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A Dürer név kötelez, és az évszázados hagyo-
mánnyal rendelkező gyulai nyomdászat, vala-
mint a Kner–Tevan könyvgyártási kultúra to-
vábbvivőjeként alakult ki cégünk minőség iránti 
érzékenysége, mely ma már egyet jelent nevünk-
kel. Mi sem bizonyíthatná ezt jobban az évről 
évre elnyert szakmai elismerések soránál, amely 
hűen tanúskodik kollektívánk odaadásáról, kol-
légáink szakmai felkészültségéről és értő odafi-
gyeléséről.

A gyulai nyomdászat 2016-ban ünnepel-
te alapításának 160. évfordulóját. Bizonyítható 
forrásokból ismeretes, hogy Réthy Lipót gyu-
lai nyomdája már 1856-ban működött, majd 
1860-tól Dobay János nyomdája folytatta áldo-
zatos tevékenységét, amely 1873-ig az egyetlen 
könyvnyomda volt a vármegyében, és hosszú 
évtizedekig stabil szereplője maradt a magyar 
nyomdászatnak.

Dürer Nyomda Kft., Gyula
HAGYOMÁNY ÉS MINŐSÉG!

Aggod István 
ügyvezető igazgató 
www.durer.hu  

Az újkori nyomdát 1935-ben Nagy P. István 
nyomdász alapította, aki nagy tisztelője volt 
Albrecht Dürernek, a gyulai származású, híres 
reformáció kori német festőművésznek, ezért a 
nyomdának a Dürer nevet adta. Az ezt követő 
évtizedekben a nyomda jelentős szervezeti vál-
tozásokon ment keresztül, és 1980-ban a békés-
csabai Kner nyomdával került összevonásra, ami 
újabb értékeket hozott hagyományaink sorába. 
1993-ban, az anyavállalat profiltisztítását köve-
tően, a keménytáblás könyvgyártás áttelepítésre 
került a Dürer Nyomdába. Így vált a gyulai Dü-
rer Nyomda alföldi könyvgyártó bázissá, szinte 
kizárólagosan könyveket kezdett gyártani a bel-
földi és exportpiacokra egyaránt.

A 2001-ben történő tulajdonosváltás szemlé-
letváltást is hozott a nyomda életébe. A szegedi 
Mozaik Kiadó Kft.-nek köszönhetően ezen érté-
kek megőrzése mellett is nagy hangsúlyt fektet-
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hetünk a folyamatos fejlődésre. A hagyományos 
formakészítéssel egy időben CtP-lemezkészítés-
sel, íves Heidelberg Speedmaster nyomdagépek-
kel, a tapasztalaton alapuló kézi kötészeti feldol-
gozás mellett korszerű gépi eljárásokkal, Müller 
Martini Acoro, Diamant és Presto gépsorokkal, a 
változatos marketingigényeket kielégítve pedig 
az LFP-technológia adta lehetőségekkel is vár-
hatjuk Önöket.

Teljes körű szolgáltatást nyújtunk a prepress 
munkafolyamattól a késztermék-kiszállításáig.

Termékpalettánkról hosszasan válogatva áll-
hatunk megrendelőink rendelkezésére kiadvá-
nyaik minőségi elkészítéséhez nyújtva széles 
körű alternatívát, legyen szó akár füzetről, ma-
gazinról, akár könyvről, akár keménytáblás, kar-
tonált vagy flexibilis táblás kivitelben, vagy bár-
mely különleges megoldásról.

Kiemelt figyelmet fordítunk felhasznált alap-
anyagok és festékek kiválasztására és a tervez-
hető hulladékok minimalizálására is, így része-
sülhetünk minden évben a megtisztelő „Zöld 
Nyomda” elismerésben. A nálunk készülő kiad-
ványok a gondos előkészítésnek, az ISO szabvá-
nyokon felüli, gyártási folyamatainkba épített 
több pontú minőség-ellenőrzésnek és odafigye-
lésnek köszönhetően kiválóan képviselhetik 
mottónkat, amely hitvallásként kötelez minket 
az állandó minőségre való törekvésre.

Reméljük, hamarosan partnereink között kö-
szönthetjük Önt is, és megmutathatjuk, hogy 
nálunk a minőség mellett Ön az első!
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