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Úri szabóság – megfizethető áron
Faludi Viktória

Áprilisban nyitotta kapuit
Magyarországon a lengyel
érdekeltségű Gemipap Sp.
A vállalatcsoport tekercs-
papírok ívrevágásával vagy
más szélességre vágásával
foglalkozik. 
50–1000 g/négyzetméter-
tömegű papírok és kartonok
a legnépszerűbbek. A tekercs-
papírok ára vágással együtt
is lényegesen kedvezőbb,
mint a gyárilag íves kiszere-
lésé. Katarzyna Hinc ügyve-
zető mutatta be a cég 
tevékenységét lapunknak.

Torun – Lengyelország keres-
kedelmi csomópontjában –, az
északi tengerparttól 160 kilo-
méterre fekvő kisváros adott
otthont a családi vállalkozás-
ként induló, mára nemzetkö-
zi céggé fejlődött szolgáltató-
cégnek.

Bécs és Budapest között…

…az M1-es üzleti parkban,
2000 négyzetméteres csarnok-
ban működik a Gemipap pil-
lanatnyilag legkorszerűbb és
legnagyobb kapacitású vágó-
berendezése. A legkisebb vág-
ható ívméret 205 × 280 mm,

a legnagyobb 1650 × 2080 mm.
A hozzájuk szállított csaknem
bármilyen tekercsmédiát fel-
vágják, a megrendelő igényei
szerint. Lengyelországban el-
terjedt módszer, hogy a nyom-
dák jelentős része gépparkjuk-
hoz és munkáikhoz igazítva
vágatnak papírt a tekercsben
megvásárolt alapanyagból. Ez
a megoldás olcsóbb, és hála
a Gemipap Kft.-nek, a nyom-
dáknak nem kell hat-nyolc he-
tet várni egy-egy sajátos for-
mátumra.

Ahogyan, amikor, amit 
a megrendelő kíván

A néhány éve még lehetetlen-
nek tűnő igényeket rutinfel-

adatként teljesítik, egy-két nap
átfutással az olcsón vásárolt
tekercspapírból az adott mun-
kához leggazdaságosabb mé-
retben már pár ezer vagy akár
néhány száz ívet is levágathat
a megrendelő, igénye szerint.
A Gemipap Kft. közeli tervei-
ben szerepel a rizsmázás lehe-
tősége is.

Nemcsak az ívméret, 
a raklap is lehet egyedi

A csomagolás sem okoz gon-
dot, ami nem fér el a standard
raklapon gazdaságosan, ahhoz
helyben gyártanak egyedi rak-
lapot, a szállítás megkönnyí-
tésére.

A szolgáltatás régebben ki-
zárólag a papír-nagykereske-
dések számára volt elérhető,
és a hosszú átfutási idők sem
tették lehetővé a nyomathor-
dozók egyedi méretben törté-
nő felhasználását. Az egyedi
méret alkalmazása – túl a fölös-
leges eselékmegtakarításán –
a kedvezőbb beszerzési árú te-
kercspapírok alkalmazását te-
szi lehetővé az íves nyomdák
számára is. 


