Budacolor Kft.
„A” PAVILON 213/A STAND
ÚJDONSÁG: TERMO CTP-LEMEZEK

Az 1906-ban festékgyártásra alapított és azóta
is megszakítás nélkül üzemelő Budacolor 2002
óta a Samor International Group cégcsoport
tagja.
A cégcsoport székhelye Pianoro (Bologna),
alapító tulajdonosa és elnöke Orazio Samoggia,
aki 50 év nyomdaipari anyagbeszállítói tapasztalatait és eredményeit összesítette, mikor 1998ban létrehozta a vállalkozást. A cégcsoport célkitűzése nyomdaipari alap- és segédanyagok,
egyéb alkalmazások marketingje, értékesítése,
illetve gyártása.
A megfogalmazott célkitűzés teljesülése érdekében a cégcsoport a következő termékek
gyártását folytatja: hagyományos és CtP ofszetlemezek, ofszet-, ﬂexó- és mélynyomtatás festékei és felületnemesítő lakkjai, nyomóformakészítés és nyomtatás segédanyagai és kellékei.
A gyártás a cégcsoport Olaszországban, Franciaországban és Magyarországon működő üzemeiben történik. A termékek értékesítése mind
az öt kontinensre kiterjedő, egyre bővülő értékesítési hálózaton keresztül történik.

Az Efi lemezüzem Franciaországban működik, 1981 óta. 2002-ben lett a Samor-csoport
tagja. Gyártásoptimalizálási okokból jelenleg
az üzem a Veronában gyártott alaplemezek kiszerelését végzi, Eﬁ brand alkalmazása mellett.
A Super Color festékgyár 1973-as alapítású,
ofszet-, ﬂexó- és mélynyomó festékei és egyéb
anyagai alapján széles körben ismert Olaszországban és külföldön. Fejlesztési tevékenysége
elsősorban a ﬂexónyomtatásra koncentrálódik.

A cégcsoporthoz tartozó vállalatok
és tevékenységük
Verona Lastre, vagy közismertebb nevén Vela,
amely Roverchiarában, Veronához közel működik, itt található a cég igazgatósága, a kutatófejlesztő laboratórium, az értékesítés központja,
valamint természetesen a lemezek gyártása is.
A Vela a gyártott lemezeket saját fejlesztésű vegyi
anyagokkal együtt ajánlja a piac szereplőinek.
Az ofszetlemezek gyártási folyamata a minőség szempontjából rendelkezik az ISO 9001
minősítéssel, míg a környezetvédelem szempontjából megkapta az ISO 14001 minősítést
is. A gyártott lemezek mérete korlátlan, a vastagságuk 0,15 és 0,5 mm közötti.
Mind a hagyományos, mind a CtP-lemezekhez rendelkezésre állnak a formakészítésnél,
illetve a nyomtatásnál szükséges vegyszerek.
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A 2008-ban alapított Samor Italia magába
olvasztotta a korábbi, nyomdaipari vegyi anyag
gyártó Recordgraf és a prepress-gépeket értékesítő Bancolini cégeket. Fő tevékenységi köre
az előkészítés és nyomtatás segédanyagainak
gyártása és értékesítése.
A Budacolor Nyomdafestékgyár a cégcsoporton belül az íves ofszetfestékek, lakkok és
segédanyagok gyártására és értékesítésére szakosodott.
Feladatai közé tartozik egyebek között a cégcsoport teljes ajánlati termékpalettájának a
piacra vitele Magyarországon, valamint – elsősorban – a keleti régió országaiban is.

