, mely méltán fogja igazolni, hogy
2007-ben ki volt a Legjobb Magyar Nyomdász.

Reméljük, hagyományteremtő szakmai verse-
nyünkkel hozzájárulhatunk a szakmaiság fejlődé-
séhez és a múlt emlékeinek ápolásához.

2008-ban a már kialakult igények szerint kerül
megrendezésre a verseny, reményeink szerint ha-
sonló sikerekkel, mint idén.

Díjátadás a Printexpón!
2007. október 3-án, 13 órakor 

A pavilon 201. stand


