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2004-ben családi vállalkozásként kezdték
meg működésüket. A kezdeti nehézségek
után, 2008 óta Kodak CtP-vel készített,
Staccato 10-es nyomatokkal kápráztatják
el a megrendelőiket. 2011 óta auditáltan
ISO 9001-es minőségirányítási rendszer
szerint dolgoznak. A 2016-os saját épületbe való költözés meghatározó jelentőségű
volt a vállalkozás életében, ezzel teret
adtak a továbbfejlődés lehetőségének,
melyet 2017-ben a meglévő Heidelberg
M-ofszetgép mellé vásárolt ötszínes
Speedmasterrel koronáztak meg.
„OLYANOK VAGYUNK,
MINT EGY NYOMDA , CSAK KICSIBEN”
A termékpalettánk változatosságát határtalanság
jellemzi, amit más nem tud vagy nem akar megcsinálni, mi akkor is megoldjuk, ha lehetetlen. A
kapcsolatunk a megrendelőinkkel szinte baráti,
annyira közvetlen a legtöbb esetben. Lehetőség
szerint igyekszünk már-már a digitális nyomdák
határidőkereteit kínálni megrendelőinknek.
INDUL, KIGURUL, FELSZ ÁLL
Az „indul, kigurul, felszáll” már szinte a mindennapjaink része, és ezen nem is kívánunk változtatni. A rugalmasságunkat a cégméretünknek
és a magas szakmai színvonalat képviselő kollégáinknak köszönhetjük. Manapság már szinte
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„szakmai autizmus”-ról beszélhetünk, hogy hogyan tudjuk a jóból a még jobbat, a legjobból a
tökéleteset kicsikarni, és nyitottak vagyunk az új
technológiák kipróbálására, bevezetésére, megtanulására.
A nyomdagépeinkkel előállított nyomatokat
stancoljuk, irkafűzzük, hajtogatjuk, fóliázzuk,
ragasztókötjük, kasírozzuk, fúrjuk, szegecseljük,
spirálozzuk.
A Z ELMÚLT ÉV LEGNAGYOBB KIHÍVÁSA
Meg kellett tanulnunk a termofóliázást, és ez
újabb szakmai kihívásokkal kecsegtet, amik kipróbálás alatt vannak.
BÜSZKESÉG
Minden héten van egy különleges termékünk,
az aktuális gyártás mindig a szívügyünk. Büszkék vagyunk a Csabensis könyvre, ami a Munkácsy Mihály Múzeum megbízásából készült

Békés meg yei panoráma

Békéscsaba alapításának 300. évfordulójára, a
szlovákok rézveretes énekeskönyvének utánzataként. Csuta György festőművész munkásságának feldolgozásaként készült a Csutaságok c.
könyv, mellyel Best Print Hungary nyomtatási
nagydíjat nyertünk.
MUNK ASZERVEZÉS
A cég méretéből és a működés tempójából adódóan a működés „kézi vezérlésű”, kétműszakos
hétköznapi munkarendben lekezelhető. A kollégák rugalmassága, terhelhetősége nagyban segíti
a határidők betartását. Saját kalkulációs és munkatáska-készítő szoftverrel rendelkezünk, amit
folyamatosan fejlesztünk.
Vállalkozásunk tulajdonosai egyben vezetői is
a cégnek, akik aktívan részt vesznek a termékfejlesztésekben és a megvalósításban is. A „harmadik” műszak mindig a specialitásokról szól.
SPECIALITÁS
Jelenleg folyamatban van az egyedi arany-, illetve ezüstfóliázás kifejlesztése digitális–ofszet
kombinált technológiával. Ezenkívül ofszettechnológiával készült műanyag felületkezelésű
termékek nyomtatásával is kísérletezünk.
A MEGRENDELŐK
Stabil megrendelőpartneri körrel rendelkezünk,
akik nagyrészt elégedettek a termékeinkkel.
Munkánkat a vevői igényeknek rendeljük alá, de

Békés meg yei panoráma

nagyban segítjük őket az elképzeléseik megvalósításában is, aktívan részt veszünk a termékfejlesztésben is.
A NYOMDAIPAR JÖVŐJÉÉRT
A nyomdaipari képzést lehetőségeinkhez képest
anyagilag is támogatjuk, hogy olyan szakmai oktatók tanítsák a jövő nyomdászait, akik termelési
környezetből érkeztek, szakterületükön kimagasló eredményeket értek el. Akkreditált gyakorlati képzőhelyként folyamatosan részt veszünk a
tanulóképzésben, jelenleg két gépmesterlány
próbálja elsajátítani a minőségi nyomtatás fogásait nálunk. Kiadványszerkesztőknek összefüggő nyári szakmai gyakorlaton és évközi gyakorlati órán is lehetőséget biztosítunk az aktuális
technológia elsajátításához.
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