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A Royal Nyomda Kft. 2001-ben került megalapí-
tásra. A piaci körülmények vizsgálata után jött 
létre egy kisebb (összesen 10 fő munkavállaló) 
öntapadó címkéket gyártó üzem, mely Gyulán 
egy volt bútorgyár épületében kezdte meg a ter-
melést. A nyomda telephelye jelenleg is Gyulán 
van.  A kezdetek kezdetén 2 Gallus R160 típusú 
nyomógép állt rendelkezésünkre. 2005-ben be-
ruháztunk egy Gallus R300 típusú nyomógépre 
is. Ennek a gépnek a maximális alapanyag-szé-
lessége 310 mm, így a jóval nagyobb méretű cím-
kék gyártását is el tudtuk vállalni.

A folyamatos fejlődésnek köszönhetően 2006-
ban egy Saturn bobinázó gépre is sikerült be-
ruháznunk, amely jelentősen lecsökkentette a 
címkék gyártási idejét.

Egyre több volt az igény a felületnemesítési el-
járásokra, így 2008-ban nyomdánk gépparkja 
egy melegfóliázó-domborító géppel bővült.

2017-ben a Marzek Kner Packaging által el-
adásra kínált Gallus R160-as nyomógépét vette 
meg a nyomda, illetve a 2018-as év legnagyobb 
beruházása egy olasz gyártmányú Gidue flexó 
nyomógép, amely korszerűbb, mint a Gallus 
nyomógépeink, nagyobb pontosságú, és minő-
ségben még jobb termékek előállítására képes.

ERŐSSÉGEK
Azt valljuk, hogy a mi erősségünk az összeszo-
kott csapatban rejlik. Összesen tíz fő dolgozik a 
nyomdában, többnyire a fiatalabb generációból, 
így ebben a fiatalos, lendületes csapatában kü-
lönleges a Royal Nyomda. Nem mi vagyunk a 
legnagyobbak az öntapadó címke piacán, de fo-
lyamatosan fejlesztünk, újabb kihívásokat kere-
sünk és ehhez elengedhetetlen a pörgés és a mo-
dern felfogás. 

JELMONDAT
Van az a mondás, hogy nincs lehetetlenség, csak 
tehetetlenség. Talán ez a mondat illik a legjobban 
a Royal Nyomdára. Igyekszünk a megrendelőin-
ket a lehető legjobban kiszolgálni, így törekedve 

a vevői elégedettség elérésére. Tevékenységünk 
jól tükrözi a négy részből felépülő filozófiánkat, 
amelyek a következők: törekvés a vevői elége-
dettség elérésére, folyamatosan stabil és magas 
minőségű, színvonalas termelés, versenyképes 
ár és gyors alkalmazkodás.

GÉPPARK
A nyomtatást a fentiekben már említett svájci 
Gallus cég keskenypályás nyomógépein, illetve 
az olasz Gidue nyomógépen végezzük.
Nyomógépeink: 
 � Gallus R160 (max. tekercsszélesség 180 mm, 
max. 7 szín + lakk vagy 8 szín),

 � Gallus R160 (max. tekercsszélesség 180 mm, 
max. 5 szín + lakk vagy 6 szín),

 � Gallus R160 (max. tekercsszélesség 180 mm, 
max. 4 szín + lakk vagy 5 szín),

 � Gallus R300 (max. tekercsszélesség 310 mm, 
max. 6 szín + lakk vagy 7 szín),

 � Gidue S. Combat 370 8K (max. tekercsszéles-
ség 360 mm, max. 7 szín + lakk vagy 8 szín).

Tudjuk, megrendelőinknek, vevőinknek nagyon 
fontos, hogy termékeik ne csak esztétikusak, mi-
nőségileg kifogástalanok, hanem meggyőzőek is 
legyenek. A felületnemesítési eljárások jelentős 
részben járulnak hozzá a címkék és csomagoló-
anyagok esztétikusabbá tételéhez. Ezzel téve ele-
get a bor- és kozmetikaipar elvárásainak, cégünk 
rendelkezésére áll egy Cartes típusú melegfóliá-
zó gép, amely egy menetben tud domborítani, 
illetve prégelni. A prégeléshez, domborításhoz 
szükséges kliséket a nyomdánk tulajdonát képe-
ző vésőgépen gyártjuk, így kerülve el a hossza-
dalmas átfutási időket.

KIHÍVÁS AZ ELMÚLT ÉVBEN
Nyomdánk egyik erőssége és szépsége a kis lét-
számú, összeszokott csapatban rejlik, ezért a 
2018-as évben mindenképpen az új flexógép 
beruházása jelentette a legnagyobb kihívást, hi-
szen sokkal több vevői igényt kell kielégítenünk, 

Royal Nyomda Kft. 
Balog Miklós 
ügyvezető
www.pcroyal.hu
pcroyal@invitel.hu

Békés megyei panoráma



41MAGYAR GR AFIK A 2018/6

ugyanakkora létszámmal, a megszokott minőség-
ben és gyorsaságban.

A szakemberhiány az, ami nem csak nálunk, 
hanem mindenkinél nagy kihívást jelent, már 
évek óta. Egy kisebb nyomdánál ez még inkább 
szembetűnő, de a lehetőségeinkhez mérten pró-
báljuk a maximálist kihozni minden helyzetből.

LEGÉRDEKESEBB TERMÉK
Nagyon sok érdekes címkét gyártunk. Külső 
szemmel nézve talán a melegfóliázási eljárással 
készült termékeink azok, amik a legmegnyerőb-
bek, hiszen ez a technológia sokkal több pluszt 
ad egy címkének a végeredményben.

Házon belül a kedvencünk azonban egy nem-
rég nyílt gyulai kézműves sörfőző cég címkéi. 
Grafikailag nagyon letisztult, egyszerű, de köz-
ben mégis nagyszerű dizájn. Ezeknél a címkék-
nél a színekkel szoktunk játszani, a legtöbb eset-
ben az adott sör ízesítéséhez igazítjuk azt. Ez is 
egy olyan ötlet, ami semmiképpen sincs túlgon-
dolva, mégis éppen annyira látványossá teszi a 
címkét, amennyire kell. Szokták mondani, hogy 
a kevesebb néha több. Náluk pont ez vált be. 

MUNKASZERVEZÉS 
Minden egyes gépnél előre kiadott gyártási prog-
ram van heti kiosztásban, amit mindig legjobb 
tudásunk szerint állítunk össze úgy, hogy min-
den vevő időben kézhez kaphassa megrendelé-
sét. Ezáltal mind a gépmesternek, mind a gyár-

tásszervezőnek sokkal egyszerűbb feladata van, 
hiszen minden könnyen nyomon követhető.

Nyomdánk fontosnak tartotta, hogy saját, sze-
mélyre szabott szoftverrel dolgozzon. Sokkal 
hatékonyabb, mert teljes mértékben a mi igé-
nyeinkre van szabva, illetve bármilyen esetben 
általunk variálható, továbbfejleszthető.

SAJÁT FEJLESZTÉSŰ VÁGÁSI MÓDSZER
Van egy érdekes és valószínűleg csak ránk jel-
lemző vágásmódszerünk. A kiszerelő vagy más 
néven bobinázó gépen a vastagabb, erősebb fó-
liák vágásához kifejlesztettünk egy saját, pengés 
megoldást. 

A „módszer” kialakulásának oka, hogy a kisze-
relő gép gyári körkései nem vágják a vastagabb 
fóliát, ezért egy általunk elkészített tengelyre 
erősítettünk fel borotvapengéket. Ezeknél az 
alapanyagtípusoknál a pengék hatékonyabbnak 
bizonyultak a körkéseknél.

MEGRENDELŐI IGÉNYEK
A megrendelői igények önmagukban is nagyon 
változatosak. Szinte minden megrendelőnknek 
van egyedi kívánsága. Mi – azonfelül, hogy meg-
valósítjuk őket – csak csiszolni szoktunk rajtuk, 
hiszen a megszerzett tudásunk és tapasztala-
taink által szakmailag tudunk javítani egy-egy 
kérésen, még szebbé és jobbá téve ezzel a vég-
eredményt. Viszont nem mondanám, hogy a 
kialakult vevőkörünknek sok esetben lennének 
különleges kérései. Elég ritka, amikor olyannal 
keresnek meg minket, ami komolyabb kihívást 
vagy nagyobb fejtörést okozna. Pedig kifejezet-
ten szeretjük ezeket a ritka alkalmakat, bár több 
lenne belőle.

ROYAL NYOMDA KFT. A NYOMDAIPAR 
JÖVŐJÉÉRT
Ott vagyunk minden fontosabb szakmai konfe-
rencián, amelyeken sokszor szóba kerül a nyom-
daipar jövője. A jövőbe mutató javaslatokból a 
Royal Nyomda Kft. is igyekszik kivenni a részét.  
Ezenkívül nyomdánk több, nyomdaiparral kapcso-
latos társasággal, intézménnyel is kapcsolatban 
áll. Ebből az egyik a békéscsabai Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola és Gimnázium nyomda-
ipari része. A tanulóknak nyári gyakorlati helyet 
biztosítunk, ezzel is ösztönözve őket, hogy ma-
radjanak a nyomdaiparban. Nálunk a magas-
nyomtatás és a flexónyomtatás technológiájával 
ismerkedhetnek meg a diákok.
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