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Minden, a termelési folyamatban részt 
vevő elem hálózatba foglalása és automa-
tizálása – a nyomdai termelés meghatáro-
zó kihívása. Az új Horizon Akadémián  
a Horizon bemutatja a Nyomda 4.0-át,  
a termelési környezet magas szintű  
hálózatba foglalása 1 példánytól az ipari 
termelési mennyiségig. 

A Horizon Akadémia szeptemberben nyitja ka-
puit, a nyomdai feldolgozás piacvezető cégének 
új tréning- és konferenciaközpontját. Több mint 
ezer m²-en aktuális trendek, technológiák és in-
novatív Horizon rendszermegoldások, minden 
kompetenciaterületről, a gyakorlatban bemutat-
va. Első alkalommal tekinthetik meg a látogatók 
a teljesen automata tekercses alkalmazásokat az 
on-demand termelés keretein belül, variábilis 
könyv- és brosúragyártás élőben megtapasztal-
hatóan. Fókuszban a Nyomda 4.0, a Horizon jö-
vőelképzelése az integrált értékteremtési láncról.  

A Horizon meghívja Önt 2015. szeptember 
14–18. között a Horizon Open House rendezvé-
nyére. 

Jelentkezés: www.horizon.de/registrierung.

Nyomda 4.0 a HorizoN akadémiáN 

A Nyomda 4.0 a nyomdai termelés következő 
időszámításának kezdete: ügyfélrendszerek, Pre-
Press, digitális nyomtatás, nyomdai feldolgozás 
és késztermék küldése egy áttekinthető folya-
matban integrálva, meghatározó hatékonyság-
növekedés és új alkalmazási területek – ügyfél-
nek és nyomdai szolgáltatónak egyaránt. 

„Horizon-megoldások, a TOUCH & WORK 
és pXnet már a Nyomda 4.0 kulcstechnológiáit 
tartalmazzák. Mindezeken felül minden meg-
határozó digitális nyomógép gyártóval együtt-
működünk az integráció minél folyamatosabb 
előmozdítása érdekében”, nyilatkozta Rainer 
Börgerding úr, a der Horizon GmbH ügyvezető 
igazgatója. „A Horizon Akadémián most az auto-
matizálás és hálózatba építés konkrét lehetőségét 
mutatjuk be úgy, hogy a látogatók ezen közpon-
ti trendet helyben, élőben megtapasztalhassák.” 

Befektetés a jövőBe 

A Horizon Akadémiába való befektetéssel a Hori-
zon cég impulzusadói és innovátori helyzetét to-

Horizon akadémia: megnyitó szeptemberben 
a nyoMdai feldolgoz ás jövője, tapasztalja Meg élőben 

Megnyitó szeptemberben: a Horizon cég új tréning- és konferenciaközpontja 
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vább erősíti. A bemutatóterem területének meg-
duplázásával a Horizon Akadémián folyamatosan 
több mint húsz Horizon rendszermegoldás látha-
tó a gyakorlatban a következő területekről: irkafű-
zés, hajtogatás, ragasztókötés, vágás, fóliázás, stan-
colás. Ezekhez társulnak még a teljesen automata 
tekercses alkalmazások a neves digitális nyomó-
gép gyártók gépeihez, amikkel a Horizon a variá-
bilis könyv- és brosúragyártást mutatja be. Modern 
konferenciaközpontként a Horizon Akadémia ren-
dezvényeknek is helyt tud adni száz fő résztvevő 

befogadóképességgel. „A Horizon Akadémia ki-
emelkedő, gyakorlatorientált bemutatóterem, de 
ennél még sokkal-sokkal több is. Szeretnénk inten-
zív párbeszédnek teret adni, és a tanfolyamokkal 
tevékeny részévé válni a nyomdaipar jövőjének”, 
nyilatkozta Rainer Börgerding úr. „Célunk, hogy 
a Horizon Akadémia a nyomtatási folyamatok és 
nyomdai feldolgozás hálózati know-how-transzfe-
rének európai központjává fejlődjön.” 

megHívó  
az opeN House reNdezvéNyüNkre 

A megnyitó hetében, 2015. szeptember 14–18. 
között, a Horizon naponta 10-től 17 óráig várja 
az Open House rendezvényre érkező látogatóit. 
A látogatók, többek között, naponta háromszor 
részt vehetnek egy „Smart Finishing” túrán a há-
lózatba kapcsolt rendszerek élő bemutatóival. 
A program részét képezik továbbá: prezentációk 
a digitális nyomógép partnerek részéről, előadá-
sok a hálózatba kapcsolt nyomdai folyamatokról 
és hálózatkezelésről, oldott légkörben, snack és 
italok kíséretében. További információk: 
www.horizon.de/registrierung 

Live Horizon Akadémia: 
On-demand-termelés tekercsről 

Cégünk fő tevékenysége a nyomdaiparban keletkező 

papírhulladékok begyűjtése, kezelése, szállítása.

A feleslegessé vált papír gyűjtéséhez,  

tárolásához a leghatékonyabb eszközöket kínáljuk.

TELEPHELYEINK:
MagLód: Wodiáner Ipari Park 2. • +36 (30) 695-5368

INoTa: Várpalota, 0198/9 hrsz. • +36 (30) 526-5605

LőrInCI: 1488/4 hrsz. • +36 (30) 337-5639

Fax: +36 (29) 328-469 • E-mail: info@schozon.hu • www.papirhulladek.hu

A szükséges eszközöket teljes körű és térítésmentes együttműködés mellett kínáljuk,  

valamint vállaljuk nyomdatechnikai berendezések telepítését, szervizelését,  

finanszírozásának átvállalását is hosszú távú szerződés keretében.

Garantáljuk a rugalmas átvételi árakat árkövetéssel,  

a gyors és pontos fizetést, illetve szállítást.
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