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AZ INDULÁS
Több évnyi tördelőszerkesztői munka után 1997-
ben – gondolva egy merészet – megalapítottam 
a Reproform Bt-t. Kezdetekben Szekerka Mihály 
volt kültagként segítségemre, aki később egyéb 
elképzelései miatt kivált a cégből.

Jelenleg is kétfős kisvállalkozásként műkö-
dünk. Induláskor fő profilunk kizárólag nyom-
dai előkészítésből és grafikai munkákból állt. 
Leginkább a helyi kisnyomdák megrendeléseire 
építkeztünk, valamint – többek között – a helyi 
Szuperinfót és a Csabai Mérleg elnevezésű heti-
lapot tördeltük, amit egészen 2008-ig sikeresen 
végeztünk.

MEGRENDELÉSEK
A rendszeresen visszatérő munkák mellett egyre 
több energiát fordítottunk saját megrendelői kö-
rünk folyamatos bővítésére, amit alkalmi pros-
pektusok, kiadványok grafikai munkáinak kivi-
telezésével egyre inkább sikerült véghezvinnünk.

Reproform Bt.
Rigler Attila 
ügyvezető
www.reproform.hu

TECHNOLÓGIAI VÁLTÁS
Működésünkben nagyobb fordulópontnak bi-
zonyult 2010, amikor felismerve a digitális tech-
nológia előnyeit, sikerült megvásárolnunk egy 
Xerox típusú nyomdagépet.

Békés megyei panoráma
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Ekkortól tevékenységünk kiegészült digitális 
nyomdai szolgáltatásokkal.

Megbízhatóságunknak, igényes és pontos gra-
fikai, illetve nyomdai munkánknak köszönhe-
tően elég hamar sikerült észrevehető szeletet ki-
hasítanunk a helyi digitális nyomdai „tortából”.

GÉPPARK
Immár közel négy éve Konica Minolta Bizhub 
Pro 1060L típusú digitális nyomdagéppel nyom-
tatunk. Emellett kötészet terén is fejlesztettünk: 
Ideal 5260-as vágógéppel, hajtogatógéppel, kör-
késes riccelőgéppel, biegelővel és egyéb kisgé-
pekkel is felszerelkeztünk.

SPECIALITÁS
Még egy fontos területen sikerült kivívnunk ré-
gi és új partnereink elismerését, ez pedig a kis- 
példányszámú íves címkenyomtatás. Ehhez 
nélkülözhetetlenek a digitális stancológépeink, 
amit két Graphtec CE6000-40 típusú asztali ki-
vágóplotter képvisel. Ebből az egyik egy nagy 
pontosságú, automata berakóasztalos F-Mark 
egységgel együtt működik, mely lehetővé teszi 
nagyobb példányszámú öntapadós termékcím-
kék stancolását is. Mindehhez már nem szüksé-
ges a hagyományos stancoláshoz elengedhetet-
len vágószerszámok elkészíttetése sem, amivel a 
kivitelezéshez szükséges időt tudjuk jelentősen 
csökkenteni.

KOOPERÁCIÓ
Megrendelőink felől számos alkalommal kap-
tunk olyan felkérést, ami igazából már nem a mi 
kispéldányszámra szabott munkáink közé illesz-
kedett, ezért bátran vállaltunk olyan megrende-
léseket is, amiket alvállalkozók bevonásával tel-
jesítettünk. Ma már több mint 21 év szakmai 
tapasztalat birtokában könnyen feltaláljuk ma-
gunkat a nyomdaipar összetett világában, meg-
rendelőinknek segíteni tudunk elvárásaiknak 
leginkább megfelelő nyomda kiválasztásában is.

HATÁRON TÚL IS
Büszkék lehetünk arra is, hogy jó hírünk az or-
szág távolabbi részeibe, illetve határainkon túl-
ra szintén eljutott. Immár nyolc-tíz éve jelentős 
megrendelőink közé tartozik két romániai cég, 
de dolgoztunk már szerb, horvát, szlovák, cseh 
és osztrák cégeknek is. Emellett két budapesti öt-
csillagos luxushotel, egy nemzetközi ingatlan-
ügynökség és egy neves budai magánklinika is 
visszatérő ügyfeleink közé tartozik.

TÁVLATOK
Jelentős lépésnek tekinthető, hogy ebben az évben 
az eddigi szűkös bérleményünket saját tulajdonú, 
európai színvonalú belvárosi ingatlanra „cserél-
tük”. Reményeim szerint, ezzel a további fejlődés 
előtt sikerült utat nyitni, hiszen nem titkolt szán-
dékom, a létszámot növelve újabb szintet lépni.
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