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Nyomtatott kiállítási katalógus…
Pesti Sándor
A PPDexpo szervező koordinátora

„Sikeres nyilvános főpróba után
premier” írtuk a Magyar Grafika februári számában megjelent előzetesben a 2013-as, első PPDexpóra utalással. Az ott
írtakat kár lenne ismételni, bárki megtalálja a neten is: http://
goo.gl/rz9ZoE és az ott közölt
adatok azóta tovább javultak.
A kiállítók száma a regisztrált
társkiállítókkal együtt a lapzára szakmai szervezetek és szakta időpontjában 88, ami több
sajtók által szervezett nagy,
mint 33%-os növekedés és a
több szakterületet átfogó
beépített kiállítói nettó terület
programok részeként valósulis közel 2000 m² (1947), ami
nak meg.
több mint 50%-os(!) növekeMert az utóbbi évek szakmai
dés. Mindkét adat messze
kiállításainak trendjei világszinmeghaladja az elmúlt évtized
ten azonos jellemzőket mutathazai szakmai kiállításainak
nak. Koncentrált, globális seszámait. A kiállítókkal együtt
regszemlék a világújdonságok
mindent megteszünk azért,
és nemzetközi trendek bemuhogy a látogatószám és a látotatására (a mi szakmáinkból
gatói összetétel is hasonlóan
a drupa, Interpack, Fespa, labeleredményes legyen!
Expo, IFRAexpo, Euroshop stb.)
De mire is értelmezhető
és kisebb méretű, de annál
a nyilvános főpróba kifejezés
jelentősebb regionális szakmai
és miért a premier?
események az információk
A PPDexpo 2013-ban egyfaj„leosztására” és az eredményes
ta kísérletnek indult, hogy
adaptációk segítésére.
szakmai összefogással, a nemEgyre könnyebb – bár
zetközi trendekre figyelve létrekorántsem olcsóbb! – eljutni
jöjjön, pontosabban megmaa világeseményekre, ahol
radjon egy olyan fórum, ahol
rácsodálkozhatunk, mire képeaz ún. Printmédiák gyakorlói és
sek globálisan a szakmáink
elkötelezettjei a hazai körülméleginnovatívabbjai. Esetleg
nyek között és a feltételeket tupersze csak a soha termelésbe
domásul véve, de kényszermosolyok nélkül is találkozni tudnak. nem állítható koncepciók
szintjén.
Annak főpróbája volt, hogy
Az olyan kiállítás, mint a
azt az egyre erősödő globális
trendet próbáljuk a hazai viszo- PPDexpo és a Signexpo lehetőségei viszont, hogy a gyártók,
nyokra átültetni, miszerint
forgalmazók eleve olyan tera regionális szakmai kiállítások

mékekkel és technológiákkal
jelennek meg a regionális kiállításokon, amikkel elsődlegesen a helyi igényekhez, lehetőségekhez leginkább illeszkedő
és megvalósítható (sic) megoldásokat hoznak testközelbe.
Az Unió egységes piaca
ellenére rengeteg olyan, főleg
a jogszabályi környezetre
vonatkozó nemzeti kritérium
van, ami miatt sok minden
nem, vagy nem úgy működik
az egyik országban, mint
a másikban. Elég a környezetés munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, adózási különbségekre utalni akár az export, akár
az import vonatkozásában.
Az itt kiállítók ezekkel is tisztában vannak, és céljuk, hogy ne
csak formálisan, de a tartalom
tekintetében is egy nyelven
beszéljünk.
A PPDexpo és PPFest 2013
így egyfajta kísérletnek indult,
amiben a bukás nem, de az egyszeri alkalom kockázata benne
volt. Viszont a kiállítók és a látogatók aktivitásukkal bizonyították, hogy változatlanul van
igény a szakmai seregszemlére.
kiállítói k atalógus 2015
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Mindezek a pozitívumok
mellett sajnos az idei expo is
csak korlátozottan hozza vissza
a hajdani hazai kiállítások sokszínűségét, hisz változatlanul
hiányoznak a papírososok és
a maguk területén a legkiemelkedőbb teljesítményt produkáló nyomdák (Keskeny és
a Regiszter Plakát) mellől is
a többiek. Viszont továbbra is
nagyszerű példa a szaksajtó
érdekeken felülemelkedő
összefogása.
2013-ban a PPDexpo előtt
egy hónappal a Hungexpo tett
még egy kísérletet a saját szakmai kiállításainak a megrendezésére. A szándék csak arra volt
elég, hogy a kiállítók, látogatók
eligazodását egyaránt megzavarja. Az idén is van egy
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Papír- és
Nyomdaipari
Műszaki
Egyesület
A l a p í t va : 19 4 9

www.pnyme.hu

pnyme.hu, PpdExpo
MagyarGrafika, Papiripar

zavaró momentum, mivel közel azonos időben Bécsben is
rendeznek egy regionális szakmai kiállítást. Látogatói oldalról ennek kevésbé van elszívó
hatása, hisz miért is utazzon
bárki Bécsbe, amikor ugyanazt
itthon is megkaphatja – magyarul! A kiállítók némelyikének viszont nem kis logisztikai
feladat, hogy mindkét országban helytálljon. Külön köszönet, akik mellettünk (is) tették
le a voksukat!
(Az már csak a ki volt előbb,
a tyúk vagy a tojás dilemmája,
hogy a bécsi program kísértetiesen hasonlít a PPDexpo és
a PPFest koncepciójára. Vegyük
úgy, hogy a szakmai igényekre
mindenhol azonos ötletekből
keresik a megoldásokat.)

Idézzük a 2013-as expót követően a sajtóban megjelenteket: „Higgyünk »a következő
PPDexpón már természetesen…« ígéreteknek, és bízzunk
abban, hogy lesz legközelebb!
Hogy a gazdasági környezet arra
lehetőséget ad és a szervezőkben is marad annyi kitartás, lelkesedés, hogy legyen folytatás!”
Nos, legtöbben e szerint jártak el, és 2015-ben már itt lesznek kiállítóként is. Ha tehát
a '13-as expo a puding sikeres
próbája volt, akkor most jöhet
a premier! És remélhetőleg egy
sok évadon át futó sikerszéria.
Annyi biztos, ahogy a 2013as kiállítási katalógus, úgy
a mostani sem csak kordokumentum, hanem hosszabb
időre szóló adatbázis.

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME) a papírés a nyomdaipar, a könyv- és
lapkiadás, a restaurálás, a papírkereskedés és az ezekhez kapcsolódó területeken dolgozó
szakemberek, ill. tanulók, nyugdíjasok stb., valamint az ilyen
profillal működő vállalkozások
önkéntes társulása. Az egyesület
minden olyan belépni szándékozó részére nyitott, aki egyetért
céljaival és elfogadja alapszabályát.

sz a k m a i t e v é k enys ég e

A P NYM E tag j a i

www.mgonline.hu
goo.gl/o0m7Fj
@MagyarGrafika
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Egyéni tagságunk 62%-a felsőfokú, további 5%-a technikusi
végzettségű, legnagyobbrészt
a szakterületünkön tevékenykedő mérnökök, közgazdászok,
ill. technikusok köréből kerül ki.
A P NYM E c é l j a

Szakterületein a tudományos és
technikai haladás elősegítése
társadalmi eszközökkel, a tagság
ismereteinek és szakmai kapcsolatrendszerének állandó bővítése.

Előadásokat, klubnapokat,
vitaüléseket, ankétokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat,
szimpóziumokat, konferenciákat, szakmai tanulmányutakat
szervez; szakfolyóiratokat és
egyéb kiadványokat, oktatási
segédleteket szerkeszt és ad ki;
szakmai továbbképzéseket,
tréningeket szervez, és a szakterületét érintő állami oktatást
segíti előadókkal és más módon;
tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki, ill. felkérésekre
véleményez; tudományos, műszaki, gazdasági gyakorlati feladatok megoldására pályázatokat
hirdet, jutalmakat tűz ki, emlékérmeket, díjakat adományoz; különböző kitüntetések adományozására javaslatot tesz; a szakmai
hagyományokat ápolja.
Az egyesület szakmai folyóiratai: Magyar Grafika és Papíripar.
A PPFest és a PPDexpo koordinátora és szervezője, a szakmai összefogás pillére.

www.adrimex.hu

AdrimexBt

FastbindAdrimex
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Adrimex Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt.

Eladási program: Fastbind
(keményborító-készítők, melegragasztós könyvkötők, bígelők, fotókönyvkészítők), Planax
(hidegragasztós könyvkötő
gépek), Tosingraf (laminálók),
EBA (papírvágók, iratmegsemmisítők minden kategóriában),
Rapid (blokk- és irkatűzők),
Plockmatic (iratösszehordók,
füzetkészítők, gerincformázók),
SPC (papírfúrók, spirálozók),
Hefter (levélhajtogatók),
Onglématic (regiszterkivágók).

PPDEXPo

digitális kötészeti megoldások

Az 1992-ben alapított Adrimex
komplett kötészeti megoldásokat ajánl egyedi és hagyományos könyvek, fotóalbumok,
prémium panoráma fotókönyvek, mappák, CD/DVD tokok
gyors és egyszerű gyártásához.
Az általa forgalmazott berendezések ezreit alkalmazzák hazánkban digitális nyomdák,
könyvkiadók, kötészetek,
másolószolgálatok, iskolák,
intézmények, fotóstúdiók.
Az idei vásáron az Adrimex
először mutatja be a finn Fastbind gyár újdonságát, a többfunkciós Pureva ragasztókötő
gépet.

Punching & Binding System

Igényeljen AMCO Csomagolástechnikai Katalógust a B40-es
standunkon!

www.amcokft.com
www.amcokft.hu
w w w. a m cok f t .co m

w w w. a m cok f t .co m

PARTNER
A CSOMAGOLÁSBAN!

AMCO Csomagolástechnika

PARTNER
IN PACKAGING!

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.
H-1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel.: +36 1 204-4368 · Fax: +36 1 204-4367
e-mail: amco@amcokft.com · www.amcokft.com
Webáruház: www.amcokft.hu
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AMCO Csomagolástechnika

MEGNYÍLT AZ AMCO ÚJ
CSOMAGOLÁSTECHNIKAI
WEBÁRUHÁZA!

C

WWW.AMCOKFT.HU

AMCO Csomagolástechnika

Jöjjön el a B40-es AMCO standra
és még meglepetés AJÁNDÉKOT
is kap!

CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGIÁK • PACKAGING TECHNOLOGIES
AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111-113., Tel.: + 36 1 204-4368 · Fax: + 36 1 204-4367,
e-mail: amco@amcokft.com · Honlap: www.amcokft.com · Webáruház: www.amcokft.hu
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16 csomagolástechnikai megoldás
részletes bemutatása:
 zsugorfóliázás
 ölelő- vagy burkolócsomagolás
 raklapfóliázás
 pántolás
 bandázsolás
 tasakzárás
 vákuumcsomagolás
 skin- és blistercsomagolás
 dobozformázás és -zárás
 tálcásétel-csomagolás
 formázó-töltő-záró gépek
 hordfülfelhordó berendezések
 fóliahegesztés
 térkitöltés
 ragasztószalag-adagolók

PPDEXPo

AMCO Csomagolástechnikai
és Konzultációs Kft.

Figyelem! Nyomdák és könyvkiadók részére nyújtott speciális
csomagolási megoldások!
Szakembereink részletes szaktanácsadást nyújtanak, kifejezetten nyomda- és papíripari csomagolási problémák megoldására!
Győződjön meg róla saját szemével!

B40

SINCE 1976

c41
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AMSY Jelöléstechnika Kft.
www.amsy-jelolestechnika.hu

PPDEXPo

›
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Vállalkozásunk húsz éve kizárólagos hazai forgalmazója a világ
legnagyobb jelöléstechnikai
gyártójának, az amerikai
VIDEOJET cég készülékeinek,
az ipari kis-, nagykarakteres,
grafikus tintasugaras feliratozóknak, fólia-felülnyomtatóknak, adatcímkézőknek.

BD

EXPO Kft.

BD-€E xpo Kft.

interpack.tradefair
interpack2014
interpack-PROCESSESPACKAGING-3723009
interpacktradefair
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Ez a tevékenység a készülékek
eladását, üzembe állítását,
karbantartását, javítását, továbbá kizárólag eredeti alkatrészekkel, kellékanyagokkal történő ellátását jelenti. A jelzett
időszakban a jelölés óriásit
fejlődött, a kezdeti egy-két
soros gyártási, felhasználhatósági idő, adagszám gyakran
soksoros szöveggé bővült, és
emblémával, gépi olvasású
kóddal egészült ki. A készülékek
– akár saját fejlesztésű – szoftver segítségével kapcsolódhatnak csomagoló- és gyártógépekhez, kamerához, termelési
hálózathoz, és ezzel akár minden egyes termékre valós idejű,
egyedi felirat vagy komplett
címke kerülhet.

A BD-Expo Kft. nemzetközi
vásárvállalatok magyarországi
képviseletét látja el. Mi szervezzük többek között a düsseldorfi
EuroShop, EuroCIS és az interpack magyar részvételét, valamint a brnói EMBAX és PRINT
EXPO kiállításokat is. Részletek
a www.bdexpo.hu oldalon.

Termékkínálatunk a nyomdaiparokban is használt készülékekkel, gépekkel is bővült. Ilyen
lehet a különböző nagyvolumenű munkákhoz is alkalmas grafikus tintasugaras nyomtatóval
is rendelkező jelölési munkahely lapformájú termékek felülnyomtatására, címkézésére.
Külön is kínáljuk az amerikai
Streamfeeder cég kiváló lapadagolóit, a holland BandAll
övező gépeit, és a szintén amerikai Primera cég kis- és közepes
sorozatú színes öntapadó címkék nyomtatására szolgáló
komplett digitális nyomtató
gépeit.

Process and Packaging
– Leading Trade Fair
A csomagolóipar világvására,
az interpack 2017. május 4–10.
között várja a szakembereket
Düsseldorfban. A háromévente
rendezett interpack egyértelműen a világ csomagolóiparának legjelentősebb rendezvénye.

www.badge4u.eu
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Cégünk termékei kielégítik
az iSo 9001:2008, az
iSo 14001:2004 szabványelőírásokban és az oHSAS 18001ben megfogalmazott előírásokat. Ami azt bizonyítja, hogy
tevékenységünk a legmagasabb minőségi és környezetvédelmi előírásoknak is egyaránt
megfelel. Az iSo-tanúsítvány
elnyerése bizonyítja, hogy az
auditálás során a legmagasabb
és legszigorúbb követelményeket is teljesítettük. Az iSo-certifi-ᴀ
káció megadása során mindig
arra koncentrálnak, hogy
a tanúsítványért folyamodó
a szabványokban, törvényekben, rendszabályokban és
a környezetvédelmi rendeletekben lefektetett előírásokat teljesítette-e és maradéktalanul
kiváltotta-e a fogyasztói elégedettséget.

s i g n exp o

badge4u

Cégünk 1992 óta gyárt különféle alkalmi termékeket, például gomblyukban hordható
jelvényeket, személyi vagy
egyéb célú azonosítókat,
számtáblákat, kulcstartó gyűrűket stb. és ezek használatához
és alkalmazásához szükséges
eszközöket is.
Ajánlunk még mobiltelefontisztítókat, hordásra alkalmas rögzítőket, mobiltartó
zsebet, mobil kártyatartó
zsebet, a modern okostelefonokhoz hajlékony mágneseket
(iMagnets) és Cardguard
kártyamegőrzőket.
A 2015-ös év legújabb termékei: kártyatartók, három
az egyben típusú egérpadok
és bluetooth selᴀe elemek.

›

e20
www.beta-roll.hu
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Beta-Roll
Hengergumizó Zrt.

PPDEXPo

www.bcscorrugated.com
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Magyarország, Románia,
Szerbia, Bulgária és Horvátország
legnagyobb nyomdaipari gumihenger beszállítója.
Termékválasztékában az iparág
valamennyi gumizott hengere
szerepel. Csererendszerben
értékesít Heidelberg, manroland,
KBA és Adast hengergarnitúrákat
magyarországi, romániai és
szerbiai termelőüzemeiből.
Nyomda- és csomagolóanyag-ipari partnerei részére
hengerápoló szereket, lemosó
szereket, hígítókat és felületnemesítéshez kapcsolódó termékeket forgalmaz, mint festékek, lakkok, nyomókendők,
teljes technológiai támogatással.

Leányvállalatok: BETA-ROLL
s.r.l. RO-535600 Odorheiu
Secuiesc, str. Budvár nr. 41.,
tel.: +40 266/218-125,
fax: +40 266 217 625,
e-mail: beta-roll@beta-roll.ro,
ROLL-GUM PROD Srl. Cluj
Napoca Adresa: str. Orăştiei
nr.10., hala roşie, tel.: 0364804 791, mobil: 0720600 760, nfax: 0364-804 790,
e-mail: office@rollgum.ro
BETA-ROLL d.o.o. SRB-21000
Novi Sad, Industrijska 3.,
tel.: +381 21/489-2800,
fax: +381 21/489-2805,
e-mail: beta-roll@beta-roll.rs
BETA-ROLL d.o.o.
Andrije Žaje 10 10 000 Zagreb,
Tel: 01 6528 700, Fax: 01 6528
641, info@beta-roll.hr

A BCS olyan dobozgyártó berendezéseket biztosít a gyártók
részére, amelyek normál
grammsúlyú kartonból vagy
papíripari rostos féltermékből
nemezelődéssel gyártott, általában 180 g/m² tömeget meghaladó kartonféleségből és
hullámkartonból egyaránt képesek dobozokat előállítani.
Minden berendezés BCS Quick
Set gyorsbeállító technológiai
rendszerrel működik, ezért kis
és közepes példányszámú
munkákhoz egyaránt felhasználható.

A gépek szervo kontrol rendszere másodpercek alatt képes
átállni egyik gyártmánytípusról
a másikra. A gépkezelőnek
mindössze annyi a dolga, hogy
a géppel közölje a gyártandó
termékkel kapcsolatos változó
igényeket, illetve az újabb követelményeket.
További elérhetőségek:
Postacím: Youngs Industrial
Estate, Stanbridge Road,
Leighton Buzzard , Bedfordshire
LU7 4QB, United Kingdom
E-mail: ap@bcscorrugated.eu
Telefon: 00 48 795 111 795

canon-hungaria
Canon1937

Centrum Servis
Hungary Kft.
www.centrumservis.hu

Bővebb információkat
a www.centrumservis.hu
oldalunkon talál.
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sülnek a legújabb termékekről,
fejlesztésekről. A festékek jellemzői: szagmentesség, kiváló
kültér- és karcállóság, minőség.
Folyamatosan bővülő palettánkon megtalálhatóak még
Autotype PE fóliák, UV-ra száradó és digitális lakkok (alacsony
költségvetésű felületvédelem,
kézzel felhordhatóság), valamint a PhotoTex nevű speciális
falmatrica is (gyűrhető, összehajtható, bármire feltehető,
s akárhányszor visszaszedhető).

PPDEXPo

Cégünk, a Centrum Servis
Hungary Kft. a kiváló minőségű
német Marabu digitális festékek forgalmazásával, szélesformátumú digitális nyomtatók
szervizelésével, alkatrészellátással, technikai tanácsadással és
Caldera RIP-szoftver értékesítéssel is foglalkozik. A Marabu
a világ egyik legnagyobb
nyomdaipari festékgyártója,
így termékskálánk alkalmazkodik a piaci igényekhez, és ennek megfelelően növekszik.
Cégünk és a Marabu közötti
szoros együttműködésnek
köszönhetően kollégáink már
a tesztfolyamattól kezdve érte-

d31

CanonMagyarorszag
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www.canon.hu

Talán nem véletlen, hogy
a Canon ügyfeleinek 91 százaléka ajánlaná a cég megoldásait
más vállalkozások bizalmába.
A Canon megszerezte a globális ISO 14001 minősítést,
amivel szintén igazolja, hogy
világszinten élenjár a környezet
védelmében. A vállalat 2014ben kétmillió forint értékben
támogatta a Mónosbéli
Gyermekotthont.
Szeretettel várjuk a PPDexpón
egy szakmai beszélgetésre
egy finom kávé mellett!

PPDEXPo

Canon Hungária Kft.

A Canon Hungária Kft. a Canon
Europe leányvállalataként több
mint húsz éve alakult meg.
A cég portfóliójában a fotónyomtatástól az irodai nyomtatási feladatokon keresztül
a professzionális nagy példányszámú digitális nyomtatásig
minden feladatra találunk energia- és költséghatékony megoldást. A Canon erőssége, hogy
termékeihez olyan szolgáltatást
nyújt, mely megsokszorozza
a termék minőségéből fakadó
használati értéket.
A vállalatok számára értékesített folyamatmenedzsment és
dokumentum-feldolgozási
megoldások világszerte bizonyították, hogy az átgondolt
teljes körű Canon megoldásokkal hatalmas megtakarítások
érhetőek el.

www.colorposter.hu

c11
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ColorPoster Kft.

Colorspecial s.r.o.
www.colorspecial.com

colorspecial

44

kiállítói k atalógus 2015

Cégünk digitális és ofszetnyomdák részére laminálástechnikai termékeket (lamináló-, fóliázógépeket és az ehhez
tartozó fogyóanyagokat), valamint nagyformátumú nyomtatáshoz oldószeres-, UV- és
textilnyomtatókat forgalmaz.
Laminálástechnikai területen fő
beszállítónk a GMP és a KOMFI.
Nagyformátumú nyomtatáshoz FLORA, d.gen, MICOLOR
termékeket forgalmazunk.
Kiegészítő kötészeti gépek
forgalmazását is elkezdtük:
hajtogatógépek, gerinckötő
gépek, kötegvágók, kártyavágók. Új termékeink közé tartoznak az Audley digitális aranyozó gépei, melyek klisé nélkül,
digitális adatból dolgoznak.
Meghatározó termékkörünkké
nőtte ki magát a Bordeaux
inkjet festék termékcsalád,

melyek a legmagasabb minőségi követelményeknek is eleget
téve, olcsó alternatívát biztosítanak a gyári festékekkel
szemben.

Colorspecial s.r.o. minőségi
nyomdafestékek forgalmazója
Magyarország és Szlovákia
területén.
A SunChemical hivatalos
forgalmazójaként folyamatosan
bővülő kínálatunkban a digitális (eco, mild, hard solvent, UV
és latex) festékek mellett már
SunChemical textil- és ofszetfestékek is elérhetőek. A festékeken túl minden géptípushoz
kínálunk chipeket, utántöltő
rendszereket teljes beüzemeléssel, valamint gépalkatrészeket.
A SunChemical a világ legnagyobb festék- és pigmentgyára. Termékei világszerte,
a nyomdaipar minden területén megtalálhatóak (ofszet,
flexó, szita, digitális).
Ezzel a világméretű nagyvállalattal és mérnöki csapatával
közösen többet nyújtunk, mint
csak a festék!

Szolgáltatások teljes körét biztosítjuk ügyfeleinknek, bárhol is
legyenek!
Élvezze Ön is a briliáns színeket, üzembiztos nyomtatást,
nemzetközi technikai támogatást, gyors szállítást és költséghatékony nyomtatást!
Minden partnerünknek
24 órán belüli kiszállítást, érvényes EU adószám esetén áfamentes vásárlási lehetőséget
biztosítunk.
Keressen fel standunkon
vagy jöjjön fel honlapunkra,
és ismerje meg kínálatunkat
személyesen!
sales@colorspecial.com
Magyar nyelvű
infóvonal:
+36 30 736 3629

www.cni.hu
A CNI Nyomda- és Csomagolóipari Termékek Kereskedelme
és Szolgáltató Kft. 2006-ban
alakult Tiszaújvárosban.
Fő tevékenységi köre a nyomdaipari festékek és hígítók gyártása és forgalmazása. Elsősorban oldószeres és vizes bázisú
festékek színre keverése a jellemző, de termékpalettáján
megtalálhatóak a fémdekorációs, az ofszet- és UV-festékek,
melyek keverését a cég igény
szerint végzi.
A nyomdaipari hígítók gyártása tiszta alapanyagokból,
főként víztelen szeszből törté-

További információkat
az érdeklődők a www.cni.hu
oldalon találnak.

CNI Kft. www.cni.hu
3581 Tiszaújváros, Pf. 251; GPS: 47.9143,21.029043
T.: +36 49 521-457; F.: +36 49 522-318; Megrendelés: cni@cni.hu;
Nyomdafestékek, Lakkok

• Éttermi dekorációs folyadékok, gélek

Címkék

• Flint Group flexo és mélynyomó
nyomdafestékek

• Éttermi melegen tartó folyadékok, gélek

• Nyomatlan és nyomtatott címkék

• AkzoNobel fémdekorációs nyomdafesték

• Szélvédõmosó folyadék koncentrátum

• Thermotranszfer szalagok

Fóliák

• Thermotranszfer nyomtatók

• Nyomda- és autóipar számára

Segédanyagok

• Fóliák kódoláshoz

• Nyomdaipari mosó és regeneráló folyadékok

• Fóliák dátumozáshoz

• Ofszet , Coldset, Heatset

• Holografikus fóliák

• Nyomdai oldószerek

• Brancher prémium festékek
• Radior fluorescens és metal festékek
Hígítók, Tisztítók, Zsírtalanítók
• Lakossági és ipari hígítók
• Zsírtalanítók és tisztítók
• Grillbegyújtók

• Izopropil-alkohol
• Szilikonolaj emulziók
• DANTEX sleeve-ek és raszterhengerek
• Sontara törlőkendők

Legyen színesebb az élet!

Nagy tételben vásárló ügyfeleink
biztonságosabb és gyorsabb
kiszolgálása érdekében saját
kamionnal és tartálykocsival
bővítettük járműparkunkat.
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Szolgáltatásai közül a szódabikarbónás raszterhenger-tisztítás, illetve a megrendelők receptúrája szerinti bérgyártások
emelhetők ki.
A cég szorosan együttműködik a cseh és a szlovák CNI-vel,
ahol összesen 100 nyomdaipari
szakember dolgozik és cserél
tapasztalatot a forgalmazott
termékekről, amelyek beszerzését a cég vezetése közösen
végzi. Beszállítóink technikusaival is szoros kapcsolatot ápolunk, és gyakran látogatjuk
együtt a magyar nyomdákat.
A magyarországi forgalom
mellé társul a testvérvállalatok
kiszolgálása is, de emellett egyre nő az exportforgalom Ukrajna, Románia és Szerbia felé is.

PPDEXPo

CNI Kft.

nik, de jelentős mennyiségű
lassító, gyorsító gyártására és
értékesítésére is sor kerül.
A nyomdaipari hígítók mellett ipari hígítók, mosó- és tisztítófolyadékok, szélvédőmosó
folyadékok gyártása, valamint
IPA, aceton forgalmazása is
a cég tevékenységi körébe
tartozik. A lakossági hígítók
gyártásával és forgalmazásával
az utóbbi években bővült
a cég profilja.
A CNI Kft. többféle nyomdaés csomagolóipari terméket
forgalmaz, mint például hideg
és meleg prégelőfóliák, törlőkendők, klisék. Legújabb termékei közé a TTR szalagok,
a nyomtatott és nyomatlan
etikett címkék tartoznak, kiegészülve az ezek nyomtatására
szolgáló nyomtatógépek forgalmazásával, azok alkatrészellátásával és teljes körű szervizelésével.

b43
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Csomagolási és
Anyagmozgatási
Országos Szövetség
A l a p í t va : 19 9 0

›

O20

www.csaosz.hu
www.wpobudapest2016.org

s i g n exp o

Dekorszövetség
www.dekorszovetseg.hu

dekorszovetseg
dsz@dekorszovetseg.hu
Magyarországi Dekoratőrök és
Kirakatrendezők Szövetsége
(Dekorszövetség)
Hungarian Decorators &
Windowdressers Association
Alapítás éve: 2005
Szakmai nonprofit, civil szervezet
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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség
(CSAOSZ) elsősorban a csomagolószerek és csomagológépek
gyártásában, forgalmazásában,
felhasználásában – ide értve
a csomagolással kapcsolatos
tevékenységeket a kutatásfejlesztéstől az értékesítésig – érdekelt vállalkozások által önkéntesen létrehozott szervezet.
Feladatkörébe tartozik a szakterület szakmai és gazdasági
érdekképviselete a jogalkotó
kormányzati szerveknél és más
hatóságoknál. Tevékenysége
kiterjed a szakterület hazai és
nemzetközi fórumokon való
képviseletére is. Tagvállalatait
információszolgáltatással, üzleti kapcsolatok közvetítésével,
kiépítésének elősegítésével
támogatja.

A jogszabályi kötelezettségek
és a szakmai ismeretek átadására tanfolyamokat, workshop
okat és konferenciákat szervez.
A CSAOSZ célja, hogy a szerteágazó szakterületek együttesét jelentő csomagolóipar, ezen
belül is elsősorban tagvállalatai
érdekeit képviselje, működési
feltételeit javítsa, eredményeit,
képességeit pedig mind bel-,
mind külföldön népszerűsítse.
A CSAOSZ kiadványa:
Magyar Csomagolási Évkönyv.
A CSAOSZ szervezi a HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt és a HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákversenyt.
A CSAOSZ a házigazdája
a Csomagolási Világszövetség
2016. májusi, budapesti közgyűlésének.

A tízéves Dekorszövetség
dekoratőr és kirakatrendező
végzettségű szakemberek,
illetve a szakmát tanuló diákok
országos szintű szakmai szervezete. A környezet vizuális kultúrája, valamint a kereskedelem
és a reklám minőségi megjelenése érdekében végzi tevékenységét.
Az idei PPDexpón és Signexpón megszervezzük és bemutatjuk a Találj EGY TÍZEST
& BETŰ DESIGN VERSENYT.
A verseny célja megmutatni,
hogy a kreatív szakmáknak
milyen eszköztárai vannak és
a technikai, művészi, szakmai
tudással vagy a kísérletező
képzelettel milyen eltérő
hatások érhetők el.

2015-ben tervezett
programjaink:
 szakmai és képzőművészeti
kiállítás szervezése,
 szakképzési gyakornoki hely
megteremtése,
 továbbképzés végzetteknek,
munkanélkülieknek,
 társszakmák bemutatása,
szakmai fórum létrehozása,
 Dekoratőr Minősítő Tanúsítvány kiadása,
 tízéves jubileumi rendezvény,
 részvétel a hatvanéves szakmai képzés megemlékezéseiben.

drupa
www.drupa.com
blog.drupa.com

drupa.tradefair

104971197113158868885/
posts

 yomdai előkészítés/
N
nyomtatás
 Premedia/multichannel
 Nyomdai utómunkák/
feldolgozás/csomagolások
nyomtatása
 A jövő technológiái
 Anyagok
 Berendezések/szolgáltatások/
infrastruktúra
További információk:
BD-EXPO Kft.
Tel.: 36 1 346 0273
office@bdexpo.hu
www.bdexpo.hu/drupa

drupatradefair
drupa
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A drupa – a nyomtatott és
crossmedia-megoldások vezető
világvására – a világon egyedülálló módon mutatja be a teljes
világpiaci kínálatot. Ami a sportolóknak az olimpia, az a drupa
a nyomtatott média számára.
A nyomda- és médiaipar vállalatai négyévente a drupa keretében mutatják be az innovációt
és a trendeket.
A 2016-os drupán a nyomtatáshoz és a crossmedia-megjelenéshez kapcsolódó összes
technológiát, az alkalmazási
területek és üzletágak teljes
skáláját felvonultatják a kiállítók. A drupa legfontosabb
témái a következők:

›

www.digitmaster.hu

Továbbá széles választékban
kínálunk nyomtatható, szublimálható, nyers termékeket,
úgymint kerámiabögrék, kerámiakorsók, fémlapok, pólók,
kötények, párnák, kulcstartók,
plüss termékek.
A termékeink között megtalálja mindazt, amire szüksége
van egy jól működő vállalkozáshoz.

PPDEXPo

Digitmaster Kft.

Cégünk fényképes ajándékok,
szublimációs termékek és az
elkészítéséhez szükséges szublimációs eszközök, kiegészítők
nagykereskedése.
Nálunk megtalálható mindaz,
ami a szublimációs transzfernyomás elindításához, egyedi
fényképes ajándékok készítéséhez, illetve a tevékenység működtetéséhez szükséges.

s i g n exp o

›
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Az Eurojet küldetése

Eurojet Hungária Kft.
www.eurojet.hu

+EurojetHu

EurojetHu

„A sikereket megélve, az eredményeket elérve, folyamatosan
fejlődő csapatunkkal biztos hátteret fenntartva, a nehéz pillanatokban sem hagyunk magadra.”
Az Eurojet Hungária Kft. egyedülálló termék- és szolgáltatáskombinációjával 2005 óta nyújt
teljes körű gyártási biztonságot
a szélesformátumú digitális
nyomdák és vállalkozások
számára.
Az alapanyagok, festékek,
nyomtatók, gépek és a szervizszolgáltatás ötvözetével nyugalmat és értékes időt nyújtunk
Számodra. Nekünk az a fontos,
hogy Te a legfőbb tevékenységedre, a gyártásra és kivitelezésre tudj koncentrálni.

A termeléshez, kivitelezéshez
szükséges festékek, alapanyagok, gépek biztosítását nyugodtan hagyd ránk. Mi ebben
vagyunk jók.
A Latex nyomtatás – Tökéletes minőség, gyorsan, olcsón!
– hármasát élőben bizonyítjuk
standunkon.
Ezt a technológiát minden
tudatosan működő nyomdaipari vállalkozásnak érdemes
kihasználnia. Alkalmazásával
drasztikusan csökkenthető
a gyártási átfutási idő, kifogástalan minőségű nyomatok
készülnek, az időbeli ráfordítás
csökkenése pedig azonnal
megmutatkozik az üzleti eredményekben.

Eurojet Hungária Kft.

PPDEXPo
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www.eurojet.hu

Edukáció sziget
www.mki.rkk.uni-obuda.hu
www.szily.hu, www.iqpont.hu
www.szentgyorgyi.info
www.konnyuipari.hu
www.agaspar.hu

A kiállító oktatási intézmények
bemutatják a képzési programjukat és tájékoztatást adnak az
iskolájukban folyó szakmai és
nevelési programokról.
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plus.google.com/+EurojetHu
www.youtube.com/c/EurojetHu

Országos akció lesz
a „Gyere közénk nyomdásznak!” programból

3. Az oktatók és tanműhelyek
kérdéseinek egyeztetése és
együttes megoldása.

A kiállító iskolák egyöntetűen
elhatározták, hogy csatlakoznak
az egyedülálló és sikeres békéscsabai „Gyere közénk nyomdásznak!” programhoz, és
kiterjesztik azt a saját beiskolázási
területükre. A támogató
nyomdákkal együttműködve
egységes kampányt folytatnak
a diákokért.
A programot hivatalosan
a budapesti PPDexpón mutatják
be és indítják el, 2015. április
15-én, igyekezve mind több
nyomda támogatását megnyerni az akcióhoz.

A kiállító oktatási intézmények:
 Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskola, Kecskemét
 IQ-Pont Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és
Szakiskola, Eger
 Könnyűipari Szakközépés Szakiskola, Debrecen
 Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, Békéscsaba
 Szily Kálmán Műszaki
Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium, Tótfalusi Kiss Miklós
Nyomdaipari Tagozata,
Budapest
 Óbudai Egyetem, Rejtő
Sándor Könnyűipari
és Környezetmérnöki Kar

A program hármas célja:
1. Az oktatási anyagok egységesítése az iparág elvárásai alapján.
2. Egységes kampány a diákokért.

Az Eurojet küldetése

„A sikereket megélve, az eredményeket elérve, folyamatosan fejlődő csapatunkkal
biztos hátteret fenntartva, a nehéz pillanatokban sem hagyunk magadra.”

Az Eurojet Hungária Kft. egyedülálló termék és szolgáltatás kombinációjával,
2005 óta nyújt teljes körű gyártási biztonságot a szélesformátumú digitális
nyomdák és vállalkozások számára.

Tel.: (36) 42/500-635, Fax: (36) 42/ 409-943

FLEXO 2000
Csomagolástechnikai Kft.
www.flexo2000.hu

Flexo 2000
Csomagolástechnikai Kft

Cégünk alapító tagja a Flexo
Innovációs Klaszternek és jogi
tagja a CSAOSZ-nak és a Papírés Nyomdaipari Műszaki
Egyesületnek.

kiállítói k atalógus 2015
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sítjük az elképzelést. Az igényeknek minél magasabb színvonalon próbálunk megfelelni,
figyelembe véve a leginkább
költséghatékony megoldásokat.
Termelőberendezéseink:
3 db flexó nyomdagép, 2 db
tasakkonfekcionáló berendezés
és 2 db cukortöltő gép, melyek
technikai színvonala, kibocsátó
képessége és a késztermékek
minősége a mai kor követelményeinek teljes mértékben megfelelnek.
Termékeink minőségét a DIN
EN ISO 9001:2000 szabvány és
a HACCP rendszerek alkalmazása garantálja.

PPDEXPo

A FLEXO 2000 Csomagolástechnikai Kft. 1998. szeptember
1-jén alakult, fő tevékenységi
köre papíralapú csomagolóanyagok tekercsből tekercsbe
történő nyomtatása flexóeljárással, redőstalpas papírtasakok
vevői igény szerinti gyártása,
illetve ötgrammos kávécukor
kiszerelése. Vállalkozásunk több
évtizedes tapasztalattal rendelkezik a csomagolástechnika és
a flexónyomtatás területén,
szakmai tudásunknak, elhivatottságunknak köszönhetően
igen kiterjedt vevőkörrel rendelkezünk mind belföldön,
mind a közép-európai régióban.
Partnereinkkel a tervezés
fázisától kezdve a késztermék
leszállításáig szorosan együttműködünk. A kapcsolatfelvétel
során felmérjük vevőink pontos
igényeit, velük együtt véglege-

f12

Ferry-Contact-Kft

›

www.ferrygrp.com

Képviselt cégeink a fólia
extrúderektől a hőformázó és
a keskenypályás flexó nyomdákon keresztül az automata
sleeve-előberendezésekig
rendelkeznek megoldásokkal,
melyeket kiegészítenek szolgáltatásaink, valamint a különböző segéd- és kellékanyagok,
úgymint UV-festékek, UVlámpák és -szárítók, raszterhengerek stb.

PPDEXPÓ

Ferry Contact Kft.

Cégünk közel húsz éve aktív
részese a piacnak. Tevékenységünk lefedi az élelmiszer- és
gyógyszeripari vékonyfalú
csomagolóanyagok gyártását
– ezek dekorációját és a nyomdaipar szegmenseit, valamint
a gyógyszer-, vegyipar területén alkalmazott gépeket,
berendezéseket, illetve az ipari
folyadékszűrés területén használt termékeket. Stratégiai
célunk a mind komplettebb
termék- és szolgáltatáscsomag
kialakítása és magas hozzáadott érték nyújtása ügyfeleinknek.

f21

›
www.flexoline.hu
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Flexo-Line 2001 Kft.

Paperfox – Fürcht Zoltán
www.paperfox.hu
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Cégünk 1996-tól készít csomagolóanyag-gyártók részére
fotopolimer flexó, illetve magasnyomó kliséket.
Tetszőleges lemezvastagságban (1,14–6,0 mm-ig),
2030 × 1270 mm-es méretig,
FLINT és DuPont alapanyagra.
Vevőkörünk a dobozgyártók,
címkenyomók, fólianyomdák.
Tevékenységi kör
 Flexóklisé gyártása eredeti
vagy negatív alapján tetszőleges lemezvastagsággal
(2030 × 1270 mm-ig)
 Digitális fotopolimer klisé
készítése (1520 × 1060 mm-ig)
 Lakkozólemezek, formalakkozáshoz
 Magasnyomó és tamponklisék készítése
 Grafikai előkészítés
 Filmlevilágítás



Nagy lelkesedéssel készülünk
a PPFest-re, mert bár a vevőink
többsége az interneten találja
meg vállalkozásunkat, a személyes találkozás élményét az
online megoldások nem tudják
pótolni. Mivel az általunk gyártott gépeket mi magunk tervezzük, nagy szükségünk van
a vevők visszajelzéseire, ötleteire. A már jól ismert ritzelőgépeink, bígelőgépeink, hengerstancaink, stancpréseink
mellett bemutatjuk néhány
olyan újabb alkotásunkat is,
melyek hazai kiállításon még
nem szerepeltek.

A saját gyártású gépek mellett kiállítjuk más európai gyártók termékeit (Cyklos hajtogató, bígelő, névjegyvágó gépek,
JBI fémikerspirálok és spirálkötő
gépek), sőt a távoli Kína mesés
kincsei közül is bemutatunk
néhányat (Warrior saroklekerekítők, névjegyvágók, lyukasztók, ringlizők).

Flexó nyomógépek és klisékészítő berendezések üzembe
helyezése
 Elméleti és gyakorlati szaktanács
adás, oktatás és továbbképzés
 Klisé- és flexónyomtatási
tesztek számítógépes és méréstechnikai értékelése
 Mintakészítés (digitálisan
nyomott mintadobozok, digitális stanc)
A fólia-, címke- és hullámkarton-nyomtatás terén számos
olyan üzemet tudunk megrendelőink sorában, akik a hazai és
a külföldi piacon is sikereket
értek el a csomagolás területén.
Szélesformátumú digitális
nyomdai kapacitásunkkal kiegészülve vállaljuk 1:1-es méretű nyomásvázlatok, proofok,
nyomtatott mintadobozok
készítését.

www.grafika.hu

Blauw = Pantone 286 CV
Rood = Pantone 032

Célunk, hogy folyamatos fejlesztésekkel, korszerű termékekkel, hatékony rendeléskezeléssel, a kiszállítás
optimalizálásával, teljes körű
műszaki segítségnyújtással
tudjunk megfelelni partnereink
igényeinek, legyen szó a legnagyobb nyomdáktól a kis családi
vállalkozásokig.

Chem
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Cégcsoportunk egyedülállóan
széles kínálata az általános termékeken kívül lehetőségeket
teremt a különleges technológiákat alkalmazó partnereink
kiszolgálására is.

PPDEXPo

Grafika Kereskedelmi Zrt.

A Grafika Kereskedelmi Zrt.
immár 62 éve foglalkozik
a nyomdaipari termeléshez
szükséges csaknem valamennyi
szegmensben a világélvonalba
tartozó anyagok kereskedelmével. Csaknem másfél éve az
IDAB Kft.-vel stratégiai szövetségben együtt kínáljuk nyomdai segédanyagainkat. Vevőnk
teljes körű kiszolgálására törekszünk mind a formakészítési,
nyomtatási és kötészeti területeken, a jól bevált hagyományos módszerek mellett a legújabb technológiákhoz
kapcsolódó termékekkel is.

›
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Goodwill International Kft.

GraphixTrade Kft.
www.graphixtrade.hu
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A Goodwill International Kft.
1991 óta van jelen a nyomdaipari piacon, magas minőségű
színmenedzsment-megoldások, nyomdaipari segédanyagok és kötészeti gépek forgalmazásával foglalkozik. Cégünk
figyelemmel kíséri a nyomdaiparban végbemenő új irányzatokat és fejlesztéseket, így ezek
mentén olyan megoldásokat
kínál, melyek elősegítik a munkatermelékenység és a minőség
növelését a nyomdaüzemekben.

Technológiái a nyomdaüzemek nagy részében alkalmazhatók, komplett megoldásokat
kínál a nyomtatók színhelyességének biztosítására a digitális
előkészítéstől a késztermékig.
Kínálatukban szerepelnek az
Autobond, Leibinger, Nagel,
Pantone, Rilecart, Theimer és
X-Rite márkák termékei.

Cégünk tevékenységét stabil,
megbízható külföldi és belföldi
beszállítói kapcsolataira, valamint munkatársainak szakmai
és tapasztalati ismereteire építve végzi, melyeket folyamatosan bővítünk. A JAC típusú
német fóliák kizárólagos forgalmazásával és a Roland East
Europe Kft. által forgalmazott
termékek hivatalos viszonteladójaként kezdtük működésünket, majd 2001 szeptemberétől a világ fóliagyártásában
vezető amerikai cég, az Avery
Dennison hivatalos importőrévé váltunk. További forgalmazott márkáink: PoliTape, RTape,
Guandong, 3M, Tajima, Fiskars,
Sioen.

Mára már a dekorációs reklám
alapanyagok teljes választékával várjuk ügyfeleinket; plotterfóliák, nyomtatható fóliák,
laminátumok, műanyag lemezek,
kések, dekorációs segédeszközök, reklámhordozó világító
dobozok, vágó-, nyomtatóés marógépek + kiegészítők
és alkatrészek, laminálógépek,
megállító táblák, zászlóanyagok, ponyvaanyagok, applikációs anyagok, egyéb speciális
anyagok oldószeres és
UV-nyomtatókhoz.

www.grimex.hu

grimex

HATÉKONY nyomtatási
és feldolgozási RENDSZEREK,
olyan NYOMDÁK számára,
akiknek fontos, hogy
a NYERESÉG ne folyjon el
a termelésben.
SZERETNE ÖRÖKRE MEGSZABADULNI
A REKLAMÁCIÓKTÓL?
Reklamációmentes címkefeldolgozó gépek új generációja
ABG Omega SRI fleyeVision címkeellenőrző rendszerrel.
KINEK AJÁNLJUK?
Olyan címkegyártónak, aki tudja, hogy a reklamációmentesítés nem beruházás, hanem biztosítás. Nyílván Önnel is előfordult már, hogy
regiszterhibás, beállítási selejt vagy ne adj’ Isten festékhiányos címke került a kész tekercsbe.
A címkegyártás egy összetett folyamat, nem
lehet minden lépéshez egy őrszemet rendelni!
Mit szólna, ha lenne egy olyan rendszere, amivel örökre elfelejtheti az ilyen típusú hibákból
keletkező reklamációit?
HOGYAN NÖVELHETI PROFITJÁT
AZ ABG CÍMKEELLENŐRZŐ GÉPEIVEL?

Magában egy címkeellenőrző rendszerrel SEHOGY. Egy címkeellenőrző rendszer nem
a profit növeléséről szól, hanem annak megtartásáról. Egy minőségi kifogást még
kompenzálhat árengedménnyel, de ha rossz címke kerül ügyfele kész termékére,
azt nem csak újból kell gyártani jelentős költségtöbblettel, de akár még kötbért is
fizettethetnek Önnel!
Nem lenne megkönnyebbülés, ha végre biztosan tudná előre, hogy a kész termékek
minőségi probléma nélkül jutnak el ügyfelei kezébe? És ez még nem minden.
Az új Autoslit opció segítségével a kések automatikusan ráállnak a címkeközökre, így drasztikusan
lecsökkentik az átállási időket, ezzel növelve gépének kapacitását, ami már pénzben is mérhető
a nap végén.

Ha szeretné tudni, hogyan hozhat ki többet az áttekercselő gépéből, látogasson el a
www.grimex.hu/ABGSRI oldalunkra, ahol részletes bemutatót talál a reklamációmentes
rendszerekről!
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hetnek, mely akár 8000 ívet
dolgoz fel óránként.
A CMC ITALIA megújult és
kedvezőbb árú Q-Cover One
keménytábla-készítő rendszerét olyan kötészeteknek ajánljuk, akik belépőszintű kötészeti
feladataikra keresnek eszközt és
nem ritka az egészen alacsony
példányszámú megrendelés.
A hullámkarton-feldolgozó
partnereink a LAMINA és PAMA
cégek képviselőinek segítségével ismerhetik meg az újdonságainkat.
Az új AMSKY CTcP lemezlevilágító gépekről szintén első
kézből adunk tájékoztatást, és
igény esetén bemutatót is le
tudunk szervezni, ill. tájékozódhatnak újdonságainkról a flexó
címkegyártás területéről is.
További információt
termékeinkről a www.grimex.hu
oldalunkon talál!

MIÉRT VESZÍT PÉNZT MINDEN KISPÉLDÁNYSZÁMÚ
MEGRENDELÉSEN, AMIKOR AZ ÖN ZSEBÉBEN IS
MARADHAT AZ EDDIG ABLAKON KIDOBOTT PÉNZ?
Mark Andy Performance flexó nyomógépek
A hagyományos flexóipar kihívása a jövőben, hogy hogyan tud megfelelni az egyre
csökkenő példányszámoknak. Olyan rendszerre van szüksége, ahol a festék- és alapanyag-felhasználás, illetve a beállítási idő a lehető legkisebb, azaz a lehető legkisebb
költséggel jár Önnek egyik munkáról a másikra átállni!
MILYEN AZ „OKOS” ÜZLET?
Mint címkegyártó, bizonyára Ön is naponta szembesül
az egyre csökkenő példányszámok okozta problémákkal.
Árai folyamatos nyomás alatt vannak, ügyfelei folyamatosan
jobb és jobb árakat várnak el, miközben az alapanyagárak
megállíthatatlanul emelkednek. Hogyan tudna szembemenni az árral úgy, hogy a meglévő nyereségét sem kell feladnia?
ÖN MIT GONDOL, MEDDIG BÍRJA MÉG
A VERSENYT A LASSÚ ÁTÁLLÁSOKKAL?
Az ügyfél kegyeiért (pénzéért) folytatott versenyt az esetek
nagy részében az nyeri, aki a leginkább megközelíti a vevő
ideális elvárásait. De mi van az elvárt szolgáltatáson túl?
A Mark Andy legújabb Performance szériája segítségével minimalizálhatja indulási
költségeit, így jelentősen olcsóbban gyárthat versenytársainál minden egyes kispéldányszámú munkánál!

Ha szeretné tudni, hogyan hozhat ki többet címkenyomó gépéből, látogasson el a www.
grimex.hu/performance oldalunkra, ahol részletes bemutatót talál a gyors átállású
címkenyomó rendszerekről!

PPDEXPo

Grimex Magyarország Kft.

A PPDexpo kiállításon, a szakma elvárásait figyelembe véve,
olyan alacsony befektetést
igénylő rendszereket mutatunk
be, melyek ugyanakkor jelentős
versenyelőnyt nyújthatnak
partnereinknek.
A NEWBIND a belépőszintű
Micra ragasztókötő gépét
mutatja be, amely elsőként
a piacon saját fejlesztésű zárt
PUR-ragasztó rendszerrel dolgozik, ideális rendszer kis példányszámokat feldolgozó
kötészeteknek.
A SMYTH cég F3088 frontés oldaladagolású rendszerével
digitális könyvek cérnafűzését
oldhatja meg házon belül.
A MATHIAS BÄUERLE egy
PrestigeFOLDNET 52/6 automata hajtogatógép és egy
BACCIOTTINI bígelőgép kombinációját mutatja be és egy
különálló gépet is megtekint-
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Grup Transilvae Kft.

HS Marketing
www.ledreklamtabla.hu
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A Grup Transilvae Kft., mint az
MGI Digital Graphic Technology magyarországi forgalmazója több megoldást kínál
a digitális nyomtatásban és
végfeldolgozásban. Például
a sikeres és megbízható Meteor
DP8700 XL+ digitális nyomdagép különböző méretet és
anyagot is könnyen kezel (pl.
műanyag). Ugyanakkor az
egyedülálló JETvarnish 3D végfeldolgozó 3D hatást ér el egy
menetben, szelektív UV-lakkozással. A szintén új iFoil egység
teljesen digitális vezérlésű fóliázó modul, változó adatok kezelésére is alkalmas (pl. aranyfólia). A világszínvonalú MGI
termékekhez szakképzett helyi
technikusainkkal gyors és szakszerű támogatást biztosítunk.

További információk
honlapunkon:
www.transilvae.ro/en/

Médiaügynökségként képviseljük Ügyfeleinket a stratégia
kiválasztásától egészen a kampányértékelésig.
Szakmai tudásunkat és a
piacon szerzett tapasztalatainkat felhasználva, független
kutatási adatokra támaszkodva
alakítjuk ki a leghatékonyabb
(elérés/kedvező ár) médiamegjelenési formákat. Semmi sem
drágább, mint egy jó hirdetés
a nem megfelelő médiumban.
A médiapiaci kutatások és a
vállalkozás marketingcéljainak
figyelembevételével alakítjuk ki
a médiamixet. Mennyiségi

értékek mellett előtérbe helyezzük a minőségi alapelveket is
(image, médium, elhelyezés
stb). Mely médiákban hirdet
a konkurencia? Honnan informálódik a célcsoport? A Hajas
média ezen és hasonló további
kérdések mentén kutatja a piaci
helyzeteket, állítja össze a legoptimálisabb stratégiát. Ehhez
hozzá tartozik a médiumok
értékelése, ahogyan a konkurencia aktivitásainak megítélése
és a célcsoportra jellemző médiahasználati szokások és tendenciák is.

Heinz Bühnen Kft.
www. aerfast.hu

1191 Budapest, Üllői út 206.
+36 30 943 2531;
+36 1 445 0660
info@aerfast.hu
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Kínálatunkban szerepel a berendezések értékesítése és szervizelése, tűzőkapcsok, ragasztóanyagok értékesítése,
szaktanácsadás.
Nordson, Dynatec, Robatech
berendezésekhez kompatibilis
alkatrészeket szintén forgalmazunk.

d41

A Heinz Bühnen Kft. 1993 óta
képviseli Magyarországon
a professzionális rögzítéstechnikai eszközöket és anyagokat
az ipar és a csomagolástechnika
számára.
Kínálatunkban szerepelnek
a profi tűző- és szegezőszerszámok, légtechnikai berendezések, hotmelt ragasztóberendezések és ragasztóanyagok.
Kizárólagosságot élvezünk
az alábbi márkáknál:
 Senco, Max, Aerfast, Kihlberg
szegezők és tűzőgépek,
 Bühnen ragasztástechnikai
eszközök és ragasztók.

›

www.hu.heidelberg.com

A Heidelberg Magyarország
Kft. úgy követi a vevők egyedi
igényeit, hogy modulárisan
kiépíthető megoldásokat kínál
az előkészítéstől a továbbfeldolgozásig, egy terméktől
a teljes munkafolyamatig.
Mindezt szakmai tanácsadással
és teljes körű szervizszolgáltatással támogatva nyújtjuk ügyfeleinknek, hogy a márkanév
iránti bizalmat mindenkor
megőrizhessék.

PPDEXPo

Heidelberg
Magyarország Kft.

A Heidelberg csoport világszerte 250 székhelyen működve
nyújt megoldásokat a legkülönfélébb nyomtatási eljárásoktól a
továbbfeldolgozási folyamatokig.
A Heidelberg Magyarország
Kft. a Heidelberg Osteuropa
Vertriebs-GmbH száz százalékos leányvállalataként működve szolgálja ki a nyomdaipari
vállalkozások igényeit, a cég
termékskálája a gyártási folyamatok egészére kiterjed.
Célunk, hogy minden vevőnk
saját igényeinek megfelelő,
testreszabott megoldást kapjon.
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HERA-FLEX Kft.
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www.heraflex.hu

Hesse Trade
Trade
Hesse
Hesse Trade Kft.
www.hessetrade.com
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A HERA-FLEX Kft. célja, hogy
a nyomda- és csomagolóipar
folyamatosan növekvő ágát,
a flexó nyomtatási piac szereplőit szolgálja ki széles körben
minőségi alap- és segédanyagokkal.
Úgy véljük, hogy az iparágban jól ismert néhány beszállítói márka mellett folyamatosan
nőnek fel olyan gyártók, akik
kiváló minőségű termékeikkel,
rugalmas szállítási konstrukcióik
kal és versenyképes áraikkal
lehetőséget kínálnak a változásra képes vállalkozások számára
a hatékony és nyereséges működésre. Cégünk az általa
képviselt, illetve forgalmazott
termékekhez széles körű tanácsadói támogatást nyújt,

melynek záloga szakembereink
sok-sok éves tapasztalata
a hazai és külföldi flexópiacon.
Vezető termékünk az olasz
Eston Chimica festékgyár termékcsaládja, melynek kizárólagos képviseletét látjuk el mind
a magyar, mind a szomszédos
országok piacán. További termékeink között megtalálhatóak
ragasztók, anilox-tisztítók,
rákelek stb.

Cégünk nyomdák számára
kínál megoldásokat. Fő tevékenységünk a FUJI ofszetlemezek, segédanyagok, berendezések forgalmazása a Heidelberg
Magyarországgal kialakult szoros együttműködés keretében.
Erős üzletágunk a CTP-berendezések forgalmazása, üzembe
helyezése, szervizelése.
Öt technikusunkkal, több mint
15 éves tapasztalattal állunk
partnereink rendelkezésére.
Használt gépek felkutatásával,
behozatalával, üzembe helyezésével igyekszünk megfelelni
a piaci elvárásoknak.
A kiállításon bemutatjuk
az analóg klisével dolgozó
Digiflex flexo CTP gépet, egy
AGI vizes rendszerű klisékimosóval; az Axxis Talon digitális
címkenyomtatóját;

az akár 25 cm tárgymagasságú
tárgyak minőségi nyomtatására
alkalmas Eagle táblanyomtató
család 60 cm széles modelljét,
valamint kistestvérét, a BeLed
nyomtatót is üzembe helyezzük;
a filmnyomtatásra EPSON
nyomtató és a StudioRIP
egyedülálló kombinációját;
az ofszetnyomdák számára
a Close loop rendszerű festékezéskontrolláló DIPS rendszert.

Horizon GmbH
www.horizon.de

HorizonGmbH

horizongmbh
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A Horizon gépeket úgy tervezték, hogy minden munkát
jövedelmező módon dolgozzanak fel – egy példánytól az ipari
termelési mennyiségig. Ezáltal
ideálisan alkalmasak a nyomdaipar aktuális kihívásainak való
megfelelésre.
Magyarország egészére kiterjedő szervizszolgálat biztosítja
a mindenkori kompetens
tanácsadást és megbízható
szervizszolgáltatást.

PPDEXPo

A Horizon GmbH vezető világpiaci pozíciót tudhat magáénak innovatív megoldásaival
a nyomdai feldolgozás minden
területén: összehordás, irkafűzés,
hajtogatás, bígelés, ragasztókötés,vágás, fóliázás és stancolás.
A Horizon rendszerei kitűnnek erős felépítésű, pontos és
rendkívül rövid átállási idővel
rendelkező gépeikkel. Szinte
nem létezik makulatúra és
a saját fejlesztésű „TOUCH&WORK”-technológia különlegesen kényelmes és egyszerű
kezelést tesz lehetővé.
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2040 Budaörs, Kötő u. 9.
+36 23 420 245
Fax: +36 23 421 854
+36 20 317 8555
info@hoffmannkft.hu

›

www.hoffmannkft.hu

Kiváló kapcsolatot ápolunk
a csomagolóeszköz-nyomatás
összes hazai szereplőjével,
kis családi vállalkozásoktól indulva a nagy multinacionális
vállalatcsoportok hazai üzemeivel egyaránt.
Kiemelt terület a keskenypályás flexónyomtatás. Büszkék
vagyunk magyar partnereink,
vevőink sikerére, amit az általunk szállított gépekkel, anyagokkal érnek el nap mint nap.

PPDEXPo

Hoffmann Kft.

A Hoffmann Kft. több mint
húsz éve szolgálja ki a magyarországi csomagolóeszköznyomdákat minőségi segédanyagokkal, gépekkel, berendezésekkel,
és nyújt megbízható értékes
tanácsadást és technológiai
ismereteket.
Budaörsi telephelyünkről
raktárról szállítunk ki nyomóforma-készítéshez Flint fotopolimer lemezeket, Tesa és Biessse
kliséragasztókat, Rotec sleeveeket, Apex raszterhengereket,
GIDUE keskenypályás
nyomógépeket, IST UV-szárító
rendszereket, IST lepárló- és
tisztítóberendezéseket, BST
eltromat pályaszabályozó
és megfigyelő rendszereket.

d43
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Jura Trade Kft.
www.jura.hu

PPDEXPo

›

f13

A Jura csoport szakembergárdája 1988 óta dolgozik együtt.
1990 óta foglalkozik színes
nyomdai előkészítő rendszerek
fejlesztésével, telepítésével és
szervizelésével.

Kajári és Fia
Csomagolóanyag
Gyártó Kft.
www.kajarikft.hu
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A kilencvenes évek elejétől
kezdve a Kodak (korábban
Scitex, CreoScitex, Creo) prepress berendezéseinek hivatalos magyarországi forgalmazója.
Közel két évtizede szállít a
bankjegy- és magas biztonsági
nyomatokat előállító nyomdák
részére ilyen termékek előállítására szolgáló speciális grafikai
munkaállomásokat, nyomdai
előkészítő rendszereket. Nemzetközi piaci sikerét jelzi az
a több mint száz cég, amely
megelégedéssel használja
tervező szoftvereit és egyéb
rendszereit világszerte.
Megszemélyesítő eljárása
a különféle személyi dokumentumok biztonságos megszemélyesítésére terjed ki. Ez a Jura
Trade Kft. szabadalommal védett
IPI™ (Invisible Personal Information) technológiáján alapul.

A PPDexpo kiállításon saját
standon állít ki a Jura, mint
a Kodak grafikus kommunikáció csoport termékeinek
magyarországi forgalmazója.
Kiemelt termékek: Kodak
Sonora XP környezetbarát, vegyszeres hívás nélküli termó ofszet
nyomólemez, környezetbarát
400 xLo termólemez-kidolgozó
rendszer, Kodak Achieve termó
CtP, mely a kis nyomdák számára került fejlesztésre, Kodak
Magnus és Kodak Trendsetter
termó CtP berendezések, Kodak
Prinergy munkafolyamat-vezérlő
új 6.0 verziója, Kodak Insite
prepress portál, Kodak Preps
szoftvercsomag, Kodak NexPress
színes digitális nyomógép ötödik
nyomóművének speciális alkalmazásai, Kodak Flexcel NX flexó
formakészítés, Kodak Stream
Inkjet technológia.

Vállalkozásunkat polipropilén
fólia feldolgozására hoztuk
létre 1991 októberében. Alapja
az a felismerés volt, hogy
a polipropilén fólia korszerű,
esztétikus csomagolóanyag,
kitűnő aromazáró tulajdonsággal. Sokéves hazai és nemzetközi szakmai tapasztalat és
gyakorlat birtokában az évek
során nyomtatott és natúr
BOPP-ből, cPP-ből és PP kristály
fóliából oldal- és háthegesztett
tasakok, valamint a modern
csomagológépek kiszolgálására
alkalmas tekercsfóliák gyártására specializálódtunk. Az elmúlt
húsz év fejlesztései során többrétegű aroma-, gáz-, illetve
vákuumzáró vagy mikroperforált (légáteresztő) csomagolófóliákat is előállítunk.

A folyamatos technikai és
technológiai fejlesztések nyomán
mára egy modern, korszerűen
felszerelt, kulturált környezetben elhelyezkedő, széles tevékenységi körrel, magas elméleti
és technikai tudással rendelkező gyárat üzemeltetünk.
Vevőink egyedi igényeinek
magas szintű, pontos kiszolgálását kitűnő szakmai képzettséggel rendelkező, elhivatott
munkatársainkkal együtt végezzük.

Keményfém Kft.
www.kemenyfem.hu

Senator vágógép
szakszerviz
 egyéb nyomdaipari berendezések szervizelése
 2700 szervizelt gép
 246 500 forgalmazott termék
 13 képviselt márka
 vágógépek, perifériák
 kötészeti rendszerek, kötészeti
gépek, táblakészítő gépek,
 dobozkészítő rendszerek
 utófeldolgozó rendszerek
 szállítószalag-rendszerek,
spénszállító szalagok
 stancolóautomaták, papírfúrók, ragasztózó gépek

e30

 Schneider

›

1000 m² telephely
 25 munkatárs
 30 év szakmai tapasztalat
 1200 ügyfél
 több mint 30 éves élezési
tapasztalat
 13 féle élező berendezés
 10 500 élezett kés
 bármilyen anyagminőség
megmunkálása: 		
 nyomdaipari, faipari-,
fémipari kések
 kések házhoz szállítása
 szerviz, karbantartás,
áttelepítés, installálás
 Horizon kötészeti gép
szakszerviz


PPDEXPo

 24 éves sikeresen működő cég

www.keskenynyomda.hu

Termékek
A hagyományos nyomtatott
termékpalettán kívül kozmetikai termékek, italok, élelmiszerek, csokoládé és gyógyszerek
csomagolása a tervezéstől
a kivitelezésig.

Minőség/Tanúsítványok
Az ISO 12647-2 tanúsítvány és
color management system
segíti a nyomtatási folyamatokat. FSC és PEFC tanúsítvány.
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Technikai háttér
Nyomógépek széles skálája
teszi lehetővé kisebb és nagyobb példányszám gazdaságos gyártását, felületkezeléseket nyomtatással egy
menetben (UV-lakk, hibrid
effekt UV-lakk, cold foil,
struktúra dombor).
A csomagolóanyagok stancolása, gépi ablakozása, brailledomborítása, 4-6 pontos ragasztása helyben történik.

PPDEXPo

Keskeny Nyomda

A Keskeny Nyomda az 1990ben alapított családi vállalkozásból lett a nyomdaipar
élvonalába tartozó, több
mint 200 fős üzem, melynek
szolgáltatásai csúcsminőséget
és egyedi megoldásokat garantálnak, hatékony gyártással.
Folyamatos technológiai fejlesztéseinek eredményeként
a csomagolóanyag-gyártás
területén is meghatározó szerepet tölt be a hazai és európai
piacon egyaránt.

c30

KESKENY NYOMDA

d30
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Konica Minolta
Magyarország Kft.
www.konicaminolta.hu
konica-minolta-businesssolutions-hungary

PPDEXPo

›

e10

Bizhub PRESS C1100

Lamitrade Kft.
www.lamitrade.hu
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A Konica Minolta Magyarország Kft., mint az irodatechnikai és a digitális nyomdaipari
rendszerek piacának, valamint
a dokumentumkezelés és az
optimalizált nyomtatási szolgáltatások területének egyik
meghatározó szereplője idén
egy élményekkel teli környezetben várja az érdeklődőket
a PPDexpo kiállításon. Partnereink, vendégeink zenés tengerparti hangulatban, kötetlen beszélgetés keretein belül
ismerkedhetnek meg szak-

embereink által a legújabb
technológiáinkkal és az üzleti
folyamatokat támogató szoftveres alkalmazásainkkal.
Professzionális megoldásaink
révén célunk, hogy ügyfeleinkkel közösen, mindenkor megfeleljünk a legmagasabb
nyomdaipari elvárásoknak.
Jöjjön el, helyezze magát kényelembe a Konica Minolta
standján! És ismerje meg
a megoldásaink által nyújtott
előnyöket!

Bizhub PRESS 2250P

A Lamitrade Kft. a PPDexpo
kiállításon is a már tőle megszokott módon a kis- és közepes
nyomdák kötészeti megoldásait szeretné bemutatni. Különös tekintettel arra, hogy néhány beszállító az idén is új
termékkel jelent meg, amit
a Lamitrade Kft. is megmutat.
Ilyen a ragasztókötő gépek
közül a kívül és műszaki tartalmában belül is megújult hotmelt és PUR ragasztókötő gépek, illetve a füzetkészítő
rendszerek közül egy füzetgerinc-megmunkáló gép.

Az újdonságokon kívül a már
bevezetett kötészeti berendezések és fogyóanyagok is elérhetőek az ügyfelek számára.
Fóliázógépek, laminálók, vágógépek, bígelők, perforálók,
spirálozók, füzetkészítők, hajtogatók, illetve lamináló filmek,
fóliák, spirálok, ragasztók.
Lamitrade Kft.
1152 Budapest,
Szentmihályi út 171.
Tel: +36 1 920 0110

www.lcm.hu

valamint a beüzemelést követően folyamatos szaktanácsadással, háttértámogatással
segítjük ügyfeleinket.

d33

Az LFP center Kft. több mint
15 éves szakmai múlttal rendelkezik proof-, fotó-, valamint
produkciós és dekorációs
nyomtatórendszerek üzembe
helyezésében. Mára az LFP
center Magyarország meghatározó szélesformátumú nyomtató- és alapanyag-forgalmazója. Elsőként lettünk az EPSON
„Pro Graphic Specialist” partnere. Ügyfeleink a legújabb
szélesformátumú technológiákat, valamint professzionális
RIP szoftvereinket és Color
Management rendszereinket
ismerhetik meg.
Segítünk kiválasztani, optimalizálni és a mindennapi
munkafolyamatba illeszteni
a berendezéseket. Helyszíni
telepítéssel és betanítással,

›

tunk. Értékeink: rövid szállítási
határidő, folyamatos kommunikáció a vevőkkel, megbízhatóság, ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer, szakmai
tanácsadás.

PPDEXPo

LCM Stanc Kft.

A technológia és a géppark
teljesen azonos a világ legfejlettebb piacain alkalmazottakkal.
A legkorszerűbb automata
kimetsző gépekkel felszerelt,
nagy csomagolóeszköz-gyártó
cégek igényeit is kielégítjük,
de gyártunk az autóipar,
a műanyagipar és a szigetelőipar részére is.
Szerszámaink nagy pontosságúak és tartósak, CAD-CAM
rendszerrel tervezünk és gyár-

Elérhetőségeink:
E-mail: lcm@lcm.hu
Telefon: +36 1 278 5120
Fax: +36 1 425 4239
Telephely: 1222 Budapest,
Gyár utca 15. H2-es épület

www.lfpcenter.com

LFPcenter
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LFP center Kft.

Szolgáltatásaink:
 EPSON és MIMAKI szélesformátumú nyomtatók és
fóliavágók,
 EFI RIP szoftverek, Color
Management, kalibrálás,
 Tecco nyomathordozó
médiák, proof papírok,
fotópapírok,
 Triangle alkternatív tinták,
lakkok, utántöltő rendszerek
és alkatrészek,
 Bubblefree és KALA kasírozó
és lamináló gépek,
 oktatás, workshop,
 házhoz szállítás, support.

b41, B42

Az LCM Stanc Kft. Magyarország legnagyobb szerszámkészítő vállalkozása, melynek
szakmai múltja több mint
húszéves.

b21

›
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Likor
www.promotional-clocks.eu
www.clockor.eu

›

d44

likor.poland

manroland
Magyarország Kft.

PPDEXPo

www.manroland.hu

www.nyomdasegedanyag.hu
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Nyugat-lengyelországi cégünk
gyárt és szükség esetén felszerel
promóciós faliórákat.
Annak érdekében, hogy megrendelőink igényeit maradéktalanul kielégíthessük, minden
megrendelést egyedileg kezelünk, és a megrendelői elképzelés szerint kivitelezünk.
Sikerességünk magyarázata:
 Számunkra nem létezik teljesíthetetlen feladat és közepes
minőség.
 Rövid a kivitelezési, szállítási
idő.
 Az órákat sokféle anyagból
gyártjuk: pl. alumíniumból,
üvegből, műanyagokból,
PVC-ből, mdf-ből, rétegezett
enyvezett falemezből, rostos
félterméket tartalmazó magas grammsúlyú kartonból,
dibondból.
A manroland Magyarország
Kft. segít Önnek, ha ofszet
nyomdagép vagy kötészeti
berendezések, illetve nyomdai
segédanyagok után érdeklődik.
Emellett pótalkatrészeket szállít, szervizszolgáltatást és egyéb
nyomdai tanácsadást nyújt.
Fő termékei az íves és tekercses
ofszet nyomdagépek,
valamint digitális rendszerek
az újságnyomtatás, a kereskedelmi nyomtatás és a csomagolóanyag-gyártás számára.
A manroland Magyarország
Kft. a Manroland Sheetfed
GmbH magyarországi kereskedelmi képviselete. A Manroland
Sheetfed a világ egyik vezető
ofszet nyomógép gyártója.
A cég saját leányvállalatokkal
rendelkezik a világ több mint
40 országában, melyek lefedik
Európát, Ázsiát, Észak- és
Dél-Amerikát és Ausztráliát.

 lyan képlékeny anyagokból,
O
mint PVC, akrilüveg, egészen
különleges órákat tudunk
előállítani.
 Megrendelőinknek egészen
különleges színeket tudunk
ajánlani az órákhoz, keretekhez és dobozokhoz.
 Óráink folyamatos és szakaszos kijelzésű, kvarcmeghajtású és rádióvezérelt megoldásúak is lehetnek.
 A mutatók különleges alakúak és különböző színűek is
lehetnek.


Bármely megrendelőnk
bármilyen különleges igényeit is
teljesíteni tudjuk.

A 168 évvel ezelőtt a legkiválóbb német műszaki hagyományokra alapozva megalakult
Manroland neve ma a minőség, a pontosság és a magas
fokú megbízhatóság szinonimájává vált az ofszetnyomtatás
területén. A Manroland Sheetfed
a magánkézben lévő Langley
Holdings plc brit mérnöki csoport 100%-os tulajdona, mely
több iparág és kereskedelmi
folyamat számára gyárt kulcsfontosságú beruházási javakat.
A manroland Magyarország
Kft. képviseli hazánkban az
augsburgi székhelyű manroland
web systems GmbH-t is, mely
az eladások értékét tekintve
a legnagyobb tekercsofszet
nyomdagépgyár a világon.
Keresse fel az ország első
nyomdaipari webáruházát!
www.nyomdasegedanyag.hu

NOEX Spólka ograniczona
odpowiedzialnościa Sp.k.
www.noex.com.pl

További információkkal készséggel állunk megrendelőink
rendelkezésére. Várjuk megkeresésüket a B22-es standon.

b24

›
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B22

A NOEX műanyag termékek
olvadék fröccsöntő eljárással
történő gyártására specializálódott. A P.O.S anyagok olyan
változatainak az alkalmazásába
vagyunk szakértők, mint a műanyag, üveg, led világítású és
LCD pénztári eszközök.
Kínálatunkban megtalálhatóak a bárfelszerelések, a wobblerek és a standok is. Kapacitással rendelkezünk különféle
projektek, dizájn fröccsöntők,
illetve megrendelőink elképzelése szerinti egyéb termékek
sorozatgyártására is. A NOEX
előnyei a magas minőségű
modern dizájn termékek előállításában jelentkeznek leginkább.

›

www.metripack.hu

Főbb profilunk:
egyedi szállítószalagok
gyártása,
 szállítószalagok címkézőkkel
és/vagy tintasugaras nyomtatókkal egybeépítve,
 vonalkód- és címkenyomtatók forgalmazása és szervizelése,
 címkéző gépek és különleges
címkézési feladatok megoldása,
 öntapadós címkék lézeres
kivágása,
 tintasugaras és lézeres jelöléstechnika,
 kellékanyag-ellátás.


s i g n exp o

Metripack Kft.

A Metripack Kft. csomagológép-gyártással, ezen belül
egyedi célgépek gyártásával
foglalkozik. Cégünk több éves
szakmai tapasztalattal rendelkezik, hazai és külföldi viszonylatban egyaránt. A folyamatosan bővülő igények által
haladunk a korral, használjuk
a modern gépipari fejlesztések
előnyeit, ügyfeleink megfelelő
kiszolgálása érdekében.
Nyitottak vagyunk bármilyen
egyedi kialakításra, alkalmazkodva az igényekhez, illetve
a beüzemelési terület adottságaihoz.

kiállítói k atalógus 2015

63

www.nyt.hu
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Nyomda-Technika Kft.

Nyomda- és Papíripari
Szövetség
www.fedprint.hu
www.bph.hu
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A Nyomda-Technika Kft. 1991
óta áll a nyomda-, csomagolóipari és egyéb vállalkozások
szolgálatában.
Nyomdagépszervizünk
vezető vállalkozás az új és használt nyomdaipari berendezések
üzembe helyezésében, karbantartásában, áttelepítésében és
leszerelésében, legyen az Magyarországon vagy külföldön.
Nyomdagépszervizünk vállalja
régebbi nyomógépek felújítását, javítását.
Energetikai-légtechnikai
szervizünk elsősorban a papír-,
csomagolóipar és a nyomdák
számára gyárt és kivitelez egyedi festékellátó rendszereket,
illetve papírhulladék-elszívó
rendszereket, és komplett megoldásokat kínál a hulladékgyűj-

tés és -feldolgozás gazdaságos
megoldására. A beruházásoknak köszönhetően már a légtechnikai elemek és berendezések legnagyobb részét saját
magunk gyártjuk műhelyünkben, és folyamatosan korszerűsítjük a meglévő és működő
hulladékelszívó rendszereinket
is. Mind a mai napig több mint
200 egyedi gyártású rendszerünk működik országszerte,
illetve a környező országokban
egyaránt.
Kereskedelmi irodánk kopó
alkatrészek és nyomtatási segédanyagok kereskedelmével
foglalkozik, mely főként
a nyomdaiparban használatos
vágóléceket, szívógumikat,
vágógépkéseket és vegyszereket foglalja magában.

Szövetségünk 1991 óta meghatározó szervezete a magyar
nyomda- és papíriparnak.
Európában egyedülálló módon
nemcsak nyomdák, de papírgyárak és a legnagyobb nyomdaipari beszállítók csatlakoztak
szervezetünkhöz. Büszkék vagyunk rá, hogy tagvállalataink
sikeres, prosperáló cégek,
melyek a legszigorúbb uniós
elvárásoknak is megfelelnek.
Nyomdai tagjaink adják évről
évre az összforgalom 50 százalékát.
Szövetségünk a folyamatosan változó igényekhez igazodva széles körű szolgáltatásokat
nyújt tagjai számára, de feladatának tekinti az ágazat érdekeinek védelmét és a több száz
éves nyomdászhagyományok

ápolását. Fő célkitűzésünk,
hogy szervezetünk különleges
ismereteit és lehetőségeit kihasználva tagjaink számára
olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, melyek hozzájárulnak
versenyképességük megőrzéséhez és hosszú távú
fejlődéséhez.
1991. óta tagja vagyunk az
Intergrafnak, melynek révén
közvetlenül is bekapcsolódhatunk az európai vérkeringésbe.
Szövetségünk nyitott minden
magyarországi nyomdaipari
vagy a nyomdaiparral szoros
kapcsolatban álló cég vagy
szervezet előtt. A tagsági viszony létesítésének feltételeiről
részletesebb információk
a www.fedprint.hu oldalon
találhatók.

Mindent egy helyen
a Nyomdakertől!

Omnipack
Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter
www.omnipack.hu
28 cég összefogásából alakult
Akkreditált Innovációs Klaszter.
Stratégiai szövetségünk alapja
a konkurenciamentesség, mely
lehetőséget biztosít a nyílt közös piacfejlesztési munkára.
Klaszterünk három szekcióban
végzi operatív tevékenységét.
1. Klassz-tér klub: ami elsősorban egy nyitott üzleti kapcsolatépítő tevékenységet folytat.
2. Gyártók és Szolgáltatók szekciója, akik a csomagolástechnika minden szakterületét felölelő
vállalkozások csoportja.

 arketing és piacra helyezés
M
(POS, hostes, bemutatók stb.)
Hatékonyabban
 Gépgyártás, gépkereskedelem, műszaki fejlesztés
 Technológiai tervezés,
fejlesztés
 Merevfalú, flexibilis, speciális
és kiegészítő csomagolóanyagok és eszközök
Környezettudatosan
 Komposztálható anyagok
(PLA, TPS, PVA stb.)
 Környezetbarát technológia
Huszonnyolc cég áll az Ön
rendelkezésére, hogy versenyképessé tegye Önt a csomagolástechnikai folyamat bármelyik
fázisában! Ismerje meg tagjainkat honlapunkon!
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3. Vevői szekcióba csoportosuló tagjaink átveszik, felhasználják a gyártó és szolgáltató
tagok termékeit!
Klaszterünk közös tevékenysége által számtalan költségcsökkentő lehetőség adódik, amit
folyamatosan alkalmazunk és
használunk ki. Ezek részben
marketingterület, részben piacbehozatal és rendszerbeszállítás, részben pénzforgalmi költségek csökkentése.
Paradigmaváltás a csomagolástechnikai kiszolgálásban
Gazdaságosabban
 Csomagolástechnikai audit
 Informatikai és termékazonosítási támogatás
 Beszállítói innováció és K+F
támogatás
 Pénzügyi szolgáltatások
Szebben
 Csomagolóanyag és designtervezés

b40
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Nyomdaker Kft.

Szélesformátumú oldószeres
(solvent), latex, és UV-LED
nyomtatók
 Oldószeres nyomtatóvágógépek (címke és matrica)
 Síkágyas UV-LED nyomtatók
 Textilnyomtatók
 Fotónyomtatók
 Laminálógépek, hőprések
 Akril, habosított PVC, polikarbonát, polietilén táblák
 Plotterfóliák, 3D fóliák
 Nyomtatható anyagok, fóliák,
filmek, papírok, ponyvák,
épülethálók
 Display-szerkezetek, mobil
prezentációs és POS-eszközök
 Világítótábla-szerkezetek
 LED-panelek, szalagok és trafók
 Szerszámok, dekorációs
eszközök, szerszámgépek
 Ipari ragasztók, tépőzárak
 Tinták, festékek
 Felületkezelő anyagok

A Nyomdaker Kft. több mint
két évtizede a reklámdekorációs és digitális nyomtatási piac
vezető importőr-nagykereskedő szereplője, a Mimaki digitális ipari nyomtatási megoldások magyarországi forgalmazója.
A cég kínálatában a szélesformátumú digitális nyomtatási
megoldások, a nyomtatási és
reklámdekorációs anyagok,
alumínium display-szerkezetek,
mobil prezentációs és POSeszközök mellett a kivitelezéshez szükséges szerszámok,
eszközök, festékek és vegyszerek széles választéka található.
A Nyomdaker Kft. kiemelkedő
színvonalú konzultációs és
gépszerviz-szolgáltatással áll
partnerei rendelkezésére.

f22
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partners Kft.
www. partners.hu
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Az idén 25 éves partners Kft.
csomagolástechnológiai és
nyomdapiari berendezések és
szoftverek forgalmazásával,
üzembe helyezésével foglalkozik. Korszerű és hatékony megoldásokat kínálunk a strukturális
és grafikai tervezéshez, a csomagolástechnológiához, az ofszet- és
flexónyomtatáshoz kapcsolódó
előkészítési és utófeldolgozási

Plastex spol. s. r. o.
www.plastex.sk
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feladatokhoz. Megoldási javaslatainkhoz a teljes technológiai
folyamat eszközeit szállítjuk,
emellett partnerek vagyunk az
optimális konfiguráció kiválasztásától kezdődően a szoftverek
és berendezések üzembe helyezésén és betanításán keresztül
a rendszer folyamatos és hatékony működtetéséhez szükséges technológiai tanácsadásban
és a folyamatos terméktámogatásban is. A szakterület világszerte vezető gyártóit és márkáit
képviseljük, így beszállítóink
közé tartozik az Esko – a hazai
piacon jól ismert és méltán népszerű termékeivel, mint pl. az
ArtiosCad strukturális tervező
szoftver, az ArtPro Package,
Deskpack prepress szoftverek,
Kongsberg kivágó asztalok,
CDI digitális flexó nyomó-

formakészítő berendezések,
a DuPont – minőségi fotopolimer kliséivel és lemezkidolgozó berendezéseivel, a TKM
Meyer – forradalmian új raszterhenger-tisztító folyadékával,
kiváló minőségű rákelkéseivel,
az Adobe – népszerű grafikai
tervező szoftvereivel, a Hasselblad – felülmúlhatatlan, profes�szionális fényképezőgépeivel.
Ügyfeleink között találhatók
a legnagyobb csomagolóanyag-
gyártók, de partnerei vagyunk
a kisebb csomagolóipari, S&D
cégeknek, nyomdáknak és stúdióknak is. Felkészült kollégáink
segítségével minden partnerünk
számára rugalmas, gyors és
szakszerű szakmai támogatást
és kiemelkedő szervizszolgáltatást biztosítunk. Keressen minket a PPDexpo kiállításon.

A Plastex spol. s r. o. 1993-as
megalapítása óta foglalkozik
nyomóforma-készítéssel flexónyomtatáshoz. Több mint húsz
év előremutató technológiai
fejlesztése garantálja a legjobb
minőséget megrendelőink
részére. Cégünk gyártási folyamatainak lépései megfelelnek
az ISO 9001:2008 tanúsítvány
szabványainak. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a partnereinkkel
folytatott kommunikációra, és
rendkívül fontosnak tartjuk
a flexibilitást, illetve a gyors
szállítási határidőket. Nyomdai
előkészítő stúdiónkban mindennap 11 operátor áll az Önök
rendelkezésére, többévnyi
flexós tapasztalattal a hátuk
mögött. A nyomóformagyártás
két csúcsteljesítményű gyártósoron történik több műszakban.

Cégünk folyamatos beruházásai azon célkitűzésünket követik,
hogy partnereinknek testreszabottan a flexó csúcstechnológiáit kínáljuk. Önök immár
igényeik alapján választhatnak,
hogy a megrendelt nyomóformákat Kodak Flexcel NX technológiával, HD Flexóval,
DuPont Cyrel Digiflow technológiával és Pixel+ opcióval
avagy digitális technológiával
kérik legyártani, melyhez számos gyártó különböző lemezei
állnak rendelkezésre.
Többszintes ellenőrzés hivatott biztosítani a hibák minimalizálását, mivel mindenkori
elsődleges célunk megrendelőink folyamatos elégedettségének biztosítása.

plotterservice

Print Control Group Kft.
www.colormanagement.hu
Kereskedelem, oktatás, kalibrációs szolgáltatások, fejlesztés,
Szerviz
Cégünk hivatalos hazai képviselője a GMG GmbH & Co. KG.
megoldásainak. Forgalmazzuk
a GMG teljes termékskáláját,
beleértve az újdonságnak számító GMG SmartProfiler és
GMG ColorServer rendszereket, a GMG InkOptimizernek
festékoptimalizáló szofvert,
továbbá megtalálható a GMG
ColorProof nemzetközileg elismert highend proof rendszere,
mely a flexónyomdák speciális
elvárásainak is megfelel. Szol-
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mely a modern nyomdaipar
világában elkerülhetetlen tényezővé vált. A colormanagement.hu csapata teljes körű
szolgáltatásokat nyújt a grafikai
és fotóstúdióktól egészen
a kis- és nagy nyomdákig
a színhelyes kalibrációk, munkakörülmények és módszerek
kialakításában, folyamatos
biztosításában. Segítségünkkel
könnyen megvalósítható, hogy
a képernyőn látott kép, a színes
nyomat, proof és nyomdai
végtermék színhelyesen
jelenjen meg.

s i g n exp o

gáltatásainkhoz tartozik a GMG
rendszerek üzembe helyezése
teljes szervizszolgáltatással,
szakmai tanácsadással. A GMG
mellett az XRite, a Techkon és
a Pantone hivatalos partnereként
azok termékeit is forgalmazzuk,
kínálatunkban megtalálhatóak
az X-Rite professzionális géptermi műszerei, nyomdai és ipari
felhasználók számára. Fejlett
műszerparkunkkal vállaljuk
monitorok, proofnyomtatók
beállítását, továbbá nyomdai
rendszerek ISO 12647 szerinti
bevizsgálását és teljes összehangolását, miáltal hatékonyabb és színhelyes gyártási
folyamat valósulhat meg.
Rendszeresen prezentálunk
előadásokat különböző fórumokon, hangoztatva a szabványosítás, colormanagement
jelentőségét és fontosságát,

1037 Budapest, Zay u. 3
Tel.: 06 1 430 0138
Fax: 06 1 430 0139
Mobil: 06 20 424 6646
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www.plotterservice.hu

Fontosnak tartjuk az interneten való rendszeres jelenlétet.
A weboldalunkon – Magyarországon egyedüli Roland-forgalmazóként – nemcsak a termékek tulajdonságairól, hanem
áráról is tájékozódhat. Hírlevélküldő rendszerünkbe feliratkozva az elsők között értesülhet
az új gépekről, akciókról.
A Youtube-on lévő csatornánkon (plotterservice) oktató és
termékbemutató videóinkból
tájékozódhat. A Facebookon
érdekességeket talál nálunk
a Roland világából.

PPDEXPo

Plotter Service Kft.

A Plotter Service Kft. 2002 óta
foglalkozik Roland dekorációs
berendezések forgalmazásával.
Kínálatunkban jelen vannak a
vágógépek, nyomtatók, nyomtató/vágók, gravírozók és 3D
gépek is.
A cég nem csupán a gépeket
adja ügyfeleinek, hanem fontosnak tartja, hogy azoknak
a használatát megkönnyítse,
ezért a gép ára minden esetben
tartalmaz egy szolgáltatáscsomagot is.
Ezek a következőek: helyszínre szállítás, üzembe helyezés,
betanítás, folyamatos terméktámogatás.
A vásárlóinkkal kialakított
folyamatos jó viszonynak köszönhetően ma már ügyfeleink
nagy része visszatérő partner,
vagy meglévő ügyfél ajánlása
alapján érkezik.
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Prosystem Print és
Prosystem Service Kft.
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www.prosystem.hu

Procam Kft.
www.shopinscope.com

shopinscope

shopinscope
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Az alábbi gyártókat képviselve főként a nyomda- és csomagolóipar
számára kínálunk megoldásokat:
 FOCUS: flexó nyomógépek,
digitális címkenyomó gépek,
perifériák
 GÄMMERLER: újság/folyóirat-
szállító rendszerek, rotációs
vágók, prések, keresztkirakók
 HANG: papírfúrók és
gyűrűsmappa-készítők
 HERZOG + HEYMANN: hajtogatógépek, mailingrendszerek
 HOHNER: tűzőfejek, brosúrakészítők, irkafűzők
 HUGO BECK: csomagolórendszerek
 HUMBOLDT: pántológépek
 KBA: tekercs ofszet + digitális
nyomógépek
 KBA-FLEXOTECNICA:
CI flexó nyomógépek
 KOHMANN: dobozragasztó,
ablakberagasztó gépek



A korábban elsősorban CNCtechnológiával foglalkozó
ProCAM Kft. tevékenységi körét
2011-től POS-eszközözök gyártásával és telepítésével bővítette.
A vállalat a nemzetközi piac számára reklám-, áruvédelmi és
ügyfélstatisztikai megoldásokat
fejlesztett és értékesített. Termékkínálata a tavalyi évtől már
a magyar ügyfelek számára is
elérhetővé vált, és ezzel egy
időben létrehozta a Shop In
Scope brandet, mely idén először mutatkozik be a Signexpón.
A Shop In Scope komplex
megoldást fejleszt az üzletek
teljes és professzionális berendezésére, profiltól függetlenül.
Ebbe beletartozik a homlokzati
reklámdekoráció mellett a belső
berendezés és egyéb signage és
statisztikai megoldások.

A saját fejlesztésű – világszinten is egyedülállóan vékony –
LED displayek a nyomtatott
plakátok megjelenítését még
látványosabbá teszik. A letisztult,
modern design mellett a magas
fényerő és a könnyű kezelhetőség teszi különlegessé ezeket az
eszközöket, amelyek – a többi
reklámmegoldás mellett – szintén megtekinthetőek lesznek
a Shop In Scope standjánál.

 BA-KAMMANN: üveg-,
K
műanyag- és fémdekorációs
nyomógépek
 KOLBUS: könyvkötészeti
gépek, csomagolástechnológiai rendszerek
 LUNDBERGTECH: hulladékkezelő rendszerek
 MBO: hajtogatógépek és
perifériák, digitális kiegészítők
 MECCANOTECNICA: cérnafűzők és perifériák
 PERFECTA: vágógépek és
perifériák
 PETRATTO: dobozragasztó-,
stancoló- és speciális gépek
 RENZ: professzionális
spirálozó- és lyukasztógépek
 ROTATEK: kombinált tekercsnyomó gépek
 SCHMEDT: kisteljesítményű
kötészeti gépek
 TOSS: töltő- és csomagológépek

PS Design Kft.
www.psdesign.hu

E11
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dekoratív rögzítéstechnikai elemek, díszcsavarok, távtartók
különböző méretekben és felületekkel, valamint a reklámvilágítás
fényforrásai: LED modul és szalag,
Led Neon Flex, fénycső, Cold
Chatode összetevői és szerelési
anyagai. A hazai piacon egyedülálló a Triline információstáblarendszer, amely alkalmas egy- és
többsoros név- és eligazító táblák,
pilonok, oszlopos irányjelző
táblák kialakítására.
A mosoly mellett rendkívül
kedvező árakkal várjuk a reklámgyártó szakembereket.
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Reklámipari alapanyag kereskedelemre szakosodott, 2003 óta
működő vállalkozás, amely biztos beszerzési hátteret nyújt
a reklámgyártó szakembereknek.
A széles termékválaszték és az
elérhető raktárkészlet rugalmas
és költséghatékony megoldást
biztosít. Időt és szállítási költségeket megtakarítva, egy helyen
szerezhetők be különféle reklámhordozó műanyag táblás anyagok, alumínium és kompozit
lemezek, reklámtábla profilok,
gravírozható lemezek, betűszegély, szerelési kiegészítő,

›

www.prsc.hu

Természetesen legrégebbi
kapcsolatát sem hanyagolva,
továbbra is forgalmazza
a CP. Bourg kötészeti
berendezéseit.

s i g n exp o

Press Service Center Bt.

A PRSC Bt. kereskedelmi és
szerviztevékenységével az ipari
termelést támogatja Magyarországon. Úttörő technológiák,
gépek bevezetésével a nyomdaiparban új piacokat nyit
a felhasználók számára. Ezt
a küldetést követve a jövőben
is bővíti termékkínálatát.
Az ENGICO S.r.l. nagy sikerű
AQUA 250 nagysebességű
digitális karton- és hullámkarton-nyomtatójával a magyar és
román piacon egyedülálló
technológia bevezetésére törekszik. Folytatja sikeres együttműködését az IBIS Bindery
Systems Ltd. nagysebességű
inline és offline könyvkötészeti
gépsorok, valamint a Tecnograf S.r.l. automata és félautomata keménytáblás kötészeti
gépek területén.
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Regiszter Plakát
Nyomda Kft.
www.plakatnyomda.hu

PPDEXPo
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plakatnyomda

Reményi
Csomagolástechnika Kft.
www. remenyi.hu

A Reményi Csomagolástechnika
Kft. lassan 25 éve piacon lévő
családi vállalkozás.
Fő tevékenységi köre olyan
csomagológépek és csomagolóanyagok gyártása, forgalmazása, amelyek felhasználásával
vevőink anyagtakarékos, környezetkímélő technológiákat
tudnak megvalósítani, a megfelelő áruvédelem mellett.
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Nyomdagépeink garantálják
a termékek mindenkori magas
minőségét.
Képesek vagyunk a kampányok szinte teljes printanyagainak kivitelezésére, amely így
az üzenet, a design és a megjelenés tökéletes összhangját
testesíti meg.
A 21. század piacának felgyorsult marketingkommunikációs tevékenysége fokozottan
igényli a reklámok korlátok
nélküli előállítását. Ön bármilyen kreatív ötlettel álljon is elő,
a megvalósítást nyugodt
szívvel bízhatja nyomdánkra.
Az általunk készített plakátokkal már szinte mindenki
találkozhatott buszmegállóban,
az épületek falain vagy az utak
mentén.1992-ben elsőként
alapítottunk plakátgyártásra
szakosodott nyomdát Magyar-

országon, így az eltelt évek
során felgyülemlett tapasztalatoknak köszönhetően ma már
eljutottunk arra a szintre, hogy
a plakátnyomtatásról mi jussunk a megrendelők eszébe.
A legmagasabb technikai és
szakmai háttérnek köszönhetően a plakátok a méret és
a példányszám függvényében,
akár egy nap alatt elkészülnek.
Nyomdánkban nem csak nagyméretű plakátokat gyártunk.
Széles körű nyomtatási kapacitásunk lehetővé teszi, hogy az
Ön cégének pl. teljes körű arculati anyagát el tudjuk készíteni
a névjegytől az irattartókon át,
egészen a prospektusokig.

A cég termékkínálata nagyon
széles. Termékeink között megtalálhatók:
Csomagolóanyagok
 Kézi- és gépi nyújthatófóliák,
zsugorfóliák, PE-termékek
 Pántszalagok PP, PET
és PES szalagok, csatok
 Dobozok, okmánytáskák,
tűzőkapcsok
 Térkitöltők és saját gyártású
légpárnás fóliák
 Habfólia tekercsek, lapok,
tasakok

Nagykereskedelmi raktárak,
kiskereskedelmi üzletek,
csomagológép-szerviz, légpárnásfólia-gyártó és -feldolgozó
üzem, valamint folyamatos
képzéssel kialakított szakembergárda biztosítja ügyfeleink
számára a lehető legmegfelelőbb kiszolgálást.

Csomagológépek
Egységrakomány-képző
nyújthatófóliázó csomagológép
 Fél- és automata zsugorfóliázó gépek
 Hegesztő- és tűzőgép
 Kézi, fél- és automata pántológépek széles választéka várja
ügyfeleinket


Keressenek minket az alábbi
telephelyeink bármelyikén:
 1173 Budapest,
Mátyás tér 9.
 1173 Budapest,
Régivám köz 6.
 6725, Szeged,
Vásárhelyi Pál u. 13.
 3530 Miskolc,
Vörösmarty u. 89.
 9028, Győr,
József Attila u. 25.
Telefon: 06 1 459 5080
E-mail: ajanlat@remenyi.hu

www.ricoh.hu

ricohhu
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Nyomdai megoldások
A Ricoh elhivatott, nyomdai
rendszerekkel foglalkozó csapata mindazokat a szolgáltatásokat, technológiát és támogatást
nyújtja, amelyek mind a kereskedelmi, mind a vállalati nyomdai piac igényeit kielégítik
– alkalmassá téve így őket arra,

hogy minden új üzleti lehetőséget kihasználhassanak. A Ricoh
a digitális nyomdai rendszerek
teljes körű és szolgáltatásorientált megoldása. A Ricoh tisztában van azzal, hogy a nyomdai
iparágban a vállalatoknak egyre
gyorsabban kell válaszolniuk az
ügyfelek igényeire. Új igényekkel és elvárásokkal szembesülnek, ezért olyan megoldásokra
van szükségük, amelyek elérhetőek a számukra, és könnyű
őket adaptálni.
Széles körű digitális nyomdagép- és szoftvermegoldás-portfóliót kínálunk nyomdáknak
Európa-szerte, illetve tanácsadással segítünk ügyfeleinknek
felépíteni digitális nyomdai
tevékenységgel foglalkozó
vállalkozásaikat.
Kérem, tekintse meg alább
a Ricoh nyomdai portfólióját.

PPDEXPo

Ricoh Hungary Kft.

A Ricoh egy globális vállalat,
amely az irodai képalkotási
eszközökre, nyomdai megoldásokra, dokumentummenedzsmentre és IT-megoldásokra
specializálódott. A vállalat központja Tokióban található.
A Ricoh Group több mint
200 országban és régióban van
jelen. A 2014. március 31-dikén
befejeződött üzleti évben
a Ricoh Group árbevétele
2.195 milliárd japán jen volt
(körülbelül 21,3 milliárd USD).

PPDEXPo

Pro™ C5100
Pro™ C5110S
Pro™ C7100x
Pro™ C9100

TotalFlow Solutions
ProcessDirector
FusionPro

InfoPrint® 4100
InfoPrint® 5000 GP
InfoPrint® 5000 MP
InfoPrint® 5000 VP
Pro VC60000

Pro™ 8100S
Pro™ 8110S
Pro™ 8120S
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Sajtósziget
A szaksajtó példaértékű összefogása adjon inspirációt a nyomdaipar és a csomagolóanyaggyártók képviselőinek!
A PPDexpo kiállításon kart
karöltve vesznek részt a szaklapok, már a vásári jelenlétet is
közös tervezés, egyeztetés előzte meg. Ezen a munkamegbeszélésen ugyan nem a teljes
csapat látható, a nézőpontunkat,
véleményünket már igen, de
a lapzárták idejét még nem
egyeztettük, így a vásár lesz
az az esemény, ahol együtt,
egyszerre megtalálnak
bennünket az olvasók.
A szaksajtó képviselői egy
emberként állnak ki a nyomtatott kommunikációért. A vásáron pódiumbeszélgetés kereté-

d51
A vizuális kommunikáció
magazinja
Kiadja a Lupe Nyomdaipari
Vállalkozás
1051 Budapest,
Hercegprímás u. 10.
www.lupe.hu

Pesti Sándor, Dudás Er vin, Korsós Ilona, Münnich Dénes,
Csaba László, Maczó Péter, Faludi Viktória, Kiss Zoltán
ben szó lesz a nyomtatott
kommunikáció jelenéről, lehetőségeiről, jövőjéről. Várunk
szeretettel minden érdeklődőt
a beszélgetésre! Legyen része
a személyes kommunikációnak

d52
A nyomdaipari szakemberek és
vállalkozók folyóirata
Kiadja a Print Consult Kft.
1133 Budapest, Ipoly utca 5/F
www.nyvonline.hu

d53

d51
A nyomdaipar és kapcsolódó
szakterületeknek műszakitudományos folyóirata
Kiadja a PNYME
Székhely: 1027 Budapest,
Fő utca 68.
Szerkesztőség: 1035 Budapest,
Tahi utca 53–59.
www.mgonline.hu
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A nyomtatott kommunikáció
szaklapja Magyarországon
Kiadja a PRINT & PUBLISHING
Kiadói Kft.
Székhely: 1067 Budapest,
Podmaniczky u. 31.
1392 Budapest, Pf.: 269.
Produkciós iroda:
2120 Dunakeszi, Piroska u. 12.
www.print-publishing.hu

is a PPDexpo idején, vesse
fel a témával kapcsolatos
kérdéseit, gondolatait!
Együtt gondolkodni nemcsak
hatékonyabb, de jobb is.
Tartson velünk!

d53
Csomagolás, logisztika,
szállítmányozás szaklapja
Magyarországon
Kiadja a TOLNAI & MESSER
Enterprises Kft.
Székhely: 1067 Budapest,
Podmaniczky u. 31.
1392 Budapest, Pf.: 269.
Produkciós iroda:
2120 Dunakeszi, Piroska u. 12.
www.packaging.hu
Naprakész információ

d51
a nyomdaiparról
Kiadja a Printinfo Kft.
1111 Budapest, Kende utca 11.
www.printline.hu

Csomagolási, anyagmozgatási
és logisztikai szaklap
Kiadja a Horizont Média Kft.
6401 Kiskunhalas,
Katona J. u. 6., Pf.: 191.
www.transpack.hu

Sericol Hungary Kft.
www.sericol.hu

Sericol-Hungary
Linked In
sericol-hungary
Pinterest
sericolhu

Az Ipari Hírügynökség oldalain
független gazdasági híreket
jelentetünk meg, kiemelten
foglalkozunk az iparágak
különböző témaköreivel,
eseményeivel és jól működő,
sikeres cégek vezetőivel is
riportokat készítünk.

Kiadja a BTL News Kft.
A signkészítés, szélesformátumú nyomtatás mindig is izgalmas és folyamatosan fejlődő
iparágak voltak és maradnak.
Ez a tény inspirálta a Sign reklámdekorációs magazin alapítóit, hogy létrehozzanak egy
szakmai lapot, amely ezen iparág szakmai közösségének szól.
A piac érdeklődését igazolja,
hogy lapunk immár 15 éve van
a piacon, és érdeklődési körünket folyamatosan bővítettük:
először 9 éve a Digital
Signage, majd 2011-ben
pedig az In-Store marketing
terület vált a lap részévé – ez
utóbbi immár nevünkben
is olvasható!
www.magyarsign.hu

A Sericol Hungary Kft. a minőségi szitanyomtatási alap- és
kellékanyagai által már korábban ismert volt a hazai piacon.
A szitanyomtatási tradíciók,
mint a Sericol festékek és az
M&R gépei ma már kiegészültek olyan innovatív technoló
giákkal is, mint a Polyprint és
Kornit által képviselt digitális
textilnyomtató rendszerek,
vagy a Fujifilm szélesformátumú nyomógépei, melyekkel
már más piacokat is megszólítanak.

A tavalyi évben történt profilbővítést követően a Fujifilm
szélesformátumú digitális
nyomógépei és festékei külön
hangsúlyt kaptak a cégben.
A high-end megoldások gyors
ismertségre és népszerűségre
tettek szert. A Fujifilm úttörő
UV-nyomtatási megoldásaival
a belépő szintű tekercs- és
táblanyomó gépeitől a közepes
kapacitáson át, az ipari táblás
nyomtatás vagy a 3–5 méteres
tekercsnyomtatás igényeit is
lefedi.

d51
Az Ön partnere a csomagolás
világában
Kiadja a Pack-Market Kft.
6041 Kerekegyháza,
Buhegy 10.
www.packmarket.hu

SERICOL_Hungary

kiállítói k atalógus 2015

73

C20

d52

c12

›

Tradíciók és trendek
az FMCG kereskedelemben
Kiadja a Termékmix Kft.
1089 Budapest,
Reguly Antal utca 44.
www.termekmix.hu

A Sajtósziget további
médiatámogatói:

s i g n exp o
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Signdepot Europe Kft.
www.signdepot.eu

signdepot
signdepot

Ha vállalkozásod reklámgrafikával vagy egyedi kreatív ajándékgyártással foglalkozik, akkor
biztosan van számodra egy
vagy több kiváló ajánlatunk!
A jászberényi bemutatótermünkben személyesen is megtekintheted, tesztelheted
a termékeket. Egy segítőkész és
profi csapat vár téged komplett
megoldásokkal és kiváló ajánlatokkal! Saját szervizünk precízen és gyorsan, akár évek múlva is segítségedre lesz!

Termékeink három nagy
csoportja:
 Egyedi ajándékkészítő rendszerek: szublimációs rendszerek, pólónyomtatás, hőprések.
 Gravírozás és fóliavágás:
lézergépek, vágóplotterek,
ipari elszívók-légtisztítók,
lézergravír alapanyagok és
kellékek.
 LFP utófeldolgozás és megjelenítés: laminálógépek, ponyvahegesztők, trimmerek és
táblavágók, dekorációs eszközök, előkezelő- és védőlakkok, kiállítási eszközök.

Az S.P.S Printing Solution Kft.
több mint tíz éve a szublimáció
területén tevékenykedik, melyből immár hét éve kiemelten
a textilgyártásra koncentrál.
Az Epson textilnyomtatóinak
kizárólagos hazai forgalmazójaként olyan egyéb gyártók termékeit értékesíti, melyek
biztosítják a mindenkor legmagasabb és folyamatosan megbízható minőséget: ilyenek
a Monti Antonio vasalóprései,
a Kiian festékei vagy a Qualimage
papírjai. A PPDexpo kiállításon
akciókkal és újdonságokkal
várjuk az érdeklődőket.

Az Epson mérnökcsapata
létrehozta a legkorszerűbb
képalkotási technológiát direkt
pólónyomtatókhoz, amelynek
köszönhetően az Epson
SC-F2000 egy új mérföldkövet
jelent a pólónyomtatásban.
A szublimációs nyomtatók
terén is újat alkotott az Epson:
az SC-F6000 és SC-F7100
nyomtatók termelékeny és
megbízható választás textilanyagok és különböző ruházati
termékek és reklámtárgyak
nyomtatására. Alacsony fenntartási költségek, megbízhatóság és kivételesen könnyű használhatóság jellemzik
a nyomtatókat.

signdepot
signdepot
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signdepotEU

S.P.S Printing
Solution Kft.
www.sublimation-tech.hu

spsprinting
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tesa tape Kft.
www.tesa.hu/industry/
papir-_es_nyomdaipar

tesa Egyszerűen. Jobb.
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a professzionális mesteremberek és festők számára. Valamennyi termékünkben két
dolog közös. Megkönnyítik
a munkát és a folyamatokat,
illetve jobb eredményekhez
vezetnek.
Cégünk aktív közreműködő
partnere a papír- és nyomdaiparban a papíripari, flexó- és
rotációs nyomdáknak, valamint
a hullámpapír- és kartongyártó
vállalatoknak.

f23

Több mint ragasztószalag.
Egyszerűen. Jobb.
A tesa a világ egyik vezető
öntapadótermék- és rendszermegoldás-gyártója az ipar,
a kereskedők és a fogyasztók
számára. A tesa® név 1941 óta
ernyőmárkaként használatos
valamennyi öntapadó termékünkhöz. A név több mint 6500
különböző rendszermegoldás
széles tartományát fedi le olyan
iparágak számára, mint az
autóipar, az elektronika, a papír- és nyomdaipar, valamint

›

www.stampy.eu

mellett megtalálhatóak a lézeres és a fotopolimeres bélyegzőkészítéshez szükséges alapanyagok, speciális bélyegzőfestékek. Rendelkezünk a bélyegzőgyártás technológiájával,
amihez forgalmazunk egy saját
fejlesztésű, egyedi gyártású,
rendkívül hamar megtérülő
StampyBox névre hallgató
polimer levilágító rendszert.
Jelenleg a piacon ez a legalacsonyabb beruházásigényű
bélyegzőkészítő berendezés.
Értékesítési palettánkon szerepelnek a nagy tapasztalattal
rendelkező GCC felhasználóbarát lézerjelölő berendezései.
Terveinkben szerepel megismertetni a TRAXX bélyegzőmárkát még szélesebb felhasználói csoporttal.

PPDEXPÓ

Stampy Kft.

A Stampy Kft.-t – a bélyegzőkészítés területén több évtizedes
szakmai tapasztalattal rendelkező – szakemberek alapították
2007 szeptemberében.
A szándék az volt, hogy a jó
minőségű és jó árfekvésű bélyegzőházakkal, bélyegzőkészítő kellékanyagokkal kereskedjünk. A piac nagyon jól reagált
az újdonságra, és köszönhető
a termékekre adott élettartamgaranciának, ma már szinte
minden bélyegzőkészítő cég
ismeri termékeinket, forgalmazza azokat vagy használja
kellékanyagainkat. Üzleti magatartásunknak köszönhetjük
az elmúlt közel tíz év alatti töretlen fejlődésünket, az évről
évre magasabb árbevételünket.
Kínálatunkban a TRAXX bélyegzők teljes szortimentje

f41
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Tours For You Utazási Iroda
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www.toursforyou.hu

Tuplex Kft.
www.tuplexkft.hu

tuplexkft
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Az iroda családi vállalkozásként
indult, és 1995. január 1-jétől
működik. Az irodát Mayerhofer
Mária és Pintér Gábor alapították. Kollégáink összesen több
mint 80 év szakmai tapasztalatával Ön biztos lehet benne,
hogy utazását megfelelő szakemberek kezében tudhatja.
Irodánk nevének nem véletlenül választottuk a „Tours For
You” nevet. Igyekszünk az utasok igényeit minél rugalmasabban kezelni és amennyire csak
lehet, személyre szabni, az
egyéni igényeknek megfelelően. Az üdülések mellett vállaljuk csoportos utazások, incentive utak, városlátogatások,

üzleti utazások, vásárlátogatásokhoz kapcsolódó utazások,
kulturális körutazások szervezését. 2001 óta Magyarországon
az elsők között csatlakoztunk
a TUI Utazási Központok hálózatához, és büszkék vagyunk
rá, hogy irodánk a legrégebbi
magyarországi TUI Utazási
Központ, ami utasainknak
megbízhatóságot és magas
színvonalat garantál minden
időben. Bármilyen utazással
kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal az elérhetőségeink valamelyikén.

A Tuplex a műanyagipari termékek piacvezető forgalmazója
Közép-Kelet Európában.
Kínálatunkban a világ legjobb márkáinak széles választéka szerepel, ami garancia a
minőségre és arra, hogy kielégíthessük a legigényesebb
vásárlók elvárásait is.

Vállaljuk a termékek méretre
vágását, az öntapadó fóliák és
ponyvák vágását, valamint az
áru kiszállítását is.
 PMMA lemezek
 habosított PVC lemezek
 PET, PS, HIPS, ABS lemezek
 reklámipari kompozit
lemezek
 kemény fóliák (PET, PP, PVC)
 cellás polipropilén
 anyagok a nagyformátumú
nyomtatáshoz
 öntapadó fóliák digitális
nyomtatáshoz
 papírok digitális nyomtatáshoz
 LED világítás
 polikarbonát cellás és tömör

Beszállítóink: BAYER, HEYTEX,
AVERY, ONGROPACK, BILCARE,
VITASHEET, valamint saját
márkájú termékek: TUPRINT,
TUBOND, TUSAND, TUFOAM,
TUPKAN, amelyek biztosítják
a termékek állandó minőségét,
a márkák stabilitását versenyképes áron.

Reméljük, hamarosan Önt is
utasaink között üdvözölhetjük!

Varga-Flexo Kft.
www.vargaflexo.hu

A Varga-Flexo Kft. a nyomdagép-gyártásban mindig azt az
utat járta, ami a fejlődés, megújulás irányába vezet. Gépei
a legkorszerűbb, de már bevált,
kipróbált elemek alkalmazásával a piaci igényeket kiszolgálva
készülnek.
Legújabb fejlesztéseiket ajánlják
figyelembe.
Új fejlesztések
OK280 Flexonyomógép
 automata tekercsváltó
a le- és feltekercselőn
 ingyenes technológiai
támogatás
 új E+L nyomatfigyelő és
szélvezérlő rendszer
 automata festékellátó,
szabályzó és mosó rendszer,
színkorrekciós egység
 egyszerű Full HD-s kezelőfelület

műbelek és zsugortömlők
nyomtatásának lehetősége
 gyors penge- és szivacscsere
 elektromos szekrény klimatizálása
 nagyobb sebesség:
300 m/min vagy 450 m/min
 nagyobb, vastagabb,
erősebb gépváz
 nagyobb központi ellennyomó henger: 1800 mm
 nagyobb nyomathossz:
300–900 mm
 nagyobb nyomtatási
szélesség: 500–1200 mm
 megerősített nyomóművek


LT32 Laminálógép
két funkció egy gépben
 oldószermentes laminálás
 oldalról cserélhető lamináló
sleeve
 400 m/perc tekercsváltási
sebesség
 200 m/perc laminálási sebesség
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A digitális kivágás még soha
nem volt ilyen egyszerű
Győzze meg ügyfeleit kreativitással és minőséggel. Mi segítségére leszünk termelékenységének növelésében, a legjobb
kivágógépeinkkel S-től XXXL-es
méretig.

›

www.unimark.hu

Moduláris felépítésüknek
köszönhetően a Zünd digitális
kivágók bármikor felügyelet
nélkül működő, automata termelőgépekké alakíthatók.
Az egyszerű kezelhetőség és
a környezetbarát technológia is
erős érvek a többszörösen díjazott piacvezető kivágórendszerek mellett.
Az U.M. Kft. az Eurolaser
gépeinek magyarországi forgalmazója. A Zünd gépekhez
hasonlóan az Eurolaser lézeres
kivágógépeinek minden rendszere is moduláris felépítésű és
ez szinte kimeríthetetlen alkalmazási variációt jelent az ipar
legkülönbözőbb területein.

PPDEXPo

U.M. Kereskedelmi Kft.

Az U.M. Kereskedelmi Kft. célja,
hogy komplex megoldásokkal
segítse megrendelői vállalkozásának a sikerét. Nem csak gépeket, anyagokat értékesítünk,
hanem a gépek szervizelésében, valamint az anyagok felhasználásában is igyekszünk
hosszú távon együttműködni
partnereinkkel.

B23
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VASCO
Hungary Kft.
www.vasco.hu

vasco.hu

PPDEXPo
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vascohungary

Viner-Pack Kft.
www.viner.hu

78

kiállítói k atalógus 2015

A VASCO Hungary Kft. törekvése, hogy a legújabb technológiákból azokat válogassa ki,
amelyek a hazai – szűkülő és
átalakuló – piac kihívásainak
megfelelnek. Rendszereink
a megfizethető árkategóriába
tartoznak. Technológiáink
a kisebb méretű, rugalmasan
alkalmazkodni kívánó nyomdáknak és dekorációs cégeknek kínálnak megoldásokat.
Termékeinkből kiemelném
a leggyorsabb színes inkjet
címkenyomtatót, a leggyorsabb és legegyszerűbb szitakészítést, a környezetbarát,
UV-fénnyel öt perc alatt száradó doming műgyantát és az
összecsukható, dekorációs
habvágó gépet. Valamennyi
gépünk a gödöllői bemutatóteremben kipróbálható.

Cégünk a Viner-Pack Kft., mint
a „KOMA”-Papír védjegytulajdonosa száz százalékos magyar
tulajdonrésszel 1994-ben alakult meg. A folyamatos technikai újításoknak köszönhetően
sikerült az ország egyik meghatározó élelmiszer-csomagoló
papír gyártójává válnunk. Továbbá megkezdtük egyéb tekercses papíráruk, cukrászdai,
műszaki csomagolók nyomtatását, gyártását is. A 2003-ban
és 2005-ben történt beruházások és a viszonteladói hálózatunknak köszönhetően megjelentünk hazánk és a környező
országok piacain papírtasakok,
ablakos tasakok, zsírálló tasakok gyártójaként is. Cégünk
a tavalyi évben FSC auditáláson esett át, így termékeinket
FSC minősítéssel is tudjuk
igény szerint gyártani.

SZÍNES CÍMKENYOMTATÓK

DEKORÁCIÓS HABVÁGÓGÉP

DOMING/MŰGYANTACSEPP

EXPRESSZ SZITAKÉSZÍTÉS

A töretlen fejlődés eredményeképpen 2014-ben új telephely kialakításába kezdtünk,
az átköltözés 2015 januárjában
valósult meg, így azóta lényegesen professzionálisabb körülmények között tudjuk teljesíteni a vevői megrendeléseket.
Az új csarnok Dunavarsányban
két főútvonal kereszteződésénél található, megközelíthetősége lényegesen egyszerűbb,
mint korábban volt.

www.xerox.hu

XeroxMagyarorszag

XeroxCorp
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Xerox Magyarország Kft.

A digitális nyomdagépek piacán egyre fontosabb a termelékenység fokozása, a minőség
javítása és a költségek lefaragása. A Xerox ezeket szem előtt
tartva fejleszti a nyomdaipari
partnereinek kínált berendezéseit. Az elmúlt években többek
között számos új, saját fejlesztést vezetett be a piacra. Ide
tartozik az Ultra HD felbontás,
az arany és az ezüst plusz színként való használata, illetve
a tekercses-vágottlapos kombinált compact inkjet megoldás.
Az Ultra HD felbontás megtalálható a Xerox Versant sorozatában, amelynek száz oldal per
perc nyomtatási sebességgel

működő, kitűnő képminőséget
kínáló, számos automatizált
megoldással felszerelt 2100-as
típusa már elérhető idehaza.
Idén mutatkozik be mellette
a Versant 80, amelyet a Xerox
Magyarország olyan vállalkozásoknak ajánl, ahol gyorsan
munkára fogható, a nyomatokat versenyképes áron gyártó,
nagy kapacitású és kisebb
volumeneket is gond nélkül
előállító gépre van szükség.
Mindkét modell megtalálható lesz a Xerox standján
a 2015. április 14–16. között
nyitva tartó PPDexpón.
Jöjjön és győződjön meg
saját szemével, hogyan teheti
még hatékonyabbá vállalkozását!

PPDEXPo

Egy lépéssel mások előtt

Cégnév

Stand sz.

Cégnév

Stand sz.

ADRIMEX Bt.

F34

Likor

B21

AMCO Kft.

B40

Lupe Magazin

D51

AMSY Jelöléstechnika Kft.

C41

Magyar Grafika

D51

Badge4u

A20

manroland Magyarország Kft.

D44

BD-EXPO Kft.

F41

Metripack Kft.

B24

Best Print Hungary

F43

NOEX

B22

Beta-Roll Hengergumizó Zrt.

E20

Nyomda- és Papíripari Szövetség

F42

British Converting Solutions Ltd.

C32

Nyomda Technika Kft.

D40

Canon Hungária Kft.

D20

Nyomdaker Kft.

B30

Centrum Servis Hungary Kft.

D31

Nyomdavilág

D52

CNI Kft.

H12

Omnipack

B40

ColorPoster Kft.

C11

Packaging

D53

Colorspecial s.r.o.

E50

Packmarket

D51

CSAOSZ

B43

Papaerfox

C31

Dekorszövetség

O20

partners Kft.

F22

Digitmaster Kft.

H11

Plastex spol s.r.o.

F20

drupa

F41

Plotter Service Kft.

A30

Edukáció sziget

O10

PNYME

F41

Eurojet Hungária Kft.

D10

Print & Publishing

D53

Ferry Contact Kft.

F33

Print Control Group Kft.

D42

Flexo 2000 Csomagolástechnikai Kft.

F12

Printinfo

D51

Flexo-Line 2001 Kft.

F21

Procam Kft.

B12

Goodwill International Kft.

E21

Prosystem Print Kft.

F32

Grafika Kereskedelmi Zrt.

E21

Press Service Center Bt.

E11

Graphixtrade

F40

PS Design Kft.

A50

Grimex Magyarország Kft.

F31

Regiszter Plakát Nyomda Kft.

D50

Grup Transilvae Kft.

E11

Reményi Csomagolástechnika Kft.

C43

Heidelberg Magyarország Kft.

D21

Ricoh Hungary Kft.

D22

Heinz Bühnen Kft.

D41

Sericol Hungary Kft.

C20

Hera-Flex Kft.

F21

Signdepot Europe Kft.

C10

Hesse Trade Kft.

F35

Sign And Display Magazin

C12

Hoffmann Kft.

F23

S.P.S Printing Solution Kft.

B10

Horizon GmbH

E40

Stampy Kft.

B20

HS Markting

B50

Termékmix

D51

IDAB KFt.

E21

tesa tape Kft.

F23

InSpe

A41

Tours For You Utazási Iroda

F41

Jura Trade Kft.

D43

Transpack

D52

Kajári és Fia Kft.

F13

Tuplex Kft.

A40

Keményfém Kft.

E30

U.M. Kereskedelmi Kft.

A10

Keskeny Nyomda

C30

Varga-Flexo Kft.

F14

Konica Minolta Magyarország Kft.

D30

Vasco Hungary Kft.

B23

Lamitrade Kft.

E10

Viner-Pack Kft.

F11

LCM Stanc Kft.

D33

Xeronext

D32

LFP center Kft.

B41, b42

Xerox Magyarország Kft.

H10

Kék színnel a PPDexpo, zöld színnel a Signexpo kiállítóit jelöltük.

80

kiállítói k atalógus 2015

2015. április 24-dikei állapot.

