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Nyomtatószimpózium, Veszprém
Faludi Viktória

2007. november 8–9-én került
sor egyesületünk nyomdaipari
szakosztályának hagyományo-
san nagy érdeklődéssel övezett
szimpóziumára, melynek témá -
ja a felületnemesítés és lakko-
zás volt. A rendezvény házigaz-
dája, a veszprémi Prospektus
Nyomda képviseletében, Szent -
endrei Zoltán igazgató köszön-
tötte a résztvevőket.�

A szakmai előadások szóvi-
vője, Szikszay Olivér szakosztály -
elnök megnyitóbeszéde után

hét előadást hallgathattak meg
a résztvevők. �

Első előadóként Maczó Péter
– lapunk arculatának atyja –, a
Moholy-Nagy Művészeti Egye -
tem Vizuális Kommunikáció
Tan  székének vezetőhelyettese
a felületnemesítést tervezői
szem szögből megközelítve ele -
mezte az egyes megoldások
alkalmazhatóságát, előnyeit és

hátrányait Színes, szagos. Szép?
című előadásában.�

Valósághű, dinamikus cso-
magolás megjelenítés címmel
Kelemen Zoltán – a Partners
képviseletében – a Vizualiser
program nagyszerű felületne-
mesítési eljárásokat is model-
lező lehetőségeire hívta fel a
figyelmet. A szoftver segítségé -
vel gyors, szemléletes képi
információt kaphat a megren -
delő a csomagolás 3D látvány-
tervével, mely gyorsabbá és
rugalmasabbá teszi a tervezés e

fázisát a hagyományos minta-
készítéshez képest.�

A Felületnemesítési techno-
lógia lakkal című prezentációt
dr. Roland Reichenberger – a KBA

� ikonnal jelölt előadások hanganyaga honlapunkon a http://www.mgonline.hu/index.rbx/site/archive/200712 címen,
az aktuális szám megfelelő cikkének pdf-jén � ikonra kattintva, MP3 formátumban meghallgatható.

Szentendrei Zoltán Maczó Péter dr. Roland Reichenberger

Szikszay Olivér

Kelemen Zoltán

http://www.mgonline.hu/mp3/200712/szentendrei_zoltan.mp3
http://www.mgonline.hu/mp3/200712/szikszay_oliver.mp3
http://www.mgonline.hu/mp3/200712/maczo_peter.mp3
http://www.mgonline.hu/mp3/200712/kelemen_zoltan.mp3


előadását, melyet megelőzően
dr. Tábor István bemutatta a ma -
gyarországi SunChemical meg -
újult stábját. �

Felületnemesítés ofszettech-
nológiával – in-line fóliázás
címet viselte a Gyenes András –
MAN Roland Magyarország kép -
viseletében – által tartott elő -
adás. Az előadást kísérően szá-

mos nyomatmintát mutatott
be az érdeklődő közönségnek,
mely az elhangzott informáci ó -
kat kéz zelfogható té nyek kel tá -
masztotta alá. �
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képviseletében – tartotta, a
lakkokkal és festékekkel elér-
hető speciális hatásokat bemu-
tatva, Kühstaler György tolmá-
csolásával. Szintén e témában
a lapunk 67. oldalán kezdődő
szakcikket ajánljuk figyelmük-
be, mely kiegészíti az előadá-
son elhangzottakat.�

Lakkok és festékek című elő -

adását Robert Schneider – a Sun -
Chemical Europa képviseletében
– Vida Gellért tolmácsolásával
tartotta. Sok nyo  mat min tá val
tette hitelessé és szemléletessé

Robert Schneider

Lendvai László Ugrai Miklósdr. Tábor István

Gyenes András

Lendvai László – a Typonova
ügyvezetője – saját tapasztala-
tairól számolt be a felületneme -
sítés területén. Jelen számunk,
melyet a Typonova Nyomda ki -
vitelezett, szintén nyomatmin -
taként szolgál e tekintetben is.
Az elhangzott előadás a drip off
eljárás előnyeinek ecsetelése
mellett a lakkozás további elő -
nyeire is felhívta a figyelmet. �

Az STI Petőfi Nyomda képvi-
seletében Ugrai Miklós az általa
képviselt cég lakkozási eljárá-
sait ismertette, összevetve azok
főbb jellemzőit, előnyeit, hát-
rányait. �

Az előadásokat követően ban-
kettvacsorával fejeződött be az
este, majd másnap a Prospektus
Nyom dában tett üzemlátogatás
zárta be a szakmai programot.

http://www.mgonline.hu/mp3/200712/dr_roland_reichenberger_es_kuhlstaler_gyorgy.mp3
http://www.mgonline.hu/mp3/200712/robert_schneider_es_vida_gellert.mp3
http://www.mgonline.hu/mp3/200712/ugrai_miklos.mp3
http://www.mgonline.hu/mp3/200712/gyenes_andras.mp3
http://www.mgonline.hu/mp3/200712/lendvai_laszlo.mp3

