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Az Eurojet 2005 óta van jelen a nyomdák 
beszállító partnereként a szélesformátu-
mú nyomtatás területén. Az eltelt kilenc 
évben az Eurojet az LFP szegmens zászlós-
hajója lett. A közelgő jubileum kapcsán 
beszélgettünk Molnár Szabolcs ügyvezetővel. 

Miért ezt a területet választották?
Mert nálunk lételem az innováció. A mai napig 
érezhető a szélesformátumú nyomtatásban a tö-
retlen fejlődés, amely kezdetben a kapacitás fo-
lyamatos növelésében, most pedig újabb és újabb 
szegmensek meghódításában mutatkozik meg.

Mi jelenti a legnagyobb kihívást?
A legnagyobb kihívás megőrizni a proaktivitá-
sunkat, újító szemléletünket, miközben gyor-
san, jó áron minőségi szolgáltatást nyújtunk. 
Mindkét ismérvünk nagy odafigyelést igényel.

Mi az Eurojet erőssége?
Egyike vagyunk annak a két cégnek a magyar 
piacon, aki teljes körű kiszolgálást, és ezzel maxi-
mális gyártási biztonságot tud nyújtani partne-
reinek. Fel tudunk építeni a megfelelő gépekkel 
akár a nulláról egy szélesformátumú nyomdát. 
Működés közben el tudjuk látni alapanyaggal, 
festékkel, fogyóanyagokkal, meghibásodás ese-
tén pedig saját szakszervizünk gondoskodik a 
gyors megoldásról. 

Milyen gyártókat, márkákat találunk  
a kínálatban?
Nagy hangsúlyt fektetünk az állandóságra, ha 
alapanyagról van szó. Nyomtatóink és utófeldol-
gozó gépeink esetén pedig a hitelesség számít. 
Ezek az eszközök valóban úgy és azt tudják, amit 
mondunk róluk.

Több mint 30 nemzetközi partnerünk közül 
néhány példa: HP, MACtac, Summa, Mutoh, 
VHF, Olfa, Yellotools, Keencut, Politape, Tesa.

Mi most az aktuális trend 
a szélesformátumú nyomtatásban?
Az egyik jelentős irány a szélesformátumú nyom-
tatás megjelenése a belsőépítészetben. Egyedi ta-
péták, bútorlapok, ajtók, árnyékolók elkészítésé-
re is lehetőség van ezzel a technológiával és sok 
szolgáltató nyit is ebbe az irányba. A másik át-
rendeződés a textilnyomtatás digitalizálódásá-
ban látható.
  
Milyen bővítési, fejlesztési terveik  
vannak?
2013 nyarán bővítettük alapanyag-vágási gép-
parkunkat egy korszerű, nagyteljesítményű 
táblavágóval és egy tekercsvágó, áttekercselő 
géppel. Így a nagy mennyiségű táblavágási fel-
adatokat és a plotterfóliák kiszerelését is gyorsan 
el tudjuk végezni.

Emellett idén indítottuk el saját, országos 
kiszállítási szolgáltatásunkat. A nagyméretű 
táblák szállítása logisztikai partner közremű-
ködésével nem volt megoldható. Sokkal rugal-
masabbá váltunk és jobb minőséget is tudunk 
nyújtani. 

Az év elején vezettük be az SAP vállalatirányí-
tási rendszerét, hogy az egyes területek teljes in-
tegritását biztosítsuk. Már látható volt, hogy a 
folyamatos növekedés elkerülhetetlenné teszi 
majd egy ilyen komplex rendszer bevezetését. 
Sokkal hatékonyabbá vált az információáramlás 
és új lendületet adott nekünk a folyamataink tel-
jes átláthatósága.
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