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2017. október 11. és 13. között került 
megrendezésre Budapesten a Sericol  
Hungary Kft. Ecseri úti bemutatótermeiben 
a legfrissebb újdonságokat bemutató, 
inspirációt, kész ötleteket és megoldásokat 
felvonultató nyílt napjai. Az eseményen 
Dragiša Mickoski általános igazgató és 
Szendrei-Nagy Szabolcs területi igazgató 
is aktívan részt vett a szakmai prezentá- 
ciókban.

Az igényesen kialakított tágas térben a kényel-
mesen körbejárható berendezéseket működés 
közben tekinthették meg az érdeklődők. A csa-
ládias légkörű, ugyanakkor udvarias és elegáns 
környezetben minden berendezést a szakmai 
közönség kérdéseire felkészült szakértő mutatott 
be. Egyre több digitális kapacitással is rendel-
kező vagy kifejezetten ebben a műfajban tevé-
kenykedő nyomda és stúdió érdeklődik a rene-
szánszát élő textilnyomtatás iránt. Ugyanakkor 

Sericol – Budapest open hause
Faludi Viktória

egyre nagyobb átfedést mutatnak a dekorációs 
piac és a hagyományos nyomdaipar határait fe-
szegető kreatív nyomdai igények, melyekhez 
ipari nyomtató és kivágó berendezések széles pa-
lettáját vonultatta fel a Sericol Hungary, a követ-
kező tematika szerint:

Digitális Grafikai Megoldások 
Fujifilm – Szélesformátumú nyomtatók 
Elitron – Digitális kivágó asztalok 
Caldera – Szofverek 
 
Digitális Textil Megoldások 
Kornit – Ipari DTG nyomtatók 
Texjet – DTG nyomtatók 
 
Textil Szita Megoldások 
M & R – Szitanyomó gépek 
Sericol – Plasztizol festékek, emulziók, adalék-
anyagok 
Virus – Vízbázisú textilfestékek, speciális effektek
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FLEX ÉS FLOCK FÓLIÁK

A Sericol Hungary Kft. 2012-ben alakult meg Bu-
dapesten. Tevékenységi köre a grafikai anyagok, a 
digitális-, flexó- és szitagépek, továbbá tartozékaik 
nagykereskedelme. A Sericol Hungary a Symbol 
csoport része, amely csoportot a szabadkai, illetve 
belgrádi Symbol anyavállalat, valamint a zágrá-
bi Graphic Center és a ljubljanai Grasol alkotják. 
 
A Sericol Hungary-nél képviselteti magát a grafi-
kai iparág számos globális cége: 
   Fujifilm – szélesformátumú inkjet nyomtatók, 

festékek és adalékok digitális, szita- és flexó-  
nyomtatáshoz,

   M & R – automata nyomók textilhez és grafi-
kai szitanyomáshoz,

   Kornit – ipari digitális textilnyomtatók,
   Polyprint – digitális nyomtatás textilre,
   Berkeley Machinery – flexógépek, szita- és ofszet-

gépek a tekercses nyomtatáshoz és feldolgo-
záshoz,

   Virus – vízbázisú festékek szitanyomáshoz,
   Sefar – szövetek szitanyomáshoz,
   Fimor – rákelgumik szitanyomáshoz,
   Ino – automata gépek grafikai szitanyomáshoz.

FIGYELEM! 
A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ KIVÉTELÉVEL 2017. NOVEMBER 30-TÓL  

2018. JANUÁR 31. 12 ÓRÁIG 50%-OS TÁMOGATOTTSÁGI INTENZITÁSÚ EU-PÁLYÁZAT  
NYÚJTHATÓ BE 5–15 M FT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGGEL!


