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2016 augusztusában fennállásának tízéves év-
fordulóját ünnepelte a CNI Kft. A jubileum al-
kalmából Tiszaújvárosban rendezett bensőséges 
ünnepségen a cég tulajdonosai és dolgozói csa-
ládtagjaikkal együtt vettek részt. Az ünnepségen 
Kovács Tibor ügyvezető igazgató az elmúlt tíz 
évet bemutató fényképeket kommentálva fog-
lalta össze a kft. életének főbb állomásait, és kö-
szönte meg a résztvevőknek, hogy hozzájárultak 
a cég sikeréhez.

2006-ban, amikor a cég a jelenlegi tulajdonosi 
kézbe került, még csak a Flint festékek képvise-
letét látta el. Az első években a cseh és szlovák 
tulajdonosok hozták magukkal a saját piacukon 
már korábban, eredményesen bevezetett ter-
mékeket. Ennek köszönhetően újabb piaci szeg-
mensek nyíltak meg, és indultak növekedésnek.

2009-ben kezdte meg a cég saját nyomdaipa-
ri hígító gyártását, majd a legnagyobb áttörést 
2010-ben az ipari festékek és oldószerek gyártása 
hozta a vállalkozás számára. Az elmúlt tíz évben 
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a bővülésnek köszönhetően a forgalom közel há-
romszorosára nőtt, a dolgozók száma mára eléri 
a 30 főt. Ez a növekedés a telephely méretében és 
korszerűsítésében is érzékelhető.

A megnövekedett forgalom zökkenőmentes 
lebonyolítása érdekében bevezették az SAP rend-
szert, az egyre bővülő gyártásban a vevők minő-
ségi kiszolgálását az ISO 9001-es minőségbizto-
sítási rendszer garantálja. 2015-től saját kamion 
és tartályautó látja el a rugalmas szállítást, ezál-
tal egyszerűsítve és gyorsítva a logisztikai fel-
adatokat.

A következő évek tervei között az exportnöve-
kedés, a külföldi piacokon való aktív megjelenés, 
valamint újabb és újabb termékek bevezetése a 
cél, melyek továbbra is partnereink sikerességét 
szolgálják.

A rendezvényen az elért eredményeket ünne-
pelve fogyasztották el a résztvevők a CNI-tortát, 
és koccintottak a további sikerekre.

Legyen színesebb az élet a tízéves CNI Kft.-vel!
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A nyomdák az
Agfa Graphics
megoldásait 
választják

Az Agfa Graphics már hosszú ideje a nyomdaipar 

kedvelt beszállítója, legyen szó kis családi

nyomdáról vagy multinacionális cégrol. 

Alapveto filozófiánk olyan fenntartható, könnyen 

használható megoldások létrehozása, melyek 

segítségével nem csak a nyomtatás minosége

lesz magasabb, hanem a termelékenység és

jövedelmezoség is no. Integrált nyomdai

munkafolyamat szoftvereket, CtP rendszereket, 

fomakészíto és géptermi anyagokat kínálunk

Partnereinknek. Rendszereink használatához

átfogó  konzultációs támogatást biztosítunk.

Megértettük a nyomdák igényeit, ezért

a nyomdák minket választanak.
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ÚJ AGFA CTP  
AZ STI PETŐFI NYOMDA KFT.-NÉL

Az Agfa céggel a kapcsolatunk 1994-ben kezdő-
dött, amikor az ő segítségükkel vásároltunk egy 
Dolev 800-as filmlevilágítót, melyhez Agfa-filmet 
használtunk. Később egy Sherpa 50 collos proof 
nyomtatót is vettünk tőlük, még az M-real-es kor-
szakban. 

A CtP-beruházás tervezésekor megvolt az az elő-
nyünk, hogy anyacégünk 2015-ben két berende-
zést vásárolt az Agfától, így már volt tapasztalatunk 
velük kapcsolatban. Fontos szempont volt a gép se-
bessége, valamint kedvező árfekvése.

A beruházás segítségével az eddigi három régi 
CtP helyett egy gép képes előállítani a szükséges 
napi 400–450 db nyomólemezt. Mivel két levilá-
gítót vásároltunk, így az esetleges meghibásodás 
sem okozhat fennakadást a gépterem ellátásában.

Nagyon fontos volt számunkra a gép formátu-
ma, mivel B0-ás nyomógéppel is rendelkezünk, a 
másik véglet pedig a B2-es méret, illetve a Nilpeter 
öntapadó gépek, amelyekhez két színkivonatot vi-
lágítunk le egy lemezre. 


