PPDexpo
reklámdekorációsszakkiállítás

K I Á L L Í TÓ I R EG I S Z T E R

Újra együtt, amik összetartoznak
Pesti Sándor
kiállításigazgató

Felfokozott várakozás előzi meg az együttesen print
iparágnak nevezett, a printed-media, print-packaging,
reklámdekorációs szakmák márciusi hazai seregszemléjét, a PPDexpo és SignExpo kiállításokat és a kísérő
rendezvényeket összefogó PPFest össz-szakmai fesztivált.
Egyre jobban érzékelhető, hogy
ismét és valóban mérföldkőnek
tekinthető a 2016-os drupa a
nyomtatott információkat előállító és a reklámdekorációs iparágakban, mert a bemutatott új
technológiák, anyagok, kreatív
megoldások új keresleteket támasztottak, és ezzel új lendületet
adtak a termék-előállítóknak és
beszállítóiknak egyaránt.
Ez a lendületet érezhető a 2017.
március 28–30. között megrendezendő PPDexpo és SignExpo
kiállítások iránti előzetes érdeklődésben is. Óvatosan, de mégis
egyértelműen pozitívan nyilatkoznak az iparági szereplők a
várható itthoni hatásokról, ami
már abban is megnyilvánul,
hogy szinte minden korábbi kiállító ismét a megjelenés mellett
döntött, és a 2015-ös kiállítási területét meghaladó mértékben.
A kiállítók által elfoglalt standterület a lapzártakor aktuális helyzet alapján 2919 m2, ami több
mint 43% növekedést jelent!
(2015-ben 2041 m2.)
Ehhez járul hozzá, hogy reménytelinek tűnnek a beruházási pályázati lehetőségek is. A gyártók, illetve képviseleteik már a
standról értékesítés reményében
hozhatnak olyan berendezéseket
kiállítani, amelyekre előzetesen
is komoly érdeklődés mutatkozott

a hazai nyomdákban, és így az
ún. vásári kedvezménnyel kínálhatják a standról elszállítva.
Márciusban volt az EuroShop,
az eladáshelyi marketing vezető
világvására (Messe Düsseldorf
március 5–9.), aminek legfontosabb üzenetei már vélelmezhetően megjelennek a SignExpo programjában is.
És szintén itt lesznek a két májusi világesemény (az Interpack
május 4–10. Düsseldorf és a FESPA
május 8–12. Hamburg) „előzetesei” is! A PPDexpón előkészített
beszerzések gépeit a világkiállításokon megtekintve akár már májusban szerződni lehet, és ősszel
már profitot termelhetnek a gépek.
A kiállítási standok gazdag kínálata mellett a szakmai összefogás pozitív eredményeire újfent
példát mutatva szerveződnek a
kísérő programok is. Ismét a sokszínűséget kifejező PPFest összszakmai fesztivál gyűjtőnévvel.
A bevált gyakorlatot követve a
fesztiválprogramot most is a három nagy szakmai szervezet – a
partnereik bevonásával – szervezi.
Az egyik nap témája a nyomtatott csomagolás – ami nem egyszerűen ipari termék, hanem egyben primer információhordozó
is – és minden, ami ezzel összefügg. Ennek gazdája a CSAOSZ, a
Csomagolási és Anyagmozgatási

Országos Szövetség, és a kiállítás
nyitónapján, 2017. március 28-án
szervez két szakmai programot is.
Az első program „A csomagolás ajándék a környezet számára”
címmel a csomagolás fejlődésében megfigyelhető trendekkel,
kapcsolódó kutatási eredményekkel, új – elsősorban a fogyasztói
csomagolásban használatos – anyagokkal, továbbá a csomagolószerek feldolgozási, nyomtatási újdonságaival kíván foglalkozni.
A négy-öt előadásból álló program arra is fel kívánja hívni a figyelmet – amire a cím is utal –,
hogy a csomagolás, illetve a csomagolási hulladékok környezeti
hatása eltörpül a hiányos csomagolás miatt használhatatlanná
vált vagy tönkrement termék –
legyen az iparcikk vagy élelmiszer – környezetterhelése mellett.
Fegyelmezett szelektív gyűjtésével (értsd: nem eldobálásával) pedig a csomagolási hulladékok környezeti képet romboló hatása is
elkerülhető.
A szakmai nap második programját a „Hatékony csomagolási
megoldások alkatrészek szállításához” címmel tervezik. E témakörben a hatékonyságot segítő
csomagolási megoldások mellett
a nyomon követés és a jelölés új
lehetőségeire is kitérünk.
A két szakmai program keretében jogszabályi kérdésekkel ugyan
nem foglalkoznak, de környezetvédelmi termékdíj témában a
CSAOSZ standján (G20) részt vevő szakértők konzultációs lehetőséget kínálnak a látogatóknak.
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A második nap kiemelt témája,
napjaink egyik legégetőbb és
szinte kivétel nélkül mindenkit
nagyon is érzékenyen érintő kérdés, a képzett szakember hiány
és a szakmai utánpótlás problémaköre. Ennek gazdája a témával már egyébként is nagyon intenzíven foglalkozó Nyomda- és
Papíripari Szövetség, amely nyilvános oktatási kerekasztalt is
rendez a PPFest keretében.
A harmadik nap programját a
Papír- és Nyomdaipari Műszaki
Egyesület tölti meg elsődlegesen
műszaki/technológiai tartalmú
szakmai programokkal.
Ezekhez kapcsolódnak, illetve
ezeket egészítik ki a partnerszervezetek (pl. a Szita-szövetség úgy
is, mint a FESPA magyar képviselete, vagy a Dekorszövetség) által

PPDEXPO

›

E10

Papír- és
Nyomdaipari
Műszaki
Egyesület
A L A P Í T VA : 19 4 9

www.pnyme.hu
pnyme.hu, PpdExpo
MagyarGrafika, Papiripar

www.mgonline.hu
goo.gl/o0m7Fj
@MagyarGrafika

Aki tehát a print iparágakhoz
szervezett pódiumprogramok.
megrendelőként, gyártóként, be
A fesztiválprogram legrangosabb
szállítóként vagy bármi más móeseménye most is a Best Print
Hungary termékverseny ered- don kapcsolódik, annak feltétlen
ményhirdetése és díjkiosztója lesz. ott a helye. Vagy másképp fogalA 2016-ban nyomdai technoló- mazva: aki új nyomdaipari, csomagolási technológiákra, anyagokra,
giákkal gyártott termékek nyolc
kategóriában indulhattak és a feb- kreatív megoldásokra kíváncsi,
új kapcsolatokat építene, vagy a
ruár 28-án és március 1-jén zajló
zsűrizés eredményét a kiállítás má- régieket ápolná, az nem hagyhatja ki a lehetőséget.
sodik napján délután ismerhetik
A PPDexpo és benne a FLEXpo
mg a pályázók és a széles szakmai
nevű tematikus alkiállítás a nyomközönség a PPDexpo pódiumon.
„Ha bízol a nyomtatott kom- tatott információkat előállító
munikáció jövőjében, ott a he- printed-media, print-packaging
lyed” – állítják a PPDexpo és Sign- szakma seregszemléje, amely a
reklámdekorációs iparág szerepExpo szervezői. Hogy ez mennyire
lőihez szóló SignExpóval együtt
komoly, és nem csak hangzatos
a rendezvény össz-szakmai seregszlogen, azt mi sem bizonyítja
szemléjévé változik, amelyre a
jobban, minthogy a kiállítások
mögött ott van a szakmai maga- belépés a szakmai látogatóknak
– előregisztrációval – ingyenes.
zinok teljes köre is.

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.
A P NYM E TAG J A I

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.
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SZ A K M A I T E V É K E NYS ÉG E

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, 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 PPDexpo és a PPFest szervezője és a szakmai összefogás gazdasági érdektől független pillére.

Kiemelt XANTÉ- és
INTEC-bemutatóhely:
X-PRINT Nyomda

digitális kötészeti megoldások

Adrimex Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.
1215 Budapest,
Bajcsy Zs. u. 15.
Tel.: +36 1 427 0490
E-mail: info@adrimex.hu
www.adrimex.hu
AdrimexBt
FastbindAdrimex

Kínálatunk:
 egyedi keményborító-készítők, melegragasztós könyvkötők, bígelők, panoráma fotókönyv készítők,
 összehordó-, adagoló, trimmelő, gerincformázó, füzetkészítő rendszerek, sorszámozók,
levélhajtogatók,
 tasakos és tekercses laminálók,
 papírvágók, iratmegsemmisítők,
 tömb- és irkatűzők,
 egy-, kétfejes papírfúrók,
papírlyukasztók,
 műanyag- és fémspirálozók,
 naptárakasztó kivágók,
sarokkerekítők,
 légtisztítók.
Punching & Binding System
SINCE 1976
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›

továbbá első alkalommal az
Ideal légtisztító berendezést.

SIGN EXPO

Vállalkozásunkat 25 éve
alapítottuk. Komplett kötészeti
megoldásokat ajánlunk egyedi
könyvek, fotóalbumok, prémium panoráma fotókönyvek,
mappák, CD/DVD tokok gyors
és egyszerű gyártásához. A kis
és közepes példányszámú
könyvek készítéséhez többfunkciós munkaállomást kínálunk.
Az általunk forgalmazott berendezések ezreit alkalmazzák
hazánkban digitális nyomdák,
könyvkiadók, kötészetek,
másolószolgálatok, iskolák,
intézmények, fotóstúdiók.
Az idei vásáron bemutatjuk
a korábban már sikert aratott
PUREVA ragasztókötő gépet,
a kis helyigényű, többfunkciós
kötészeti munkaállomást,

C31

www.acius.hu

›

1132 Budapest, Visegrádi u. 53.

Az INTEC márka ötszínes
címkenyomtató gépével és
digitális címkekivágó rendszerével része a kínálatnak.
Az EPSON tekercses digitális
címkenyomtató gépei is megtekinthetők lesznek, amelyek a
kiváló nyomatminőség mellett
kedvező vételárral hódítanak.
A SHARP íves digitális rendszerei pedig egy új, termelékeny és üzemeltetésben költséghatékony alternatívát kínálnak
a nyomdászok számára.

PPDEXPO

ACIUS Kft.

Az ACIUS Kft. 2007 óta a XANTÉ
digitális ipari nyomtatók
magyarországi képviselete.
Az egyedi képességű digitális
nyomdagépek képezik a kínálat
gerincét:
 HWC típus: 500 g/m² nyomtatás, akár 130 cm hosszú
médiára,
 EXCELAGRAPHIX 4800: végre Magyarországon. Digitális
inkjet hullámkarton termékek
színes felülnyomása, akár
előre kistancolt dobozok
esetén is, 5 mp/folyóméter
sebességgel, szitanyomásnál
alacsonyabb áron,
 Impressia: színes digitális
borítéknyomó gép, változó
adat-nyomtatással, alapáron.

C32

›
SIGN EXPO

AKA Digital Media Kft.
1103 Budapest,
Gyömrői út 76–80.

SIGN EXPO

›

J13

www.akadigitalmedia.hu

Alphaset Kft.
1097 Budapest,
Gubacsi út 6/b, a. épület
www.alphaset.hu
info@alphaset.hu
office@alphaset.hu
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Az Aka Digital Média Kft. 2008ban kezdte meg tevékenységét
Magyarországon.
Cégünk fő profilja digitális
nyomdai alapanyagok értékesítése. Főbb tevékenységeink
a ponyva-nagykereskedelem és
a fólia-nagykereskedés.
Cégünk folyamatosan bővíti
a forgalmazott nyomdai és
dekorációs alapanyagok körét,
végigkísérjük azok felhasználását, reagálunk a vásárlói visszajelzésekre.
Annak érdekében, hogy az
Ön megrendeléseit azonnal ki
tudjuk elégíteni, jelentős raktárkészletet tartunk a következő
termékekből:
 Mabbiflex pvc ponyva anyag,
átlátszó ponyva, molinó
anyag, sátorponyva,
 Unifol nyomtatható fólia
(vinyl fólia), lamináló fólia,



Unifol 2D fólia,
Unicast autódekor fólia,
 Unifol, Printec és Canuny
perforált fólia,
 Unifol dekorfólia, plotterfólia,
üvegfólia, padlólamináló,
 Canuny nyomtatható fólia
(vinyl fólia), lamináló fólia,
 Solvetex nyomtatható textilek,
 fényvisszaverő fólia,
 habosított PVC tábla.

Az Alphaset már több mint
húsz éve a reklámtechnika és
textildekoráció szakértője.
A magyar kirendeltséget 2008ban nyitotta meg bécsi központunk, és rövid idő alatt
a hazai reklámtechnika piac
fontos szereplőjévé vált.
Termékpalettánkon óriási
választékot talál nyomtatható
alapanyagokból solvent-, latexés vízbázisú nyomtatókhoz.
Ezt a kört bővítik tovább
eredeti (Roland) és alternatív
(Marabu) tintáink, illetve az
applikációhoz elengedhetetlen
kellékanyagaink. A textildekoráció területén is széles termékkínálattal rendelkezünk transzferpapírokból, nyomtatható
Flex és Flock anyagokból, anya-

gában színezett vágható-vasalható fóliákból, melyhez bátran
ajánljuk nagy teljesítményű
Graphtec vágóplottereinket és
hőpréseinket.
Kínálatunkban a fentiek
mellett plotterfóliák, valamint
roll-up- és display-rendszerek
széles választéka is megtalálható.
Budapesten, Bécsben, Belgrádban, Pozsonyban, Prágában
és Brünnben lévő kirendeltségeink a feliratozás specialistái
Közép-Kelet-Európában.



Kínálatunkban megtalálhatók
ezenfelül mobil POS eszközök
(megállító tábla, roll up banner,
display rendszerek), valamint
mágnesfólia, alumínium keretek.
Cégünknél megvásárolhatók
reklámdekorációs alapkellékek
is, így például ponyvaringli,
hevederek és a ponyvák toldására kifejlesztett ragasztószalagok, applikáló fólia.

Sikeres, elégedett ügyfelek és
a folyamatos terjeszkedés jelzik
a sikerünket. Átgondolt fejlesztésekkel és befektetésekkel
biztosítjuk ügyfeleink elégedettségét és sikerességét.

Igényeljen AMCO Csomagolástechnikai Katalógust a G20-as
standunkon!

Honlap: www.amcokft.com
Webáruház: www.amcokft.hu

AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
www.amsy-jelolestechnika.hu

Az AMSY Jelöléstechnika Kft.
több mint 20 éve szakértő partnerként segíti Ügyfeleit a megfelelő jelöléstechnika kialakításában és alkalmazásában.
Ez a tevékenység a készülékek
értékesítését, beüzemelését,
karbantartását, javítását, továbbá kizárólag eredeti alkatrészek
kel, kellékanyagokkal történő
ellátását jelenti.
Kínálatunk lefedi a modern
jelöléstechnikai megoldások
teljes körét. Vállalkozásunk
kizárólagos hazai forgalmazója
a világ legnagyobb jelöléstechnikai gyártójának, az amerikai
VIDEOJET cég készülékeinek,
az ipari kis- és nagykarakteres,
grafikus tintasugaras feliratozóknak, fólia-felülnyomtatóknak, adatcímkézőknek.
Kínálatunkban megtalálhatók a nyomdaiparban is használt készülékek. Például a nagy

volumenű munkákhoz alkalmas grafikus tintasugaras
nyomtatóval is rendelkező
jelölési munkahely, melyet
lapformájú termékek felülnyomtatására és címkézésére is
ajánlunk. 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
nyomtatógépeit. Készülékeink
– akár saját fejlesztésű – szoftver segítségével kapcsolódhatnak csomagoló- és gyártógépekhez, kamerához, termelési
hálózathoz, és ezzel akár minden
egyes termékre valós idejű, egyedi felirat vagy címke kerülhet.
Ismerje meg személyesen is
kínálatunkat a standunkon!
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G20

›
PPDEXPO

G21

Jöjjön el a G20-as AMCO standra
és még meglepetés AJÁNDÉKOT
is kap!

www.facebook.com/
Csomagologepek

›

1117 Budapest,
Budafoki út 111–113.
Tel.: +36 1 204 4368
E-mail: amco@amcokft.com
Nyitva tartás: H–P: 8–16 óráig

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!

B53

›
SIGN EXPO

Atoll 08 Kft.
www.atoll08.com
info@atoll08.com
Lengyel János
Telefon: +36 30 756 9003

Az Atoll 08 Kft. 2008-ban alakult családi vállalkozásként.
Fő tevékenysége a cégek marketingtevékenységének segítése. Reklámtermékek gyártása,
forgalmazása, ezek logózása.
A kiállításon főleg a szolgáltatásainkat szeretnénk előtérbe
helyezni. Saját gépekkel
vállalunk tamponnyomást,
szitázást.

A kiállításon megtekinthetik
a referenciamunkáinkat.
Cégünk kizárólagos forgalmazója a kiváló minőségű Lexi
golyóstollnak, amit miután
elhasználtak, visszavásároljuk,
és új terméket készítünk belőle.

Kiváló minőség
Dupla írási sebesség
Próbálja ki!

Óvja környezetét Lexi tollal!
Elhasználás után visszavásároljuk,
és más termékként újra feldolgozzuk!

BD

EXPO Kft.

BD-€E xpo Kft.

PPDEXPO

›

E10

Lexi lelke tovább él

interpack.tradefair
interpack2014
interpack-PROCESSESPACKAGING-3723009
interpacktradefair
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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 PRINTEXPO
kiállításokat is. Részletek
a www.bdexpo.hu oldalon.

atoll08.com

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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›

A következő tanúsítványokkal
rendelkezünk: ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001,
Sedex 4-Pillars és Coca-Cola
Social Audit. Ezek bizonyítják azt,
hogy szolgáltatásaink megfelelnek a legmagasabb minőségi és
környezettel kapcsolatos követelményeknek. A tanúsítványok
megszerzésének feltétele
a nagyon szigorú elvárások,
a komplex auditok teljesítése.
A tanúsítások a nyújtott szolgáltatások, az ügyfélkezelés, a vásárlói elégedettség, az alkalmazott
jogoknak való megfelelés,
a rendelkezések és más környezetvédelemmel kapcsolatos követelmények betartásának minőségére fókuszálnak.

SIGN EXPO

badge4u

Cégünk 1992 óta készít kitűzőket, kulcskarikákat, azonosító
jelvényeket, és árul jelvénykészítő gépeket, tartozékokat és alkatrészeket. Mindent kínálunk,
amire csak szüksége lehet a jelvények vagy a névkitűzők készítéséhez. Megtalálhatja okostelefon- és elektronikuseszköztartozék választékunkat, RFID/
NFC/GSM/GPRS blokkoló cikkeinket, öntapadó matricákat,
a 3 az 1-ben egéralátéteket,
szállodai cikkeket és sok minden
mást. 2017-ben ünnepeljük
25 éves évfordulónkat, és szeretnénk arra használni ezt az
alkalmat, hogy bemutassuk
legújabb, kulcslánc 5 az 1-ben
termékünket.

A20

›
SIGN EXPO

Centrum
Servis Hungary Kft.
2045 Törökbálint, Tó utca 3.

SIGN EXPO

›

A50

www.centrumservis.hu

Colorspecial s.r.o.
www.colorspecial.com
sales@colorspecial.com
Magyar nyelvű infóvonal:
+36 30 736 3629
facebook.com/
colorspecial
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Cégünk, a Centrum Servis
Hungary Kft. a kiváló minőségű
német Marabu digitális festékek forgalmazásával, széles
formátumú digitális nyomtatók
szervizelésével, alkatrészellátással és technikai tanácsadással is
foglalkozik. A Marabu a világ
egyik legnagyobb nyomdaipari
festékgyártója, így termékskálánk alkalmazkodik a piaci igényekhez, és ennek megfelelően
növekszik. A festékek jellemzői:
szagmentesség, kiváló kültér-‐
és karcállóság. Folyamatosan
bővülő palettánkon megtalálhatóak még Autotype PE fóliák,
UV-‐ra száradó és digitális lakkok
(alacsony költségvetésű felület-

védelem, kézzel felhordhatóság), valamint a PhotoTex nevű
speciális falmatrica is (gyűrhető,
összehajtható, bármire feltehető, s akárhányszor visszaszedhető). A digitális technológia
mellett cégünk a szita‐- és tamponnyomtatási anyagok kereskedelmének egyik piacvezetője
a korábban említett Marabu
szita-‐ és tamponfestékeivel,
illetve a már jól ismert Saati
(szövet- és segédanyagok),
CPS/Macdermid (vegyszerek,
emulziók) és Comec (tamponnyomó gépek és klisék) márkákkal. Bővebb információkat
a www.centrumservis.hu
oldalunkon talál.

Colorspecial s.r.o. a
KÖLTSÉGHATÉKONY digitális
nyomtatás kiszolgálója és a
piacvezető
SunChemical festékgyár
nyomdafestékeinek hivatalos
forgalmazója Magyarország és
Szlovákia területén.
A SunChemical a világ
legnagyobb festék- és
pigmentgyára. PRÉMIUM
minőségű termékei már több
mint száz éve a nyomdaipar
minden területén
megtalálhatóak.
Környezetbarát festékkínálatunk:
 Eco, Mild, Hard solvent, UV-,
textil-, továbbá ofszet-, flexóés szitafestékek.
Egyéb szolgáltatások:
 chipek, utántöltő rendszerek
teljes beüzemeléssel minden
digitális nyomtatóhoz,
 garanciális és garanciaidőn túli

gépjavítás vizsgázott
szakemberekkel,
 alkatrészellátás gyári
alkatrészekkel,
 egyedi igényekre épülő
szaktanácsadás,
 színhelyes nyomtatás
beállítása díjmentes helyszíni
beméréssel,
 nemzetközi támogatás és
mérnökcsapat az üzembiztos
nyomtatáshoz.
Élvezze Ön is a briliáns színeket,
a költséghatékony nyomtatást!
Minden partnerünknek 24
órán belüli kiszállítást, érvényes
EU adószám esetén áfamentes
vásárlási lehetőséget biztosítunk.
Várjuk standunkon, beszélgessünk
egy kávé mellett és tekintse meg
színhelyes nyomatmintáinkat.
(A50 stand, a színpad mellett).

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 UV-festékek, melyek keverését a cég igény szerint végzi.
A nyomdaipari hígítók gyártása tiszta alapanyagokból,

G11

›

Szolgáltatásai közül a szódabikarbónás raszterhengertisztítás, 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.
További információkat
az érdeklődők a www.cni.hu
oldalon találnak.

PPDEXPO

CNI Kft.

főként víztelen szeszből történik, 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, lakkok,
ragasztók. Legújabb termékei
közé a TTR szalagok tartoznak,
kiegészülve az ezek nyomtatására
szolgáló nyomtatógépek forgalmazásával, azok alkatrészellátásával és teljes körű szervizelésével.

LEGYEN SZÍ NESEBB A Z ÉLET!
Nyomdafestékek,

Hígítók, tisztítók,

Fóliák

Segédanyagok

lakkok

zsírtalanítók

• Nyomdaipar

• Nyomdaipari hígítók

• Flint Group UV,

• Lakossági és ipari

• Autóipar

vizes és oldószeres
festékei
• AKZO Nobel

Legyen színesebb az élet!

hígítók
• Zsírtalanítók és
tisztítók

• Fóliák kódoláshoz
• Fóliák
dátumozáshoz

keskenypálya)
• Nyomdai
mosófolyadékok

Tisztítók,
Egyedi igények/
Lakkok
Zsírtalanítók
nyomdafesték
• Éttermi dekorációs
fóliák
receptúra alapján is
• Brancher
• Lakossági• Dantex sleeve-ek
• Radior fluorescens
folyadékok,
gélek prémium
TTR
festékek
és ipari hígítók
és a metal festékek
• Éttermi
melegen
• Thermotranszfer
• Pamarco raszter• Radior
fluorescens
• Schmid-Rhyner
tartó
folyadékok
szalagok • Zsírtalanítók
hengerek
és
a
metal
festékek
és
tisztítók
lakkok és ragasztók
• Szélvédőmosó
• Thermotranszfer
Szolgáltatások
• Pearltec speciálisnyomtatók• Grillbegyújtók
folyadék,
• bérgyártás
lakkok
• Éttermi dekorációs
koncentrátum
• bértöltés
• Flint Group Flexo
folyadékok, gélek
és mélynyomó
• Éttermi melegen tartó
nyomdafestékek
folyadékok, gélek
• AkzoNobel
• Szélvédõmosó
fémdekorációs
folyadék
W W W.C N I.H U | L ÁT O GA S SON
E L HON L A PU
NKR A!
nyomdafesték
koncentrátum
fémdekorációs

CNI Kft.

Nyomdafestékek,
Hígítók,
• Grillbegyújtók
• Holografikus

(flexó, ofszet,

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

Fó

•N
•A
• Fó
• Fó
•H
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•N
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sz
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ny

Látogasson
ww

www.colorposter.hu

B30
PPDEXPO

›

F50

SIGN EXPO

›

ColorPoster Kft.

CMM Hungária 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
OpenColor és ColorPlugIn
rendszereket, melyekkel végre
a direktszínek proofolása is
a legmagasabb szinten kivitelezhető. Megtalálható még kínálatunkban a GMG InkOptimizer
festékoptimalizáló szoftver,
továbbá a GMG ColorProof és
FlexoProof nemzetközileg elismert high-end proofrendszere,
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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.

mely a csomagolóipar,
flexónyomdák speciális
elvárásainak is megfelel.
Szolgáltatásainkhoz tartozik a
GMG rendszerek üzembe
helyezése teljes
szervizszolgáltatással, szakmai
tanácsadással. A GMG mellett
az
X-Rite, a Techkon és a Pantone,
Adobe 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/PSO
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,
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.

Csomagolási és
Anyagmozgatási
Országos Szövetség
A L A P Í T VA : 19 9 0

1113 Budapest,
Bartók Béla út 152.
www.csaosz.hu
www.wpobudapest2016.org
https://www.facebook.
com/csaosz/

Társkiállítónk a GS1 Hungary.
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C41
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A jogszabályi kötelezettségek
és a szakmai ismeretek átadására
tanfolyamokat, workshopokat
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.

PPDEXPO

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.

G20

www.copyx.hu

›

1149 Budapest, Angol u. 34.

Manapság a nyomdák egyre
gyorsabb és hatékonyabb
munkavégzésre törekszenek,
a megrendelői igényeknek való
minél magasabb megfelelés
miatt, ehhez pedig egyre jobb
megoldásokra van szükségük.
A Duplo technológiai fejlesztéseinek köszönhetően a legújabb berendezések gyorsabban, intelligensebben és
hatékonyabban szolgálják az
ügyfeleinket céljaik elérésében.
A COPY-X Kft. a GUK, a Multigraf és az EP-berendezések
magyarországi képviseletét is
ellátja.

PPDEXPO

COPY-X Kft.

A nyomdaiparban legszélesebb
választékú kötészeti és nyomtatás utáni feldolgozó gépeket,
rendszereket kínáló, piacvezető
Duplo-berendezések a hagyományos és a digitális nyomdáknál egyaránt sikeresen alkalmazhatók. Magas szintű
automatizáltsággal rendelkeznek, kezelésük egyszerű és
gyorsan megtanulható. Kiemelendő az átállítási idők rövidsége, gyorsasága, amely a kis
példányszámú megrendelések
feldolgozását is gazdaságossá
teszi.

E10

›
PPDEXPO

Csupi-Ker Kft.
1213 Budapest, Mag utca 3.

›

I20

www.csupi.hu

Dekorszövetség
SIGN EXPO

Nyomdai papírhulladék,
újság, szórólap, könyv,
kartondoboz, irodai papír
gyűjtése
 Csomagolási papírhulladék
és újrahasznosítható műanyag hulladék gyűjtése
 Bizalmas dokumentumok
végleges megsemmisítése,
megsemmisítési igazolással,
akár a megrendelő jelenlétében is
 Papír- és műanyag hulladék
válogatással történő feldolgozása, tömörítése bálázással, újrahasznosításra való
előkészítése
 A begyűjtést konténerszállító
multiliftes és tömörítős teherautókkal végezzük



Magyarországi Dekoratőrök és
Kirakatrendezők Szövetsége
(Dekorszövetség)
Hungarian Decorators &
Windowdressers Association

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.



1088 Budapest,
Vas utca 1.
www.dekorszovetseg.hu
dekorszovetseg
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Alapítás éve: 2005
Szakmai nonprofit, civil szervezet
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 hulladékkeletkezési helyszínen szükséges műszaki eszközöket, berendezéseket biztosítjuk partnereink részére

A Csupi-Ker Kft. a KappaStar
csoport tagjának, az UB Recycling Hungary Kft.-nek tulajdonában van.
Az A3 Recycling Kft. együttműködő partnere a nyomdai
papírhulladék begyűjtés
területén.

Dupro Kft.
1188 Budapest, Szövet u. 15.
www.dupro.hu
www.ragibolt.hu

Más iparágaknak is (pl. reklámipar) igyekszünk a legjobb
megoldásokat nyújtani.
Portfóliónkban különböző igényeket kielégítő ragasztószalagok megtalálhatóak: hordozónélküli, fólia-, papír-, textil- vagy
szivacs-hordozóanyaggal gyártott kétoldalas ragasztószalagok, illetve a legspeciálisabb
igényeket is kielégítő stancolt
– azaz formára vágott – anyagok.
Mára már több értékesítési
ponttal is rendelkezünk; központunk a 18. kerületben található. A 13. kerületben továbbra is vásárlóink rendelkezésére
áll boltunk, illetve vásárolhatnak webáruházunkból is.

›

E51

Cégünk családi vállalkozásként
immáron húsz éve aktív részese
a piacnak. Kétoldalú ragasztószalagok forgalmazásával
foglalkozunk, a németországi
Lohmann GmbH & Co. KG
ragasztószalag-divíziójának
kizárólagos hazai képviselete
vagyunk.
Egyik legmeghatározóbb
iparágunk a nyomdaipar:
a flexibilis csomagolóanyagok
nyomtatásához szükséges kétoldalas kliséragasztóink igen jól
ismertek, illetve elismertek a
területen. Termékeink között
megtalálhatók – különböző
vastagságban – fóliahordozós
(DuploFlex Fol®), szövethordozós (DuploFlex Tex®), illetve
habalátétes (DuploFlex®) kliséragasztók.
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D50

www.hopres.hu

Minden látogatót
szeretettel várunk.

›

3104 Salgótarján, Park u. 11.

A kiállításon bemutatjuk
a legújabb hőprésünket
(SP-45-NA)
és a legtermékenyebb
gépünket (PHP-45-V-2-A).

SIGN EXPO

Drucktech Kft.

A Drucktech Kft. hazai gyártóként több mint 20 éve készít
hőpréseket és szitanyomó
gépeket.
A membrán hőprések kifejlesztésével komoly előnyre
tettünk szert a versenytársakkal
szemben. Mára a termékeink
eljutottak olyan helyekre is,
mint Új-Zéland, USA, Malajzia,
Új-Kaledónia, de büszkék
vagyunk, hogy termékeink
15%-át évről évre Magyarországon adjuk el.

›

D10

edmén
hátllanadra.”

SIGN EXPO
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a termeléshez, kivitelezéshez
szükséges festékek, alapanyagok, gépek biztosítását nyugodtan hagyd ránk. Mi ebben
Az Eurojet küldetése
vagyunk jók.
a latex nyomtatás – tökéle-„A sikereket megélve, az eredtes minőség, gyorsan, olcsón!ményeket elérve, folyamatosan
– hármasát élőben bizonyítjukfejlődő csapatunkkal biztos hátteret fenntartva, a nehéz pillanastandunkon.
Eurojet Hungária Kft.
Ezt a technológiát minden tokban sem hagyunk magadra.”
tudatosan
működő nyomda- Az Eurojet Hungária Kft. egye1033
Budapest,
ipari
vállalkozásnak
érdemes dülálló termék- és szolgáltatásSzőlőkert utca 15.
kihasználnia. alkalmazásával kombinációjával 2005 óta nyújt
www.eurojet.hu
drasztikusan csökkenthető teljes körű gyártási biztonságot
a gyártási átfutási idő, kifogás-a szélesformátumú digitális
nyomdák és vállalkozások szátalan+EurojetHu
minőségű nyomatok mára.
készülnek, az időbeli ráfordítás Az alapanyagok, festékek,
csökkenése pedig azonnal
nyomtatók, gépek és a szervizEurojetHu
megmutatkozik
az üzleti ered-szolgáltatás ötvözetével nyugalmat és értékes időt nyújtunk
ményekben.

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.
Adunk majd jó néhány olyan
ötletet, amivel versenyelőnyhöz juttathatod vállalkozásod:
megismerheted a legmodernebb
utófeldolgozó gépeket és az
iparágunk legújabb környezettudatos alapanyagait is! Kapcsolj
eggyel nagyobb sebességre, és
pörgesd fel a vállalkozásod!

Számodra. Nekünk az a fontos,
hogy Te a legfőbb tevékenységedre, a gyártásra és kivitelezésre tudj koncentrálni.

Eurojet Hungária Kft.
www.eurojet.hu

en
znak
késm-
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plus.google.com/+EurojetHu

lázási

ve
nak

tatják
is
b
nyer-

égepján.
okért.

www.youtube.com/c/EurojetHu

Az Europapier vállalat mindent

3. az oktatók és tanműhelyek megtesz annak érdekében, hogy
kérdéseinek egyeztetése és
ügyfelei számára az elsőszámú
együttes megoldása.
Europapier
Budapest Kft.
papírkereskedővé váljon, szeAz 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.

mélyre szabott megoldásokat
1225
Budapest,
Campona
u. 1.
kínáljon minden üzletfelének
A kiállító
oktatási
intézmények:
Harbor
Park
DC3
Épület
csomagolási és papírtermékek
 gáspár andrás szakközépiránt támasztott igényeire.
iskola&és
szakiskola,
kecskemét Csapatunk elkötelezte magát az
Cash
Carry
Raktáráruház:
 iQ-Pont
gimnázium,
1139
Budapest,
Lomb utca informa31/b értékesítés mellett. Célunk, hogy
tikai, közgazdasági, Nyomda- versenyképes árakon a legjobb
www.europapier.hu
szolgáltatásokat tudjuk nyújtani
ipari szakközépiskola és
ügyfeleinknek a különböző terüszakiskola, Eger
leteken. Az Europapier hagyo könnyűipari szakközépmányosan innovációközpontú
és szakiskola, Debrecen
vállalkozás, és folyamatosan új
 szent-györgyi albert gimná-megoldásokat keres üzleti modelljének korszerűsítésére, valazium, szakközépiskola és
mint vásárlói igényeinek kielégíkollégium, Békéscsaba

szily kálmán Műszaki
szakközépiskola, szakiskola
és kollégium, tótfalusi kiss Miklós
Nyomdaipari tagozata,
Budapest
 óbudai Egyetem, Rejtő
sándor
könnyűipari
KIÁLLÍTÓI
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tésére. Piacvezető vállalatként
ügyfeleinknek hozzáadott értéket képviselő termékeket
nyújtunk, és gazdaságilag erős,
megbízható partnerként
tevékenykedünk az iparág
résztvevői érdekében is.
Jelenleg a közép- és keleteurópai államok és a Független
Államok Közössége piacaira
összpontosítunk, és szeretnénk
kiterjeszteni üzleti tevékenységünket a fejlődő szomszédos
államok piacaira is.

Szily Kálmán Műszaki
Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium, Tótfalusi Kiss Miklós
Nyomdaipari Tagozata,
Budapest



Soproni Egyetem
Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti
Kar, Papíripari Kutató Intézet



Budapesti Metropolitan
Egyetem Tervező Grafika Intézet



BGSZC
Szily Kálmán
Műszaki
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája
és Kollégiuma

C

III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola
és AMI



Kós Károly Művészeti
Szakgimnázium és Kollégium



Óbudai Egyetem
Médiatechnológiai és
Könnyűipari Intézet



Szent-Györgyi Albert
Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium, Békéscsaba



KISKÉPZŐ
Képző- és Iparművészeti
Szakgimnázium és Kollégium
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›

Az Edukáció sziget
megvalósítását a PNYME
szponzorálta.

J20

Edukáció sziget

PPDEXPO

ferry Contact
contact Kft.
kft.
Ferry
www.ferrygrp.com
Ferry-Contact-Kft
Ferry-Contact-kft

64
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képviselt cégeink a fólia
Képviselt
extrúderektől a hőformázó és
flexó nyomdáa keskenypályás flexó
kon keresztül az automata
sleeve-előberendezésekig
rendelkeznek megoldásokkal,
melyeket kiegészítenek szolgáltatásaink, valamint a különböző segéd- és kellékanyagok,
uV-festékek, UVuVúgymint UV-festékek,
lámpák és -szárítók, raszterhengerek stb.

a FlEXO 2000 Csomagolástechnikai kft. 1998. szeptember
1-jén alakult, fő tevékenységi
köre papíralapú csomagolóanyagok tekercsből tekercsbe

sítjük az elképzelést. az igényeknek minél magasabb színvonalon próbálunk megfelelni,
figyelembe véve a leginkább
költséghatékony megoldásokat.

f33

Cégünk több
közelmint
húszhúsz
éve éve
aktívaktív
Cégünk
tevékenysérészese 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 haszstratégiai
nált termékeket. Stratégiai
célunk a mind komplettebb
termék- és szolgáltatáscsomag
kialakítása és magas hozzáadott érték nyújtása ügyfeleinknek.

›

›

F12

https://goo.gl/BKcXMQ

PPDEXPo

www.falk-ross.eu
info.hu@falk-ross.com

f12

1112 Budapest, Kőérberki út 36.
Telefon: +36 1 371 2221

Munkaruha, formaruha, pólók,
galléros pólók, dzsekik, kabátok,
nadrágok, cipők, sapkák, kiegészítők, sportruházat, táskák,
pulóverek, polár felsők, gyermekruházat, alsóruházat, törölközők alkotják a kínálatunkat.
Kiemelten forgalmazott márkáink: B&C, Fruit of the Loom,
Stedman, SG, Result, Regatta,
Gildan, Spiro, Shugon, Kustom
Kit, FDM, Stormtech, Russell,
Beechfield, Anvil, Mantis, BellaCanvas, Tee Jays, Carson, Jassz,
Seidensticker, Nakedshirt, Flexfit,
Yoko. Negyvenmillió darabos
raktárkészlet, gyors szállítási
határidők, professzionális megoldások, egyedi kialakítású termékek, valamint német precizitás
jellemzi a működésünket.

›

C30

›
SIGN EXPO

Falk&Ross Group
Hungary Kft.

A Falk&Ross Group Európa piacvezető promóciós ruházattal
foglalkozó nagykereskedelmi
cége.
A németországi központtal,
36 éve működő Falk&Ross Group
Európában négy regionális központtal, valamint 15 értékesítési
irodával áll viszonteladó partnerei rendelkezésére. A budapesti
irodánkból Közép- és Dél-Európa
13 országát látjuk el, XI. kerületi
bemutatótermünkben az összes
termékünk megtekinthető. Kínálatunkban 50 márka több mint
2200 terméke megtalálható,
rendkívül széles szín- és méretválasztékban. 612 oldalas termékkatalógusunk 16 termékcsoportra bontva jeleníti meg ruházati termékeinket.

Flexo Innovációs Klaszter
www.flexoinno.hu
flexoinnavitioncluster

Termékek:
Műanyag csomagolóanyagok
flexo nyomtatással
 Párna, redőzött tasakok
 Álló tasakok (Doypack)
 Síkfóliák
 Tömlők
 Bevásárlótáskák
 Zsákok

K10

›

Papír csomagolóanyagok
flexo nyomtatással
 Redős-talpas és éltalpas
papírtasakok
 Éltalpas ablakos papírtasakok
 Tekercsek automata (gépi)
csomagoláshoz
 Húscsomagolók, íves
 Kávécukor (4-5 gramm)
kiszerelve
 Zsírálló papírtasakok
 Cukrászati csomagolók,
íves és tekercses

PPDEXPO

A Flexo Innovációs Klasztert hat
magyarországi tulajdonú vállalkozás alapította, azzal a céllal,
hogy teljes körű papír- és műanyag alapú csomagolástechnikai megoldásokat nyújtson.
A Klaszter csomagolóeszközgyártásra specializálódott tagjai
elsősorban a közös technológia, a flexónyomtatás terén
képesek kihasználni az együttműködést.

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

Polietilén fólia gyártás
Monofóliák
 Koextrudált fóliák

Gépgyártás
 Flexónyomógépek
 Kliséragasztók
 Laminálógépek
 Ragasztóadagolók
 Tekercsvágógépek
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K10

Flexo 2000
Csomagolástechnikai Kft

›

www.flexo2000.hu

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

FLEXO 2000
Csomagolástechnikai Kft.

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-

K20

›
PPDEXPO

Flexo-Line 2001 Kft.
2310 Szigetszeszentmiklós,
Szerelő utca 10.

SIGN EXPO
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A40

www.flexoline.hu

Foto Reklámstúdió
6500 Baja, Szegedi út 35.
fotoreklam.hu
www.facebook.com/
Fotoreklamstudio
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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 (2030 × 1270 mm-ig)
 Lakkozólemezek, formalakkozáshoz
 Magasnyomó és tamponklisék készítése
 Grafikai előkészítés
 Filmlevilágítás

Meggyőződésünk, hogy napjaink audiovizuális dömpingjében elengedhetetlen a legújabb trendekbe beilleszkedve
megjelenni a nagyközönség
előtt, ám ez korántsem elegendő. Az ötlet az, ami összeköti
a mondanivalót a látvánnyal,
ami megragadja a figyelmet,
és megmarad az emlékezetben. Ez a mi kézjegyünk.
Ezt több mint 25 éves szakmai
múlt és szakirányú végzettségünk garantálja.
Munkánkat a megbízhatóság, a szakértelem, a kreatív
vizuális ötletek, a precizitás,
és a mérsékelt árak jellemzik.
Ügyfeleinkkel a kapcsolattartás
a lehető legszemélyesebb,
rendelkezésre állásunk szinte
folyamatos.

Flexó nyomógépek és klisékészítő berendezések üzembe
helyezése
 Elméleti és gyakorlati szaktanács
adás, oktatás és továbbképzés
 Klisé- és flexónyomtatási
tesztek számítógépes és méréstechnikai értékelése
 Mintakészítés (raszterhelyes
proofok, digitálisan nyomott
mintadobozok)
 Vizes bázisú flexófestékek
értékesítése, színkeverés
 Vizes bázisú és UV-lakkok


A fólia-, címke- és hullámkartonnyomtatás terén számos olyan
üzemet tudunk megrendelőink
sorában, akik a hazai és a külföldi piacon is sikereket értek el
a csomagolás területén.

Képviselt márkák
Fotovision
Ezeknek a kiállítási elemeknek
az a különlegessége, hogy
egyszerű, mint a derékszög,
és csupán 2–5 perc alatt összeszerelhető, minden eszköz
és képzés nélkül. 30 °C-on
mosható, és moduláris szerkezetű falakat is építhetünk.
 Fotobag
Biztos Ön is szeretett volna
minőségi táskát rendelni, aminek a kihordási ideje években
mérhető, de itthon csak több
ezer példányszámos megrendelés esetén kaphat jó árat.
Mi azt céloztuk meg, hogy
néhány száz darab mennyiség
esetén is kedvező árat adjunk
a minőség mellé.
 Fotodome
Egyedi, strukturált fémhatású
3D feliratok, logók, jelvények,
címkék készítése.


›
sign EXPo

graphixtrade Kft.
kft.
GraphixTrade
www.graphixtrade.hu
1139
Budapest, Lomb u. 28.
www.graphixtrade.hu
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B22

Mára már a dekorációs reklámalapanyagok 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.

›

Cégünk tevékenységét stabil,
Cégünk tevékenységét
stabil,
megbízható
külföldi és belföldi
megbízható
külföldi és belföldi
beszállítói
kapcsolataira,
beszállítóimunkatársainak
kapcsolataira, valavalamint
mint
munkatársainak
szakmai és tapasztalatiszakmai
ismereés tapasztalati
ismereteire
teire
építve végzi,
melyeketépítve végzi, melyeket
folyamatofolyamatosan
bővítünk.
san
bővítünk. a fóliamárkáink:
JaC típusú
Forgalmazott
németPoliTape,
fóliák kizárólagos
forgalAvery,
R-Tape, iSEE2,
mazásával és
a Roland
Guandong,
3M,
Tajima,East
Fiskars.
Europe
kft. által
forgalmazott
Dekorációs
reklámalapanyatermékek
hivatalos viszontgok
teljes választékával
várjuk
eladójaként kezdtük
működéügyfeleinket:
plotterfóliák,
sünket, majd fóliák,
2001 szeptembenyomtatható
rétől a világ fóliagyártásában
laminátumok,
műanyag
vezető amerikai
cég, az avery
lemezek,
kések, dekorációs
Dennison
hivatalos
importőrésegédeszközök, ROLAND
vé váltunk.
további
vágó-,
nyomtatóés forgalmazott márkáink:
Politape, Rtape,
marógépek
+ kiegészítők
guandong,
3M,
tajima, Fiskars,
és
alkatrészek,
laminálógépek,
sioen.
megállító táblák, zászlóanyagok, ponyvaanyagok, applikációs anyagok, egyéb speciális
anyagok oldószeres és
UV-nyomtatókhoz.

A saját gyártású gépek melnyomdaüzeletttechnológiái
kiállítjuk másaeurópai
gyármek
nagy
részében
tók termékeit (Cyklosalkalmazhajtogahatók,
komplett
megoldásokat
tó,
bígelő,
névjegyvágó
gépek,
kínál
a nyomtatók színhelyesséJBI
fémikerspirálok
és spirálkötő
gének biztosítására
a digitális
gépek),
sőt a távoli Kína
mesés
előkészítéstől
a
késztermékig.
kincsei közül is bemutatunk
kínálatukban
szerepelnek
az
néhányat
(Warrior
saroklekereautobond,
leibinger,lyukaszNagel,
kítők,
névjegyvágók,
Pantone,
Rilecart, theimer és
tók,
ringlizők).
X-Rite márkák termékei.
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E21
www.goodwillint.hu
www.paperfox.hu

f40

PPDEXPo

goodwill international
kft.
Paperfox
– Fürcht Zoltán

Nagy lelkesedéssel készülünk
goodwill international
kft.
aaPPFest-re,
mert bár a vevőink
1991
óta
van
jelen
a
nyomdatöbbsége az interneten találja
ipari vállalkozásunkat,
piacon, magas minőségű
meg
a szemészínmenedzsment-megoldályes
találkozás élményét az
sok, nyomdaipari
online
megoldásoksegédanyanem tudják
gok
és
forgalpótolni.kötészeti
Mivel azgépek
általunk
gyármazásával
foglalkozik.
Cégünk
tott
gépeket
mi magunk
terfigyelemmel
a nyomdavezzük,
nagy kíséri
szükségünk
van
végbemenő új irányzaaiparban
vevők visszajelzéseire,
ötleteitokat
és fejlesztéseket,
így ezek
re.
A már
jól ismert ritzelőgémentén
olyan megoldásokat
peink,
bígelőgépeink,
hengerkínál, melyek
elősegítik amelmunstancaink,
stancpréseink
katermelékenység
és a minőség
lett
bemutatjuk néhány
olyan
növelését
a nyomdaüzemekújabb
alkotásunkat
is, melyek
ben. kiállításon még nem szehazai
repeltek.
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SZERETNE ÖRÖKRE MEGSZABADULNI
A REKLAMÁCIÓKTÓL?

›

Reklamációmentes címkefeldolgozó gépek új generációja
ABG Omega SRI fleyeVision címkeellenőrző rendszerrel.
KINEK AJÁNLJUK?

PPDEXPO

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.
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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!
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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!

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!
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Digital One
hybrid digitális
A CMC
megújult
a PPDexpo
kiállításon,
a szak-cím hetnek,
mely ITALIA
akár 8000
ívet és
kenyomó
és
feldolgozó
gép
kedvezőbb
áru
Q-Cover
One
ma elvárásait figyelembe véve,
dolgoz fel óránként.
európai
premierje,
hónapokkal
keménytábla-készítő
rendszeolyan alacsony befektetést
a CMC italia megújult és
megelőzve
a brüsszeli
Labelexpót. kedvezőbb
rét olyanárú
kötészeteknek
ajánligénylő
rendszereket
mutatunk
Q-Cover One
Kartonés
hullámkarton-feldoljuk,
ahol
nem
ritka
az
egészen
Grimex
Magyarország
Kft.
grimex Magyarország kft. be, melyek ugyanakkor jelentős keménytábla-készítő rendszegozóknak két
élő bemutatót is rét alacsony
példányszámú
megversenyelőnyt
nyújthatnak
olyan kötészeteknek
ajánlbiztosítunk:
a
BICKERS
Gluejet
rendelés.
www.grimex.hu
partnereinknek.
juk, akik belépőszintű kötészeti
www.grimex.hu
ragasztóasztalával
jelentősen feladataikra
Szinténkeresnek
magyarországi
aXY
NEWBiND
a belépőszintű
eszközt preés
csökkentheti
ragasztási
költségeit
mierre
készülünk
a
KISUN
Digi
grimex
Micra ragasztókötő gépét
nem ritka az egészen alacsony
displayek
vagy dobozok
Binder automata
fotókönyvragaszmutatja
be, amely
elsőként gyártá- példányszámú
megrendelés.
sakor,
kiváltva
számos
kézi
ragasztó
berendezéssel,
ill. a DIGITAL
a piacon saját fejlesztésű zárt
a hullámkarton-feldolgozó
grimex
tási műveletet.
LAMINAdolGL kézi partnereink
Explore automata
HATÉKONY nyomtatási és fel- PuR-ragasztó
rendszerrel
a laMiNaragasztókötő
és PaMa
adagolású
ragasztóberendezésével,
a kedolgozási RENDSZEREK, olyan gozik,
ideális hajtogató-,
rendszer kis
pélcégek
képviselőinek amely
segítségégéppel főként
a
kis
és
közepes
ménytáblás
könyvtestek
sapkáNYOMDÁK számára, akiknek dányszámokat
feldolgozó
vel ismerhetik meg az újdonsápéldányszámoknál gyorsíthatják gainkat.
zását és előzékelését egy mefontos, hogy a NYERESÉG ne kötészeteknek.
folyamataikat.
További az
netben
készíti
el. Alemezborítók
folyjon el a termelésben.
aragasztási
sMYtH cég
F3088 frontúj aMskY
CtcP
kartonfeldolgozó
rendszerekről
biegeléséről
a
BACCIOTTINI
és oldaladagolású rendszerével
levilágító gépekről szintén első
a PAMA
képviselőinek
segítségé- kézből
automata
és perforáló
A PPDexpón idén a hagyomá- digitális
könyvek
cérnafűzését
adunk biegelő
tájékoztatást,
és
vel ismerhetik
meg
az
újdonságépével
gondoskodunk.
nyos nyomdai kötészeti gépek oldhatja
meg házon belül.
igény esetén bemutatót is le
mellett olyan
csomagolóanyagagainkat.
MatHias BÄuERlE egy
tudunk szervezni, ill. tájékozódHatÉkONY
nyomtatási
A SMYTH megújult
FX-30 kézi hatnak
Szeretettel
várunk minden
gyártó
rendszereket
mutatunk
be,
PrestigeFOlDNEt
52/6 autoújdonságainkról
a flexó
és feldolgozási RENDsZEREk,
adagolású
rendszerével
idén
is
lesz
kedves
érdeklődőt.
További
amelyeket
itthon
még
sohasem
mata hajtogatógép és egy
címkegyártás területéről
is.
olyan NYOMDák számára,
cérnafűző gép
standunkon,
információt
a kiállításon bemuláthattak
a kiállításra
bígelőgép
kom- kis
további
információt
akiknek
fontos,
hogy látogatók. BaCCiOttiNi
példányszámú
és ofszet- termékeinkről
tatott termékeinkről
a www.
Büszkénne
jelentem
be, hogy binációját
mutatjadigitális
be és egy
a www.grimex.hu
a NYEREsÉg
folyjon el
könyvek
cérnafűzésére
ajánljuk.
grimex.hu
oldalunkon
talál!
Budapesten
lesz
a
MARK
ANDY
különálló gépet is megtekintoldalunkon talál!
a termelésben.

Heidelberg
Magyarország Kft.
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.
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L10

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 százszázalékos
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.

SIGN EXPO

›

Látogasson el Ön is hozzánk
(a korábbi SYMA-csarnok
L10-es stand), és győződjön
meg a világ egyik vezető
gravírozógép-gyártója,
a Gravotech Gravigraphberendezéseinek hatékonyságáról!
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www. gravotrade.hu
www gravoshop.hu
gravotrade@gravotrade.hu

A Gravotrade Kft. több mint
25 éve a Gravograph kizárólagos magyarországi forgalmazójaként áll a gravírozóipar teljes
körű szolgálatában.
2006-ban a Gravograph
fuzionált a világhírű jelölő berendezéseket gyártó Technifor
vállalattal, így immár Gravotechdisztribútorként kínálunk közel
45 féle gravírozó és jelölő berendezést a hazai piacon.
A Gravotrade Kft. mind a mai
napig Közép-Európa legnagyobb
gravírozó-alapanyagból, kiegészítő termékekből és alkatrészekből álló raktárkészlettel,
kiemelkedő színvonalú országos szervizhálózattal, állandó
szakmai továbbképzésekkel áll
partnerei rendelkezésére.

›

1089 Budapest, Rezső tér 15.
Tel: + 36 1 323 1220

MINŐSÉG – TERMELÉKENYSÉG
– HATÉKONYSÁG!

PPDEXPO

Gravotrade Kft.

„Mindent egy helyen, ami
a gravírozáshoz szükséges!!!”

f21
F52

›
PPDEXPo
O

Heinz Bühnen Kft.
HERa-flEX kft.
1191 Budapest, Üllői út 206.
+36 30 943 2531;
www.heraflex.hu
+36 1 445 0660
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www. aerfast.hu
info@aerfast.hu

Hesse Trade
Trade
Hesse
Hesse Trade
trade Kft.
kft.
www.hessetrade.com

A Hesse Trade Kft. a negyedik
évében jár alapítását követően.
A jelenleg 22 kollégával üzemelő
cégcsoport – tavalyi év óta
a Goodwill Kft. is a Hesse Trade
tulajdona – tevékenysége szerteágazóvá vált, és ma már több
szegmensben is törekszik érdekes
és hatékony alternatívává válni.
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A HERa-FlEX
Heinz Bühnen
1993
óta
a
kft.Kft.
célja,
hogy
Magyarországon
aképviseli
nyomdaés csomagolóipar
a professzionális
rögzítéstechfolyamatosan
növekvő
ágát,
nikai
eszközöket
és piac
anyagokat
a flexó
nyomtatási
szerepaz ipar
és a csomagolástechnika
lőit
szolgálja
ki széles körben
számára. alap- és segédanyaminőségi
Kínálatunkban szerepelnek
gokkal.
a profi
tűző- éshogy
szegezőszerszáÚgy véljük,
az iparágmok,jóllégtechnikai
berendezéban
ismert néhány
beszállísek,márka
hotmelt
ragasztóberendetói
mellett
folyamatosan
zések ésfelragasztóanyagok.
nőnek
olyan gyártók, akik
Kizárólagosságot
élvezünk
kiváló
minőségű termékeikkel,
az alábbi márkáknál:
rugalmas
szállítási konstrukcióik
Max, Aerfast,
Kihlberg
kalSenco,
és versenyképes
áraikkal
szegezők és
tűzőgépek,
lehetőséget
kínálnak
a változás
ühnen
ragasztástechnikai
ra Bképes
vállalkozások
számára
eszközök és ragasztók.
a hatékony
nyereséges működésre. Cégünk az általa
képviselt, illetve forgalmazott
termékekhez széles körű tanácsadói támogatást nyújt,

a beKínálatunkban
melynek
zálogaszerepel
szakembereink
rendezések
sok-sok
évesértékesítése
tapasztalataés szerragasztóavizelése,
hazai éstűzőkapcsok,
külföldi flexópiacon.
anyagok
Vezető értékesítése,
termékünk az olasz
szaktanácsadás.
Eston
Chimica festékgyár terNordson, Dynatec,
mékcsaládja,
melynekRobatech
kizárólaberendezésekhez
kompatibilis
gos
képviseletét látjuk
el mind
szintén
forgalmaaalkatrészeket
magyar, mind
a szomszédos
zunk.
országok
piacán. további termékeink között megtalálhatóak
ragasztók, anilox-tisztítók,
rákelek stb.

Egyik stratégiai
Cégünk
nyomdákcélunk,
számárahogy
a régióban
az UV-nyomtatás
kínál
megoldásokat.
Fő tevéminden felhasználási
lehetősékenységünk
a FuJi ofszetlemegévelsegédanyagok,
kapcsolatban aberendezélegátfozek,
góbb
tudással rendelkezzünk,
sek
forgalmazása
a Heidelberg
ennek okán – megítélésünk
Magyarországgal
kialakult szoszerint
– kiemelkedőkeretében.
minőségű
ros
együttműködés
eszközöket
előállító
gyártókkal
Erős
üzletágunk
a CtP-berenkötöttünk
kizárólagos képvisedezések
forgalmazása,
üzembe
leti szerződéseket:
Durst, Nilpehelyezése,
szervizelése.
ter,technikusunkkal,
AMS, Autobond,több
Smag,
Öt
mint
Fuji.éves
Másrészt
olyan cégekkel
15
tapasztalattal
állunk
találtunk egymásra,
kiknek
partnereink
rendelkezésére.
a termékei
a hétköznapokban
Használt
gépek
felkutatásával,
segíthetik érdeklődőink
munkábehozatalával,
üzembe helyeját, többek
között ilyen
partnezésével
igyekszünk
megfelelni
X-Rite,
Ricoh, OKI, ADSI,
arek:
piaci
elvárásoknak.
OMM,
AOKE,
kiknek berendea
kiállításon
bemutatjuk
zései
bemutatásra
is kerülnek
az
analóg
klisével dolgozó
a kiállításflexo
alatt.CtP
A standunkon
Digiflex
gépet, egy
minták
lesznek
megtalálhatóak
agi
vizes
rendszerű
klisékimofogyóanyag-gyártó
beszállítóinksóval;
az axxis talon
digitális
tól is: Kinyo, Toyo, S&S,
címkenyomtatóját;
Hausleighter, SIHL, Ikonos,
Flenex.

partnerünk
az Kiemelt
akár 25 cm
tárgymagasságú
atárgyak
Heidelberg
Magyarország,
minőségi
nyomtatására
illetve
a Ricoh
alkalmas
EagleHungary.
táblanyomtató
A kiállításon,
standunkon
az
család
60 cm széles
modelljét,
OKI
és Ricoh
cégek nagyformávalamint
kistestvérét,
a Beled
tumú
(ECOissolvent
Latex)
nyomtatót
üzembeéshelyezzük;
nyomtatói
kerülnekEPsON
kiállításra.
a filmnyomtatásra
A
gépekenés
azaáltalunk
képviselt
nyomtató
studioRiP
SIHL
és ikonos
gyárak alapegyedülálló
kombinációját;
anyagaival
fogunk számára
nyomtatni.
az ofszetnyomdák
A SER-Tech
Eagle 100festéketáblaa Close
loop rendszerű
nyomtatón
megnyomott
kartozéskontrolláló
DiPs rendszert.
nokat az AOKE cég plotterén
tervezzük kivágni, illetve kis
tekercses LED-tóneres, valamint
Inkjet címkenyomó gépeket
fogunk bemutatni működés
közben. A címkéket a helyszínen
a Talon kivágóval fel is dolgozzuk.
A kiállítás ideje alatt X-Riteés Pantone-kedvezményekkel
várjuk látogatóinkat.

www.horizon.de
HorizonGmbH
horizongmbh

A PONTOS MEGOLDÁSOK.
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gesen kényelmes és egyszerű
kezelést tesz lehetővé.
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

Horizon GmbH

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 különle-

D30
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PPDEXPO
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K10

PPDEXPO

hhs Baumer Group

Kajári és Fia
Csomagolóanyag
Gyártó Kft.
www.kajarikft.hu
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Ragasztófelhordás – Minőségbiztosítási rendszerek – Kamerás
ellenőrző rendszerek
A hhs Baumer több mint 30 éve
szolgálja ki a vevői igényeket
egy gyorsan változó piac követelményeinek megfelelően.
A cég egyik alapelve, hogy az
innovációról nem csak beszélni
kell, hanem folyamatosan foglalkozni vele. Ennek eredményeképp a vállalatnak úttörő
szerep jutott a ragasztófelhordás pontosságának, illetve
sebességének növelésében.
Ékes bizonyítéka ennek az általuk megvalósított „Digital Braille Printing” technológia is.
Továbbá élen jár a minőségbiztosításban és a kamerás ellenőrző rendszerek fejlesztésében,
melyekkel lehetőség van a nulla
selejtmennyiségű kiszállításra
a vevőkhöz.

Az EN’CO Bt. 2017-től örömmel vállalta a hhs Baumer magyarországi disztribútorának
szerepét, hogy evvel egy olyan
technológia elérésében nyújtson támogatást a nyomda- és
csomagolóipar szereplőinek,
mellyel a világpiaci szinten is
előrehaladott műszaki színvonalon tudnak megbízhatóan
dolgozni. Továbbá a már
Magyarországon működő és
jövőben értékesítésre kerülő
rendszerekhez teljes szerviztámogatást nyújtunk.
Standunkon egy bemutatógép is látható lesz, amivel
működés közben tudjuk
szemléltetni rendszereink
hatékonyságát és sebességét.

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 több-

rétegű 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.

www.juratrade.hu

www.wellcom.hu
A JURA-csoport szakembergárdája 1988 óta dolgozik együtt.
1990 óta foglalkozik színes
nyomdai előkészítő rendszerek
fejlesztésével, telepítésével és
szervizelésével.
A kilencvenes évek eleje óta
a Kodak (korábban Scitex,
Creo-Scitex, 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

Már több mint 20 éve

segítünk kitûnni az átlagból

www.wellcom.hu
Prospektus • szórólap • könyv • magazin • plakát • rollup...

– a tervezéstôl a kész termékig!
Egyedi honlapok: design • programozás • karbantartás
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Magas színvonalú grafikai,
nyomdai és webes szolgáltatásokkal segíti ügyfeleit igényes
kiadványokhoz. Nagy ügyfelekkel meglévő hosszú távú kapcsolataik bizonyítják rátermettségüket és naprakészségüket
mind szakmai, mind ügyfélkapcsolati téren. A nyomdáknak is
kiváló partnerei: egyrészt biztosak lehetnek abban, hogy
a WellComból mindig ellenőrzött, valóban nyomdakész
állományok érkeznek, másrészt
számíthatnak rájuk akkor is, ha
ügyfeleik az ő lehetőségeiket
meghaladó előkészítési igén�nyel érkeznek hozzájuk.
Megrendelőik a kreatív
tervezésen és a biztos szakmai
alapokon nyugvó nyomdai
előkészítésen kívül a kivitelezést
is bátran a stúdióra bízhatják:
széles körű szakmai tudásuk és
kapcsolataik révén bátran
vállalnak garanciát produkciós
munkáikra is.
Webes területen is komoly
referenciák támasztják alá tudásukat. Mindezek megtekinthetők a stúdió honlapján és
a kiállításon is.

PPDEXPO

JURA-TRADE Kft.

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 JURATRADE Kft. szabadalommal
védett IPI TM (Invisible Personal
Information) technológiáján
alapul. A Jura a közelmúltban
kifejlesztette a csomagolóanyagok védelmét szolgáló modern
eljárását is. Az IQ-R technológia
lehetővé teszi a hamisítás ellen
védendő márkák csomagolásának és a rövid életciklusú biztonsági nyomatoknak (csekkek,
utalványok, jegyek, zárjegyek)
a hitelesítését egy saját fejlesztésű mobiltelefonos applikáció
segítségével.
Az idei évben azzal a JURAcsoporthoz tartozó WellCom
Grafikai Stúdióval állítunk ki,
amely az egyik legrégebben
működő, legtapasztaltabb
DTP-stúdió Budapesten.

E11

›
PPDEXPO

Konica Minolta
Magyarország Kft.
1117 Budapest, Galvani utca 4.
www.konicaminolta.hu
konicaminoltahu

›

K10

konica-minolta-businesssolutions-hungary

PPDEXPO

Krajcár Kft.
www.krajcarpack.hu
info@krajcarpack.hu
@krajcarpack
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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.
Vendégeink a repülőtereken
megszokott kellemes loungehangulatban, kötetlen beszélgetés keretein belül ismerkedhetnek meg szakembereink
által a legújabb technológiáink-

A Krajcár Kft. 26 éves szakmai
tapasztalattal rendelkezik
a hajlékonyfalú csomagolóanyagok terén.
Szolgáltatásaink:
 nyomdai előkészítés
 HD flexó nyomtatás
 laminálás
 rövid szállítási határidők
 gyártás már 3000 métertől
vagy 5000 darabtól
Erősségeink:
 komplex csomagolástechnika
egy fedél alatt
 egyedi csomagolások
 talpas tasakok különböző
kivitelben
 csőrös tasakok
 visszazárható tasakok
 párnatasakok
 síkfóliák
 különböző laminátumok:
papír, alu, metalizált fólia

kal és az üzleti folyamatokat
támogató szoftveres alkalmazásainkkal.
A Konica Minolta számára
elsődleges a folyamatos kutatás-fejlesztés, ezáltal az ügyfelek optimális megoldásokkal
való támogatása, továbbá,
hogy teljes mértékben megfeleljen az egyre komplexebb
igényeknek, biztosítva ezzel
a gazdaságos és hatékony
üzemeltetést.
Tegyen egy utazást, és ismerje meg a megoldásaink által nyújtott előnyöket a Konica
Minolta standján!

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

Automata rekeszték összeállító
gép a KEMÉNYFÉMTŐL
CSAK PROFI CSOMAGOLÓKNAK
Minden típusú hullámkarton
feldolgozására:
az E-hullámtól a kéthullámos
lemezekig
• NAGY TELJESÍTMÉNY,
• GYORS ÁTÁLLÁS,
• T ELJESEN AUTOMATIKUS
MŰKÖDÉS

Keményfém Kft.
2373 Dabas III, Vasút u. 105.
+36-29- 360-135
kemenyfem@kemenyfem.hu
www.kemenyfem.hu

(Duplex adagoló, Collapser:
pántolásra kész rekeszek).
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Keményfém Kft.

működő cég
 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

 több mint 24 éve sikeresen

›

F22
2142 Nagytarcsa, Szilas utca 2.
Tel: +36 1 920 0110
www.lamitrade.hu

SIGN EXPO

›

E20

PPDEXPO

Lamitrade Kft.

1139 Budapest, Rozsnyay utca 11.
www.lfpcenter.com
LFPcenter
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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 az automata

bígelő-perforáló gép és a formastancoló, riccelő 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 és
egyéb kötészeti kellékek.

Az LFP Center Kft. közel húszéves
szakmai múlttal rendelkezik proof-,
fotó-, valamint produkciós és
dekorációs nyomtatórendszerek
üzembe helyezésében. Az idei
szakkiállításra újdonságok sorával
várjuk az érdeklődőket! A nagyközönség előtt is bemutatkozik az
EPSON újgenerációs eco-solvent
nyomtatója, mely a világon elsőként kapta meg a PANTONE
akkreditációját, ami tanúsítja,
hogy a nyomtató 98,2% pontossággal képes a PANTONE színek
előállítására. Az LFP center az
EPSON „Pro Graphic Specialist”
partnere, mely garancia arra,
hogy ügyfeleinket tapasztalt
szakemberekből álló csapatunk
szolgálja ki. Szélesformátumú
nyomtatók helyszíni telepítésével, beüzemelésével, professzionális RIP szoftverekkel, Color
Managementtel, optimalizálással,

szaktanácsadással segítjük partnereink mindennapi munkáját.
Jöjjön el hozzánk, látogasson
el standunkra és ismerje meg
professzionális szolgáltatásainkat,
termékeinket!
Standszám: „A” csarnok, E20.
Szolgáltatásaink:
 EPSON és MIMAKI szélesformátumú nyomtatók és
fóliavágók értékesítése
 EPSON címkenyomtatók
értékesítése
 EFI és Onyx RIP szoftverek,
Color Management, kalibrálás,
 Tecco és ILFORD médiák, proof
papírok, fotópapírok
 Triangle alternatív tinták,
lakkok, utántöltő rendszerek
és alkatrészek
 Account Bubble-Free és KALA
kasírozó és laminálógépek
 Oktatás, workshop
 Házhoz szállítás, support

www.facebook.com/
habdekor

manroland
Magyarország Kft.
www.manroland.hu

www.nyomdasegedanyag.hu
Keresse fel az ország első
nyomdaipari webáruházát!
www.nyomdasegedanyag.hu

eloxált alumínium
felépítés,
 halk működés,
 kis fogyasztás (60 W),
 12 V adapter működik, EMC
mérőlaborban bevizsgált,
 a vágási sebesség és
a fűtőérték a számítógépen
beállítható, elmenthető,
 jó grafikus felbontás,
szép vágási felület.

Habvágóval készült dekorációk:
www.facebook.com/habdekor

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.
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.
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Jellemzők:

 USB-csatlakoztatás,

F51

www.habvagogep.hu

Liszkai Lukács E. V.
Dunaújváros
Habvágó gépek gyártása
www.habvagogep.hu
Telefon: +36 20 416 3995

›

Habvágó gépek gyártása

Több mint húszéves tapasztalattal a habvágó gépek területén.

PPDEXPO

Liszkai Lukács E. V.

Egy teljesen új fejlesztésű
habvágó géppel jelentkezünk
a kiállításon.
A gép professzionális mechanikai és elektronikai alkatrészekből épül fel.

E10

›
PPDEXPO

Magyar Papírmúzeum
Dunaújváros,
Papírgyári út 42–46.
Telefon: +36 30 638 2657

F11

Látogatható keddtől
szombatig, naponta
8–16 óráig.
Bejelentkezés:
papirmuzeum@gmail.com

CSOMAGOLÁSTECHNIKAI
MEGOLDÁSOK A VILÁG ELSŐ

›
PPDEXPO

„Minden, ami papír!”
A Magyar Papírmúzeum
Dunaújvárosban a Hamburger
Hungária Látogatóközpontban
1000 négyzetméteren mutatja
be Kalandos papírtörténet
című kiállítási anyagát. Európa
egyik legnagyobb papírmúzeumának célja a papír- és vízjeltörténet, papírkészítés, papírgyártás, papírfeldolgozó-ipar,
papírkereskedelem tárgyi és
szellemi örökségének széles
körű bemutatása.
Az állandó kiállítási anyag
megjelenítését mintegy
300 tárló és panel, több száz
információs és átvilágító tábla,
alapanyagok, papírminták,
működő makettek, vízjelek,
vízjelhengerek, régi papíripari

Manuli Stretch
Magyarország Kft.

SZÁMÚ FÓLIAGYÁRTÓJÁTÓL

eszközök és gépek, sok ezer
eredeti, muzeális tárgy, papírrégiség és számos posztamens
szolgálja. A két időszaki kiállítótérben negyedévente új kiállítások kerülnek megrendezésre.
A múzeum a gyűjtési körébe
tartozó papírokat, vízjel- és
papírtörténeti emlékeket szívesen fogad.
További információk:
http://magyarpapirmuzeum.
webnode.hu/
http://mapavit.webnode.hu/
papirmuzeum

Szolgáltatási területek
 stretch-fóliázás
 zsugorfóliázás
 pántolás
 ragasztás
 térkitöltés, párnázás


1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 76.



csomagolóanyagok
csomagológépek

ipari csomagolástechnika
csomagolási költségek
csökkentése
 anyagfelhasználás csökkentése
 kapacitás növelése
 csomagolástechnikai audit


www.manulistretch.hu

Manuli LIVE



CSÖKKENTSE
CSOMAGOLÁSI KÖLTSÉGEIT
AKÁR 30%-KAL!

goo.gl/S5eqFg
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iroda@manulistretch.hu
+36 1 477 7060

NOEX Spólka ograniczona
NOEX spólka ograniczona
odpowiedzialnościa
Sp.k.
odpowiedzialnościa sp.k.
www.noex.com.pl
www.noex.com.pl
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további információkkal
készKapacitással
rendelkezünk
séggel állunk
megrendelőink
különféle
projektek,
dizájn
rendelkezésére.
Várjuk
megkefröccsöntők,
illetve
megrenderesésüket
a B22-es
standon.
lőink
elképzelése
szerinti
egyéb
termékek sorozatgyártására is.
A NOEX előnyei a magas minőségű modern dizájn termékek
előállításában jelentkeznek
leginkább.
Várjuk Önöket a kínálatunk
bemutatására a standunkon.

B54
B22

NOEX műanyag
műanyag termékek
termékek
Aa NOEX
olvadék fröccsöntő
fröccsöntő formázó
eljárással
olvadék
történő gyártására
specializálóeljárással
történő gyártására
dott. a P.O.s anyagok
olyan
specializálódott.
Szakértők
változatainak
az
alkalmazásába
vagyunk a P.O.S anyagok
vagyunk szakértők,
mint a műterületén,
mint a műanyag,
anyag,LED-világítású
üveg, lED világítású
üveg,
és LCD-és
lCD pénztári eszközök.
pénztálcák.
kínálatunkban megtalálhamegtalálhaKínálatunkban
tóak aa abárfelszerelések,
a wobbtóak
speciális csúszásmentes
lerek és a standok
is. kapacitáskivitelezésű
bárfelszerelések,
rendelkezünk
asal
polcbelógók
és akülönféle
standok is.
projektek, dizájn fröccsöntők,
illetve megrendelőink elképzelése szerinti egyéb termékek
sorozatgyártására is. a NOEX
előnyei a magas minőségű
modern dizájn termékek előállításában jelentkeznek leginkább.

›

Telefon: +36 20 576 4260

Főbb profilunk:
szemléletnek
köszönhetően
 egyedi
sikerült
jó szállítószalagok
kapcsolatrendszert
gyártása, ügyfeleinkkel.
kialakítanunk
 szállítószalagok
Ennek
eredménye,címkézőkkel
hogy
és/vagy
tintasugaras Kft.
nyomtaa Xerox
Magyarország
tókkal
egybeépítve,
egyik
legsikeresebb
nyomdai
 vonalkód- és címkenyomtaberendezéseket
értékesítő parttók forgalmazása
és szervizenerévé
váltunk.
lése,
Kiválóan
képzett szervizes
 címkéző gépek
és különleges
munkatársaik
felkészülten
állcímkézési
feladatok
nak szembe a legújabbmegoltechnodása, melyet folyamatos
lógiákkal,
 öntapadós
lézeres
képzésük
tesz címkék
lehetővé
ebben
kivágása, teli szakmában.
a kihívásokkal
 tintasugaras és lézeres jelöléstechnika, Megoldást és
Amennyiben
 kellékanyag-ellátás.
Szervizpartnert
keres, nem
csupán eszközt, forduljon
hozzánk bizalommal!

SsIiG
gN
nEEXXPPO
o

M.N.A. Group Kft.
Metripack kft.
mnagroup.hu
www.metripack.hu
info@mnagroup.hu

a Metripack
kft. csomagolóCégünket
2006-ban
alapítotgép-gyártással,
ezen belül
tuk,
még az egyetemi
éveink
egyedi
célgépek digitális
gyártásával
alatt.
Elsősorban
foglalkozik.
Cégünk
több éves
nyomdai
és irodai
multifunkszakmai
tapasztalattal rendelciós
nyomtatóberendezések
kezik, hazai és külföldi
viszonyértékesítésével,
bérbeadásával,
latban
egyaránt.
a
folyamatoüzemeltetésével és szervizelésésanfoglalkozunk.
bővülő igények
által
vel
Működésünk
haladunk
a korral,
legfőbb
feladata
éshasználjuk
célja ügyfea modern
gépipari fejlesztések
leink
elégedettsége,
igényeik
előnyeit,
ügyfeleink
megfelelő
teljesítése egyénre szabott,
kiszolgálása
érdekében.
speciális
megoldások
megvalóNyitottakaz
vagyunk
bármilyen
sításával,
egyre bővülő
piaci
egyedi kialakításra,
alkalmazigényeket
követő nyomdaipari
kodva az igényekhez,
szegmensben.
Büszkékilletve
vaa beüzemelési
adottságyunk
rá, hogyterület
az elmúlt
évekgaihoz.
ben
végzett színvonalas szakmai és értékesítési munkának,
valamint az ügyfélközpontú

C40

›
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Nyomdaker Kft.
www.nyomdaker.hu
nyomdaker

Nyomda-Technika Kft.
www.nyt.hu

PPDEXPO
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Mindent egy helyen
a Nyomdakertől!
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A Nyomdaker Kft. több mint
két évtizede a reklámdekorációs és digitális nyomtatási piac
vezető importőr-nagykereskedője, 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.



A Nyomda-Technika Kft.
immár 26 éve szerves része
a nyomda- és csomagolóipari
vállalkozásoknak.
Nyomdagépszervizünk hatalmas tapasztalata garantálja a
legkülönbözőbb nyomdagépek
szakszerű javítását,
karbantartását és nem utolsósorban áttelepítését Magyarországon és külföldön egyaránt.
A kötészeten és a gépteremben
is otthonosan mozgunk.
Energetikai-légtechnikai részlegünkön elsősorban egyedi
papírhulladék-elszívó rendszereket tervezünk és gyártunk
a papír- és csomagolóipari
cégek, nyomdák számára.
Komplett megoldásokat kínálunk a hulladékgyűjtés és
-feldolgozás gazdaságos

megoldására is. Légtechnikai
elemek mintegy 90%-át mi
gyártjuk, ezáltal biztosítva
a gyorsabb átfutási időt és
a megfelelő minőséget. Szorosan kapcsolódva a nyomdák
elvárásaihoz, komplett festékellátó-rendszer kiépítését is
vállaljuk. Ezen részlegünk szintén jelentős, mintegy 400 referenciával rendelkezik idehaza
és az európai piacon egyaránt.
Kereskedelmi irodánk kopó
alkatrészek és nyomtatási segédanyagok kereskedelmével
foglalkozik, mely főként
a nyomdaiparban használatos
vágóléceket, szívógumikat,
vágógépkéseket és vegyszereket foglalja magában.

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

www.facebook.com/
fedprint

Képzéseink:
Könnyűipari mérnök
(alapképzés, BSc.)
 Nyomtatott média, csomagolástervezés és technológia
szakirány

Óbudai Egyetem
Rejtő Sándor Könnyűipari
és Környezetmérnöki Kar
Médiatechnológiai és
Könnyűipari Intézet
1034 Budapest, Doberdó út 6.
www.mki.uni-obuda.hu
mki@rkk.uni-obuda.hu
Telefon: +36 1 666 5961
…négy és fél évtizede
a hazai nyomtatott média,
a papír- és csomagolástechnológia tudásbázisa…

Könnyűipari mérnök
(mesterképzés – MSc.)
 Nyomdaipari és médiatechnológus szakirány
 Csomagolástechnológus
szakirány
 Papírfeldolgozó szakirány
Anyagtudományok és
Technológiák
(Ph.D. doktori képzés)
Mérnöktovábbképzés
Nyomtatott kommunikációs
szakmérnök
 Csomagolástechnológus szakmérnök

Hogyan és mikor jelentkezhetsz?
Az alapképzés minden tanévkezdéssel szeptemberben
indul nappali és levelező szakon egyaránt. A jelentkezési
határidő: február 15.
www.felvi.hu
 A mesterképzés keresztféléves,
és februárban indul. A jelentkezési határidő: november 15.
www.felvi.hu
 A doktori képzés félévenként
indul, szeptemberben és
februárban.
www.atdi.uni-obuda.hu/
 A szakmérnökképzések szeptemberben indulnak. A képzési
idő 3 szemeszter. Jelentkezési
határidő: febr. 1., szept. 1.
www.mti.rkk.uni-obuda.hu




Információ: dr. Horváth Csaba
horvath.csaba@rkk.uni-obuda.hu
Telefon: +36 1 666 5961
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www.fedprint.hu
www.bph.hu
printjovoje.hu

éves nyomdászhagyományok
ápolását. A szakmai képzés,
oktatás tevékenységünk középpontjában áll. Széles körű
kampányt folytatunk annak
érdekében, hogy a nyomtatott
kommunikáció ismét népszerűvé váljon a fiatalok körében.
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.

›

Nyomda- és Papíripari
Szövetség

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

G20
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Omnipack
Első Magyar
Csomagolástechnikai
Klaszter
www.omnipack.hu

G20

28 cég összefogásából alakult
Akkreditált Innovációs Klaszter.
Stratégiai szövetségünk alapja
a konkurenciamentesség, mely
lehetőséget biztosít a nyílt közös piac fejlesztési 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 csomagolás-

technika minden szakterületét
felölelő vállalkozások csoportja.
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
 Marketing és piacra helyezés
(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

Környezetvédelmi termékdíjas tanácsadás a termékdíjköteles termékekre
vonatkozóan:
 csomagolószer,
 elektromos, elektronikai
berendezések,
 akkumulátor,
 gumiabroncs,
 reklámhordozó papír,
 irodai papír,
 egyéb műanyag termék,
 egyéb vegyipari termék,
 egyéb kőolajtermék.
 Egyéni hulladékkezelési
tanácsadás és koordináció
 Hulladékgazdálkodási
tanácsadás
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ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
1146 Budapest,
Hungária körút 140–144.
www.okopannon.hu
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Huszonnyolc cég áll az Ön
rendelkezésére, hogy versenyképessé tegye Önt a csomagolástechnikai folyamat bármelyik
fázisában! Ismerje meg tagjainkat honlapunkon!
Csomagolás – nem csomagolással kapcsolatos szakértői
vélemény kiadása a hatályos
jogszabályok függvényében
 Állásfoglalás kérése hatóságoktól
 Folyamatos rendelkezésre
állás
 Zöld Pont védjegy jogszerű
használata

A partners Kft. 27 éve működik
a magyar piacon, csomagolástechnológiai és nyomdaipari
berendezések, segédanyagok,
valamint szoftverek forgalmazásával foglalkozik. Korszerű és
hatékony megoldásokat kínálunk a strukturális és grafikai
tervezéshez, a csomagolástechnológiához, az ofszet- és flexó-

Plastex spol. s. r. o.
www.plastex.sk
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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.

PPDEXPO

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.

F20

www. partners.hu

›

1044 Budapest, Megyeri út 53.

CDI digitális flexó nyomóformakészítő 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!

PPDEXPO

partners Kft.

nyomtatáshoz kapcsolódó előkészítési és utófeldolgozási
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,

A30

›
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Plotter Service Kft.
www.plotterservice.hu
plotterservicekft
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plotterservice

Prosystem Print és
Prosystem Service Kft.
2151 Fót, József Attila utca 43.
www.prosystem.hu
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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 következők: 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.

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.

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
 HIP-MITSU: öntapadós
alapanyagokat előállító
és laminálógépek
 HOHNER: tűzőfejek, brosúrakészítők, irkafűzők
 HUGO BECK: csomagolórendszerek
 HUMBOLDT: pántológépek
 KBA: tekercs ofszet + digitális
nyomógépek
 KBA-FLEXOTECNICA:
CI flexó nyomógépek



1026 Budapest,
Gárdonyi Géza u. 12.

KOHMANN: dobozragasztó,
ablakberagasztó gépek
 KBA-KAMMANN: üveg-,
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

A Reményi Csomagolástechnika
Kft. 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.

Ricoh Hungary Kft.
2040 Budaörs,
Puskás Tivadar u. 14.
www.ricoh.hu
ricohhu
Ricoh Hungary Kft
ricoh hungary

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 lehetősé-

G20

›

get 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 szoftvermegoldásportfóliót kínálunk nyomdáknak Európa-szerte, illetve
tanácsadással segítünk ügyfeleinknek felépíteni digitális
nyomdai tevékenységgel
foglalkozó vállalkozásaikat.

PPDEXPO

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.

Telefon: 06 1 459 5080
E-mail: ajanlat@remenyi.hu
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1173 Budapest, Régivám köz 6.

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

PPDEXPO

Reményi
Csomagolástechnika Kft.

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

›
PPDEXPO

Roland DG Corporation
www.rolanddg.com

PPDEXPO

›
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Rolltrix Kft.
2800 Tatabánya, Fürdő u. 55.

A Roland DG Corporation vezető gyártója olyan termékeknek,
amelyeket úgy terveztek, hogy
segítsenek mind a professzionális, mind a hobbifelhasználóknak valóra váltani ötleteiket,
belértve a SOLJET, VersaCAMM, VersaUV és Texart
sorozat nagyformátumú tintasugaras berendezéseit, az MDX
maró- és EGX gravírozógépeket, a CAMM-1 és STIKA vinyl
vágógépeket és az MPX fotónyomtatókat.

A Rolltrix Kft. tatabányai és
budapesti telephellyel rendelkező nyomdaipari, kereskedelmi és szolgáltató cég.
Fő profilja nyomdaipari analóg CTCP, termál CTP lemezek,
új és felújított nyomdaipari
hívógépek, CTP és CTCP Cron
típusú lemezlevilágító gépek és
egyéb nyomdaipari termékek
forgalmazása.

2010-ben a vállalat az egészségügyi piacra lépett az Easy
Shape DWX marógéppel,
amely speciálisan minőségi
fogászati protézisek gyártására
lett tervezve.
A Roland DG nemrég mutatta be a monoFab 3D asztali
nyomtató- és marógépsorozatát prototípusgyártáshoz.
A vállalat szabadalmazott gyártási technológiáját használja
világszerte forgalmazott termékeinek létrehozásához.

Schneider Graphik Kft.
Tatabánya
Fő profilja méretre vágott, sínezett, perforált nyomdaipari
nyomókendők, lakkozó kendők
és egyéb anyagok forgalmazása.
Schneider György
Telefon: +36 20 934 8174
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signdepot Europe
Signdepot
Europe kft.
Kft.
www.signdepot.eu
www.signdepot.eu

signdepot.europe.kft
signdepot
+signdepot
signdepot
www.youtube.com
/c/signdepot
signdepot
signdepot

 Gravírozás
Havállalkozásod
vállalkozásodreklámgrafikáreklámgrafiká- termékeink
és fóliavágás:
három
nagy
Ha
val
vagy
egyedi
kreatív
ajánlézergépek, vágóplotterek,
csoportja:
val vagy egyedi kreatív ajándékgyártássalfoglalkozik,
foglalkozik,akkor
akkor  Egyedi
ipari elszívók-légtisztítók,
dékgyártással
ajándékkészítő rendbiztosanvan
vanszámodra
számodraegy
egy
lézergravír
alapanyagok
és
biztosan
szerek:
szublimációs
rendszevagy
rek,
pólónyomtatás, hőprések.
vagytöbb
többkiváló
kiválóajánlatunk!
ajánlatunk!
kellékek.

aAjászberényi
gravírozás
és fóliavágás:
jászberényibemutatóterbemutatóterLFP utófeldolgozás
és megjemünkben
lézergépek,
vágóplotterek,ponymünkbenszemélyesen
személyesenisismegmeglenítés: laminálógépek,
tekintheted,
ipari
elszívók-légtisztítók,
tekintheted,tesztelheted
tesztelheted
vahegesztők,
trimmerek és
aatermékeket.
lézergravír
alapanyagok
ésesztermékeket.Egy
Egysegítőkész
segítőkészésés
táblavágók,
dekorációs
profi
kellékek.
proficsapat
csapatvár
vártéged
tégedkomplett
komplett
közök, előkezelő- és védőlakmegoldásokkal
utófeldolgozás
és megjemegoldásokkaléséskiváló
kiválóajánlaajánla-  lFP
kok,
kiállítási eszközök.
tokkal!
saját
szervizünk
precílenítés:
laminálógépek,
pony
tokkal! Saját szervizünk precíNyomtatás:
Az OKI szélesforzen
és
gyorsan,
akár
évek
múlvahegesztők,
trimmerek
és
zen és gyorsan, akár évek múlmátumú tekercses, valamint
va
táblavágók,
dekorációs
eszvaisissegítségedre
segítségedrelesz!
lesz!
íves lednyomtatóit
forgalközök,
előkezelőés védőlakmazzuk
és szervizeljük
kok,
kiállítási
eszközök.
Termékeink négy nagy
Magyarországon. Ezenfelül
csoportja:
kínálatunkban UV tárgy Egyedi ajándékkészítő rendnyomtatók és Epson szélesformátumú nyomtatók,
szerek: szublimációs rendszeszublimációs nyomtatók is
rek, pólónyomtatás, hőprések.
megtalálhatók.

›

B10

signdepotEu

az s.P.s Printing solution kft.
több mint tíz éve a szublimáció
területén tevékenykedik, melyből immár hét éve kiemelten
a textilgyártásra koncentrál.

C20

›
SIGN EXPO

Akár belépő szintű vagy
high-end rendszerben gondolkodik, akár valami különlegest,
átlagostól eltérőt szeretne,
a Sericol Hungary választ nyújt
a nyomdaipar problémáira.

az Epson mérnökcsapata
létrehozta
a legkorszerűbb
KIÁLLÍTÓI K ATALÓGUS 2017
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képalkotási technológiát direkt
pólónyomtatókhoz, amelynek
köszönhetően az Epson

C10

sericol-hungary

›

1097 Budapest, Ecseri út 14–16.

tottságot, ezáltal fejlődési lehetőséget jelent ügyfelei számára.
Bemutatótermükben számos
nyomdaipari gép megtalálható, továbbá tematikus nyílt
napok keretében, illetve személyre szabott bemutatókon
lehetőség nyílik a gépek és
rendszerek teljes körű megismerésére.

SIGN EXPO

www.sericol.hu

A Sericol Hungary Kft.,
a Symbol-csoport tagjaként
a nyomdaipar három fő szegmensén képviselteti magát:
grafikai, textil és ipari területeken egyaránt. Otthonosan
mozog digitális, szita és UVflexó eljárásokban, valamint
ezek kombinálásával maximalizálja a különböző technológiák
nyújtotta előnyöket. A nyomdagépek és a kellékanyagok
mellett nagy hangsúlyt fektet
a szervizszolgáltatásra – szakképzett szervizcsapatával –,
valamint a szakmai tanácsadásra, amely folyamatos támoga-

K30

›

Sajtósziget
A szaksajtó példaértékű összefogása hagyománnyá vált
a grafikus kommunikációt
képviselő iparágak legnagyobb
hazai vásárán.

A PPDexpo kiállításon kart karöltve vesznek részt a szaklapok. Legyen része a személyes kommunikációnak is
a PPDexpo idején, vesse fel

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

A nyomdaipari szakemberek és
vállalkozók folyóirata
Kiadja a Print Consult Kft.
1133 Budapest, Ipoly utca 5/F
www.nyvonline.hu 
F21

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 
B33

4:59:22

AZ ÚJ ER�
RO TERMÉKCSALÁD

rgyári út 42-46
+36 (25)55/77 77
r-hungaria.com
r-hungaria.com

A vizuális kommunikáció
magazinja
Kiadja a Lupe Nyomdaipari
Vállalkozás
1051 Budapest,
Hercegprímás u. 10.
www.lupe.hu 
K30

KÖNNY�, DE ER�S!

A nyomdaipar és kapcsolódó
szakterületeknek műszakitudományos folyóirata
AUSTROWELLE
Kiadja
a PNYME LIGHT
Els�sorban kisebb hullámtípusokhoz ajánljuk
Székhely: 1027 Budapest,
AUSTROLINER
2 LIGHT
FőKüls�utca
68.
fed�réteg,
melyet átlagon felüli szilárdságot
igényl� alkalmazásokhoz ajánlunk
Szerkesztőség: 1035 Budapest,
Tahi
utca 53–59.3 LIGHT
AUSTROLINER
Bels� és küls� fed�rétegként a legtöbb alkalmazásra

www.mgonline.hu
K30
ajánljuk

Bemutatjuk az új, teljes mértékben hulladékalapú, barna
szín�, alacsony grammsúlyú csomagolópapírjainkat,
melyeket a Prinzhorn cégcsoporttól megszokott, állandó
és megbízható min�ségi színvonalon kínálunk. El�nyeik:

Kreatív Kontroll Kft. vezető
• könny� csomagolóanyag, mégis stabil er�s dobozok;
• energia- és gyártáshatékony
alacsony h�mérsékleten
szövegíróés aztartalomtörtén� hullámosításnak, a kevesebb ragasztónak és
marketing
ügynökség
a kiváló futtathatóságnak
köszönhet�en;
• környezetvédelmi szempontból is el�nyös energia- és
www.marketingszoveg.com
helytakarékosságának köszönhet�en, továbbá 100%-ban
 újrahasznosított.
K30

A SIKER VILÁGA
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A papíripar és kapcsolódó
szakterületeknek műszakitudományos folyóirata
Kiadja a PNYME
Székhely: 1027 Budapest,
Fő utca 68.
Szerkesztőség: 1035 Budapest,
Tahi utca 53–59. 
K30

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

B33

Naprakész információ a nyomdaiparról, kiadja a Printinfo Kft.
1111 Budapest, Kende utca 11.
www.printline.hu 
K30

A Sajtósziget további
médiatámogatói:

Solar Screen
International SA
www.solarscreen.eu
www.coverstyl.com
leonas@solarscreen.eu
Solar Screen
Solar Screen

Több mint 300 termékfajtát
tartunk folyamatosan raktáron,
Európa-szerte szállítunk gyorsan és megbízhatóan. Magasan
képzett szakembereink szenvedéllyel végzik munkájukat.
A SOLAR SCREEN® harminc
éve szolgálja ki a világ vezető
ablakfóliázó vállalkozásait.
Háromezer főt meghaladó
szerelőgárdánk végzi a fóliatelepítést, amiből évente több
mint kétmillió négyzetmétert
tesz ki a nagyteljesítményű
SOLAR SCREEN® ablakfólia.
Ez a fólia fokozottan óvja
a magánszférát, védelmet nyújt
a hőség, a napsugárzás és
a színek kifakulása ellen.
Öntapadó ablakfóliáink
azonfelül, hogy növelik az üveg

IpariCégek.hu Tanácsadó Kft.:
Ipari cégek, hírek, Értéket fejlesztünk és értéket közvetítünk.
Honlapunkon „Fa, papír,
nyomdaipar” kategória is
megtalálható.
www.iparicegek.hu  K30

Az Ön partnere a csomagolás
világában
Kiadja a Pack-Market Kft.
6041 Kerekegyháza,
Buhegy 10.
www.packmarket.hu  K30
esztétikai és műszaki értékét,
minimálisra csökkentik az üvegezett felületek drága cseréjének szükségességét és megtakaríthatják a légkondicionálás
használatának 70%-át is.
Termékkínálatunk a következő
fő kategóriákba sorolható:
 napvédő fóliák,
 UV-szűrő fóliák,
 magánszféravédő fóliák,
 biztonsági fóliák,
 különleges fóliák,
 járműfóliák.
Weblapunkon megtalálja
a füzetünkben ismertetett fóliák
összes műszaki leírását.
Látogassa meg weblapunkat!

KIÁLLÍTÓI K ATALÓGUS 2017

89

J12

Csomagolási, anyagmozgatási
és logisztikai szaklap
Kiadja a Horizont Média Kft.
6401 Kiskunhalas,
Katona J. u. 6., Pf.: 191.
www.transpack.hu 
K21

IpariCégek.hu

›

Innovációk és trendek
az FMCG kereskedelemben
Kiadja a Termékmix Kft.
1089 Budapest,
Reguly Antal utca 44.
www.termekmix.hu 
K30

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 17 éve van
a piacon, és érdeklődési körünket folyamatosan bővítettük:
először 11 éve a Digital
Signage, majd 2011-ben
pedig az In-Store marketing
terület vált a lap részévé.
www.magyarsign.hu  R12

SIGN EXPO

INNOVÁCIÓK ÉS TRENDEK AZ FMCG KERESKEDELEMBEN

B20

›
SIGN EXPO

S.P.S Printing
Thinking Colorful...

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

Az S.P.S Printing Solution Kft.
több mint tíz éve a szublimáció
területén tevékenykedik, az
utóbbi években kiemelten
a textilgyártásra koncentrál.
Az Epson textilnyomtatóinak
kizárólagos hazai forgalmazójaként olyan egyéb gyártók
ter100
mékeit értékesíti, melyek
95
biztosítják a mindenkor legma75
gasabb és folyamatosan
megbízható minőséget: ilyenek
a Monti Antonio vasalóprései,
25
a Kiian festékei vagy a Qualimage
5
papírjai. A SignExpo kiállításon
0

spsprinting
Group

›
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Stampy Kft.

SIGN EXPO

1095 Budapest, Ipar utca 2/B
www.stampy.eu
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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.

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-F6200, SC-F7200 és
SC-F9200 nyomtatók termelékeny és megbízható választás
textilanyagok és különböző
ruházati termékek és reklámtárgyak nyomtatására. Alacsony
fenntartási költségek, megbízhatóság és kivételesen könnyű
használhatóság jellemzik
a nyomtatókat.

Kínálatunkban a TRAXX
bélyegzők teljes szortimentje
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
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.

1037 Budapest Bokor utca 12.
Tel.: +36 1 250 8132
www.toursforyou.hu
https://goo.gl/kapTUl

LUXUSNYAR AL ÁS
Akár 40%
kedvezménnyel

HAJÓS UTAK
VILÁGSZERTE

Forduljon hozzánk bizalommal
az elérhetőségeink valamelyikén!

KÖRUTA Z ÁS
A Z EMÍRSÉGEKBEN
Illetékkel együtt már
189.980,- Ft-tól/fő
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›

You” nevet, igyekszünk az utasok igényeit minél rugalmasabban kezelni, és amennyire csak
lehet, személyre szabni az egyéni igényeknek megfelelően.
Az üdülések mellett vállaljuk
egyéni, csoportos, incentive
utak, városlátogatások, üzleti
utak, vásárlátogatásokhoz kapcsolódó utazások, kulturális
körutazások és egyéb turisztikai
szolgáltatások szervezését.
A megbízható magyar és
külföldi partnereinknek köszönhetően versenyképes árakat
tudunk biztosítani.

PPDEXPO

Tours For You Utazási Iroda

Az álomutazás egy olyan utazás, amiről még évek múltán is
álmodunk. Engedje meg, hogy
levegyük az utazásszervezés
terhét a válláról!
Irodánk 1995 óta van jelen az
utazási szakmában. Kollégáink
több mint 80 év szakmai tapasztalatával rendelkeznek, így Ön
biztos lehet benne, hogy utazása megszervezését tapasztalt
szakemberek kezében tudhatja.
Megnyitásunk óta a PNYME
aktív állandó partnere vagyunk
a nyomdaipari szakmai utazások megszervezésében és
lebonyolításában.
Irodánk nevének nem véletlenül választottuk a „Tours For

›

G10
1123 Budapest, Alkotás út 53.,
A épület MOM Park Offices
http://www.tesa.hu/ipar/
papir-es-nyomdaipar

SIGN EXPO

›
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PPDEXPO

tesa tape Kft.

U.M. Kereskedelmi Kft.
www.unimark.hu
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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

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.

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.

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.

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.

tesa Great to work with

Vargaflexo

VASCO
Hungary Kft.
2100 Gödöllő, Szilhát utca 39.
www.vasco.hu
vasco.hu
vascohungary

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.

K10

›
PPDEXPO

Új fejlesztések
 Nyomatellenőrző rendszer
100%-os nyomatkép megjelenítésével
 Nyomathiba-felismerés,
spektrális mérés, vonalkódés színhelyesség-ellenőrzés
nyomtatás közben
 Print 4.0 (Ipar 4.0) megoldások
 Full HD érintőképernyős kezelőfelület
 Szárító rendszer levegőjének
koncentrációját mérő és vis�szaforgató LEL rendszer

LT32 Lamináló-Tekercsvágó
Két funkció egy gépben
 Oldószermentes laminálás
 Oldalról cserélhető lamináló
sleeve
 400 m/perc tekercsváltási
sebesség
 200 m/perc laminálási sebesség


D51

www.vargaflexo.hu

›

1171 Budapest,
Berky Lili utca 26.

OKTOFLEX Flexonyomógép
8 szín
 Központi ellennyomó henger
 Fogaskerékmentes szervo
hajtás
 Sleeve-es forma és anilox
hengerek
 Motoros nyomómű állítás
 Rákelkamra automata mosórendszerrel
 Automata nyomatbeállítás
 Rezgéscsillapítás
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Varga-Flexo Kft.

A Varga-Flexo Kft. flexonyomó,
kliséragasztó, lamináló-tekercsvágó és ragasztóadagoló gépei
a legmodernebb, de már bevált
elemek alkalmazásával, a hazai
és nemzetközi piaci igényeket
kiszolgálva készülnek a legújabb
technológiák felhasználásával.
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Viner-Pack Kft.
2336 Dunavarsány, 071/33 hrsz.

PPDEXPO

›

H10

www.viner.hu

Xerox Magyarország Kft.
1138 Budapest, Madarász
Viktor utca 47–49. 2/B/6
www.xerox.hu
https://goo.gl/6IoAYQ
XeroxMagyarorszag
XeroxCorp

94
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Cégünk a Viner-Pack Kft.,
mint a „KOMA”-Papír védjegy
tulajdonosa, százszázalékos
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, műszaki,
cukrászdai csomagolók gyártását és nyomtatását is.
A 2003-ban és 2005-ben
történt beruházásainknak és
viszonteladói hálózatunknak
köszönhetően megjelentünk
hazánk és a környező országok
piacain is papírtasakok, ablakos

tasakok és zsírálló papírból
készült tasakok gyártójaként.
További gépi beruházásainkat
követően (2007, 2009, 2015)
2015-ben új telephelyre
költöztünk. Cégünk az ISO
9001:2001 számú szabvány
szerinti minőségirányítási
rendszerben működik, és FSC
minősítéssel is rendelkezik.

Előremutató változások
A 2017-es esztendő minden
szempontból a megújulás éve lesz
a Xerox-nál. A vállalat minden
energiájával, tudásával a digitális
nyomtatás és a szolgáltatásai fejlesztésére fókuszál, hogy innovatív
megoldásokkal segítsék hozzá az
ügyfeleiket a hatékonyabb kommunikációhoz, kapcsolatteremtéshez és munkavégzéshez.
A digitális nyomdagépek piacán
ez azt jelenti, hogy egyre fontosabb a termelékenység fokozása,
a minőség javítása és a költségek
lefaragása. Annak érdekében,
hogy a kisebb és a nagyobb
nyomdaipari vállalkozások is
útbaigazítást kapjanak az eredményességük növeléséhez, a Xerox
Magyarország széles termékkínálattal jelenik meg az idei PPDexpón,
mert azt a célt tűzte ki maga elé,
hogy minél több nyomdaipari
vállalkozás számára bemutassa

az utat, amellyel bővíthetik szolgáltatásaik palettáját, mert a nagyobb,
rugalmasabb szolgáltatásportfólió
több lehetőséget is teremt a bevételek megsokszorozására.
A PPDexpón, a Xerox H10-es
standján, széles körű válogatást
tekinthetnek meg a látogatók a
legfrissebb innovatív megoldásokból és az elmúlt évek számos új
Xerox-fejlesztéséből. Lehetőség
lesz a gyakorlatban megtekinteni
a valódi Ultra HD felbontást, valamint az arany és az ezüst plusz
színként való használatát.
De nem csupán a hasznos,
szakmai tudnivalókért, élő bemutatókért, tartalmas előadásokért
lesz érdemes március utolsó hetében kilátogatni a PPDexpóra,
a Xerox standjára. Számos programmal és meglepetésekkel várja
az érdeklődőket, amelyekről hamarosan bővebb információkat
is elárulnak.

Termékeink:
 cukrászdai, pékáru
csomagolók,
 húscsomagolók,
 papírtasakok,
 ablakos tasakok.
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ACIUS Kft.

B51

Lamitrade Kft.

F22

Adrimex Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

C31

LFP Center Kft.

E20

AKA Digital Media Kft.

C32

Liszkai Lukács E.V.

B50

Alphaset Kft.

J13

Lupe

K30

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.

G20

M.N.A. Group Kft.

H11

AMSY Jelöléstechnika Kft.

G21

Magyar Grafika

E10

ATOLL 08 Kft.

B53

Magyar Papírmúzeum

E10

Badge4u

B31

manroland Magyarország Kft.

F51

BD-Expo Kft.

E10

Manuli Stretch Magyarország Kft.

F11

Best Print

D31

NOEX Spólka ograniczona odpowiedzialnościa Sp. k.

B54

Budapesti Komplex SzC Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma

J20

Nyomda- és Papíripari Szövetség

D31

Budapesti Metropolitan Egyetem Tervező Grafika Intézet

J20

Nyomdaker Kft.

B10

Centrum Servis Hungary Kft.

A20

Nyomda-Technika Kft.

C40

CNI Kft.

G11

Nyomdavilág

F21

colormanagement.hu – CMM Hungária Kft.

F50

Óbudai Egyetem Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézete

J20

ColorPoster Kft.

B30

Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter

G20

Colorspecial s.r.o.

A50

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.

G20

COPY-X Kft.

C41

Packaging

B33

Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség

G20

PackMarket

K30

Csupi-Ker Kft.

E10

Papíripar

K30

Dekorszövetség

I20

Papíripari Kutató Intézet

E10

Drucktech Kft.

E51

partners Kft.

F23

Dupro Kft.

D50

Plastex spol s.r.o.

F20

Eurojet Hungária Kft.

D10

Plotter Service Kft.

A30

Eurojet MUTOH

I12

PNYME

E10

Europapier Budapest Kft.

D20

Print & Publishing

B33

Falks & Ross Group Hungary Kft.

C30

Printinfo

K30

Ferry Contact Kft.

F12

Prosystem Print és Prosystem Service Kft.

F31

Flexo 2000 Csomagolástechnikai Kft.

K10

Reményi Csomagolástechnika Kft.

G20

Flexo Innovációs Klaszter

K10

Ricoh Hungary Kft.

E22

Flexo-Line 2001 Kft.

K20

Roland DG Corporation

Foto Reklámstúdió

A40

Rolltrix Kft.

F10

Fürcht Zoltán – Paperfox

G50

Sericol Hungary Kft.

C20

Golpretech s.r.o.

B52

Sign and Display Magazin

R12

GraphixTrade Kft.

B22

Signdepot Europe Kft.

C10

Gravotrade Kft.

L10

Solar Screen International SA

J12

Grimex Magyarország Kft.

F30

GS1

G20

Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Papíripari Kutató Intézet

J20

Heidelberg Magyarország Kft.

E21

SPS Printing Solution Kft.

B20

Heinz Bühnen Kft.

F52

Stampy Kft.

B21

Hesse Trade Kft.

D32

hhs Baumer Group

D30

Horizon GmbH

E40

Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, Békéscsaba
Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.,
Tótfalusi Kiss Miklós Nyomdaipari Tagozata, Budapest

IpariCégek.hu

K30

TERMÉKmix

K30

JURA-TRADE Kft.

E50

tesa tape Kft.

G10

Kajári és Fia Kft.

K10

Tours For You Kft.

E10

Keményfém Kft.

E30

TransPack

K21

Kisképző – Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Koll.

J20

UM Kereskedelmi Kft.

A10

Konica Minolta Magyarország Kft.

E11

Varga-Flexo Kft.

K10

Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Koll., Debrecen

J20

Vasco Hungary Kft.

D51

Krajcár Kft.

K10

Viner-Pack Kft.

K10

Kreatív Kontroll Kft.

K30

Xerox Magyarország Kft.

H10

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