Cso
ma
N
gol yomd
óan
yag a- és
-ipa
EGY
ri N
apo
szá HELYE
llító
N, E
k!
talá
GY
I

PPD
expo
·

lko
PPD
zók DŐBEN
exp
wo : kiá
aP
l
rks
o2
apí
hop lítás
r- é
ok · kon
019
201
sN
+ dí fere
y
9. á
ját
om
nc

·

adá
i
pril
aB
dai
sok a ve
is 9
OK
par
vő–
iM
–
(vo
A sz
űsz
lt S 11. kö
aki
ym
akm
zöt
a
Egy
t
)
a
i sz
Ingy
csa
esü
e
r
ene
rve
nok
let
s re
zete
sze
b
a
gisz
n
rve
k
öss
trác
zés
zefo
ió a
ébe
gás
vás
n
áva
ár e
l
lőt

tps:
//g
oo.g
l/fs
Mak
c

EX

PO

SIT

OR

ww
I IN
FOR
ww .ppde
MÁ
xpo
w.f
ace
.hu
CIÓ
boo
K:
k.co
m/
Ppd
E xp
o

:
tá s

Társkiállí

TOV
Á BB
w

t: h
t

PPDexpo
reklámdekorációsszakkiállítás

K I Á L L Í TÓ I R EG I S Z T E R

KIÁLLÍTÓI K ATALÓGUS 2019

45

PPDexpo/SignExpo 2019 – SzínPódium

KORSZE RŰ SZÍ N KOM M U N IK ÁCIÓ, SZÍ N M É R ÉS
Nyilvános kerekasztal-beszélgetés a PPDexpo keretében
2019. április 9., 14.00
Meghívott szakemberek
Boncza Attila Sales leader of Easter Europe, X-Rite Pantone, dr. Novotny Erzsébet kereskedelmi vezető,
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., dr. Schulz Péter műszaki igazgató, P & E Kft., Sütő Lajos ügyvezető,
Színpatikusok Color Laboratory Kft., Tátrai Sándor Key account, X-Rite Pantone
Moderátor
Dr. Endrédy Ildikó PhD ügyvezető igazgató, P & E Kft.
Téma
Beszélgetés a grafikai ipari színkommunikáció és színmérés nemzetközi és hazai helyzetéről,
a színek reprodukálásával kapcsolatos vevői igények növekedéséről, trendekről,
a színméréstechnika újdonságairól. A rendezvényen élő demonstrációs kivetítéssel bemutatásra
kerülnek az X-Rite eXact legújabb szoftverfrissítésének új funkciói.
Helyszín
BOK (korábban Syma) csarnok, PPDexpo, Fesztiválpódium
PPDexpo/SignExpo 2019 – Fesztiválpódium

B EST PR I NT H U NGARY ÉS JÓTÉ KONYSÁGI AU KCIÓ
2019. április 10., 14.00
A Nyomda- és Papíripari Szövetség ezúton hívja meg Önt a Best Print Hungary verseny
ünnepélyes díjkiosztójára, valamint az azt követő Jótékonysági aukcióra. A kiállítás ideje alatt
a Best Print Hungary versenyre benevezett valamennyi termék megtekinthető a szövetség
standján (E20), és a díjnyertes termékek egy részére lehet licitálni az aukció során.
PPDexpo/SignExpo 2019 – Fesztiválpódium

F C M A N YA G O K L A B O R AT Ó R I U M I V I Z S G Á L ATA
2019. április 10., 11.00 –12.00
Színes szakmai előadás a kioldódás fizikai-kémiai jelenségeiről, annak a hőmérséklettől és időtől
függéséről, a kioldódási vizsgálatok elveiről, módszereiről, valamint a nem szándékosan hozzáadott
(szennyezésnek minősülő) anyagok kiszűréséről.
MIGRÁCIÓS JELENSÉGEK ÉS AZ ÉLELMISZEREKKEL RENDELTETÉSSZERŰEN ÉRINTKEZŐ FCM (Food
Contact Materials) ANYAGOK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA
Előadó: dr. Szigeti Tamás, WESSLING Hungary Kft.
PPDexpo/SignExpo 2019 – Fesztiválpódium

POP-UP PLASZTIKA PAPÍRBÓL – A DEKORSZÖVETSÉG DÍJKIOSZTÓJA
2019. április 10., 12.00 –13.00
A Dekorszövetség az idei SignExpo idejére is izgalmas kreatív versenyt hirdetett meg „Pop-up Plasztika
Papírból” címmel. A pályázóknak olyan papírplasztikát kell elkészíteni egy darab papírlapból,
amely csak vágással, hajtással készül, ragasztás nélkül. Több mint 25 pályamunka a SignExpo 2019
szakkiállításon tekinthető meg 2019. április 9., 10. és 11-én a Dekorszövetség A12-es számú standján
(www.signexpo.hu).

Ahogy cseppben a tenger

Bevezetőt írni általában nem bonyolult feladat.
Pár üdvözlő szó, néhány köszöntő mondat a szervezőknek, kiállítóknak és a majdani látogatóknak. Tömör
összefoglaló, miről is szól a kiállítás. Esetleg pár
statisztikai adat. Nem is kellene több, hisz aki kézbe
vesz egy kiállítási katalógust, az nem olvasmányélményt keres, hanem információt.
A PPDexpo esetében azonban
hiányérzet lenne, ha pár mondattal, egy bekezdéssel elintéznénk.
Mondhatnám, méltatlan lenne
hozzá. És nem csak azért, mert a
katalógus egyúttal a legnagyobb
múltú, igényes és nagyra becsült
szakmai folyóiratunk szerves részeként jelenik meg, bár önmagában már ez a tény is kötelez!
A 2019-es PPDexpo immár a
negyedik a sorban. Kezdetektől társkiállítás a SignExpóval és megvalósítójával, az Expositor Kft.-vel.
És annak ellenére harmonikus
együttműködésben, hogy az más
indíttatásból, érdek és koncepció
mentén szerveződött (és szerveződik). Jó, hogy együtt vagyunk,
hisz a szakmai tartalomban nem
csak átfedések vannak, de szó szerint elmosódnak a határok. Magyarázni se kell, elég utalni a FESPA-ra.
Ami azért mégis érdekessé teszi, az
a tisztán üzleti alapú megközelítés
együttműködése az egyesület által
képviselt nonprofit hozzáállással.
Eddig működött! Talán nem is
rosszul, hisz 2013, 2015 és 2017
után ez már a negyedik közös kiállításunk! Egyre nagyobb érdeklődés és – remélhetőleg most is –
siker mellett.
De az út, amin idáig jutottunk,
nem volt zökkenőmentes. (Félreér-

tés ne essék, nem a társszervezők
jelentették az akadályokat.) Persze,
miért is lenne? De inkább azt kérdezném: miért is ne lehetne? Hisz
a létrehozásban, majd a megvalósításban olyan eredmények születtek, amik azóta is páratlanok.
Ha semmi másra, csak arra emlékezünk, hogy az első PPDexpo
(2013) visszafogott sikere után a
szakmai sajtó képviselői megérezve,
hogy erre a kiállításra szüksége
van a hazai print média szakmának, a saját érdekein is felülemelkedve egyként vettek részt a 2015-ös
második kiállítás promóciójában.
És jött is az eredmény.
Ekkor volt az a pillanat, mikor
úgy gondoltuk, túl vagyunk a nehezén, biztos alapokon állunk.
De hamar jött a hidegzuhany, mivel a kiállítási csarnok sorsa vált
bizonytalanná. A világ számos
pontján ez nem lenne megrázó
eset: mennek másik helyszínre.
De itthon kicsit más a helyzet.
Nincsenek extra igényeink és elvárásaink, de a kiállítás sava-borsát
adó gépek, berendezések működtetésének – sőt, már a helyszínre
szállítás, installálás stb. – már
igen. Megvizsgáltunk számos alternatív lehetőséget, de valami
mindig hibádzott. Végül – rengeteg izgalmat követően – azért

megoldódott a probléma és maradhattunk a megfelelő helyen,
amit akkor már Syma helyett
BOK csarnoknak neveztek és a
névváltozás mögött számos feltétel
változása rejtőzött. De összehoztuk, és megtöltöttük a csarnokot.
Több mint háromezer szakember
látogatónak biztosítva ezzel a kitekintést a világ legújabb nyomdai trendjeire, és látványra építő
kiállítást valódi vásárrá avatva.
Elértük azt, hogy az idei expót
már nem csak befogadja, de izgatottan várja a szakmai közélet.
Ebben nyilván szerepe van annak is, hogy a regionális szakmai
kiállítások általában koncepciójukban mások, mint a nagy szakmai zarándokhelyeknek számító
világkiállítások (lásd drupa, Interpack, FESPA és hasonlók). Ezek
jellemzően nem a gyártók kiállításai, hanem a képviseletek, disztribútorok közvetítik a legújabb kínálatot. Akik viszont jellemzően
nem egy-egy márkát képviselnek,
hanem valamilyen választott
technológiai rendszer szerint
egész portfóliókat. Többféle és különböző árfekvésű gépek, berendezések, anyagok stb. gyártóit.
Így ugyanannyi kiállítóval, ami
azért most is meghaladja a százat,
sokkalta színesebb kínálat jelenik
meg a látogatóknak. És nem csak
látvány, hanem bensőséges szakmaiság is! A közel négyezer négyzetméter beépített kiállítási terület önmagában is impozáns. De
nem csak a kiállító cégek által elfoglalt terület nagysága, hanem a
tervezett kínálat is, amit majd a
KIÁLLÍTÓI K ATALÓGUS 2019
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csökkenne?) és a magyar gazdaságot se éri majd nagyobb trauma,
akkor két év múlva már más helyszínben kell gondolkodni. Számunkra is meglepő módon még
a fiatal, közvetlen Printexpotapasztalatokkal nem is rendelkező kollégákban is olyan fokú ellenállás tapasztalható a Hungexpóval szemben, ami az ottani
rendezést – mely egyébként a kézenfekvő lenne – finoman szólva
is megkérdőjelezi. De ahogy a régi
angol mondás szól: a hídon akkor
kell átmenni, amikor odaérünk.
Most a 2019-es expót kell sikerre
vinnünk. Az előkészületek megtörténtek. A kiállítók felkészültek.
(A látogatók tömegeire is.) Bízunk
benne, ebben a három napban
nem sok idejük lesz lazítani.
TOV
Á

A második nap az immár hagyománynak tekinthető kiemelkedő programja a Best Print Hungary nyomdaipari termékverseny
díjkiosztója, amit mindig fokozott érdeklődés kísér. Ami érthető,
hisz nem csak a benevezőknek izgalmas, nyertek-e díjakat és mely
termékükkel, hanem a közönségnek is. Itt lehet lemérni, melyek
voltak az előző év – nevezetesen
2018 – kiemelkedő produktumai,
hisz ezeken mérhető le leginkább,
mire képes a szakma csúcsa, mik a
trendek, mi várható, merre tovább.
A merre tovább kérdése többször és több összefüggésben is felvetődik. A szakmai trendek mellett a PPDexpo sorsát illetően is.
Az nyilvánvaló, hogy méreteit és
a BOK adottságait tekintve elértük a határokat. Ha a szakmai érdeklődés nem csökken (miért is
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standokon láthatnak a látogatók.
Ahogy cseppben a tenger, úgy a
PPDexpón is a teljes nyomdaipar.
Lefedi a print média iparágak
minden szegmensét, és lenyűgöző, amit bemutatni terveznek a
kiállítások három napján.
Koncentráltan lesz ott minden
a két nagy kiállításon (PPDexpo,
mint a Print, Packaging & Digital
és SignExpo, mint a reklámdekorációs iparágak hagyományos kiállításai), amit ma nyomdaiparként
ismerünk. Sőt, még annál is több…
Ha ehhez hozzávesszük az
olyan, hasonlóan fontos kiállítókat,
mint pl. a szakmai szervezetek, a
szakmai sajtó, az oktatási intézmények és más olyan kiállítókat,
akik jelenléte fontos a szakmaiság
és a teljes körű tájékozódás miatt
is, akkor bátran kijelenthető,
hogy aki végignézi majd a két expót,
minden olyan újdonsággal is megismerkedhet, amit a mai sokszorosító ipar produkálni tud.
Ezért kampányoltunk, hogy a
nyomdák a megrendelőiket is
ösztönözzék arra, jöjjenek el a kiállításra! Számukra is kimondottan hasznos lehet, ha megismerik,
mi az, amit számukra nyújtani
tudunk. Inspirálni kell őket, mi
mindent rendelhetnek már, és mi
mindenre képes ma már egy
nyomda. Az utóbbi évek soha
nem látott fejlődést produkáltak
a print iparágakban. Ezt mi jól látjuk, bár néha még mi is rácsodálkozunk: „Ilyet is lehet?”
A kiállítók kínálata mellett most
is több szakmai esemény lesz párhuzamosan, leginkább a csarnokon belül elhelyezett pódiumprogram részeként. Ezek sorából
kiemelkedik az első nap (április 9.
kedd) délutánján a „Color Pódium – Korszerű színkommunikáció, színmérés” címmel rendezett
nyilvános kerekasztal-beszélgetés
a téma közismert és legjobb hazai
szakembereivel.

Pesti Sándor
PPDexpo kiállításigazgató

www.mgonline.hu
goo.gl/o0m7Fj
@MagyarGrafika

A P NYM E TAG J A I

Egyéni tagságunk 62%-a felsőfokú, további 5%-a technikusi
végzettségű, legnagyobbrészt
a szakterületünkön tevékenykedő mérnökök, közgazdászok,
ill. technikusok köréből kerül ki.
A P NYM E C É L J A

www.magyarpapirmuzeum.
webnode.hu/papiriparfolyoirat/

A-Grafi Kft.
9021 Győr,
Bajcsy-Zsilinszky út 29.
www.a-grafi.hu
info@a-grafi.hu

Szakterületein a tudományos és
technikai haladás elősegítése
társadalmi eszközökkel, a tagság
ismereteinek és szakmai kapcsolatrendszerének állandó bővítése.

Az A-Grafi Kft. bélyegzőkészítéssel és gravírozással foglalkozik. Tevékenységét tekintve
országos szinten is jelentős
szolgáltató és gyártó cégnek
minősül. A fő profilunk a bélyegzőkészítés, amit a mai napig fő stratégiai szolgáltatásként kezelünk.
E piaci szegmens résztvevői
többnyire gyártók, mint ahogyan cégünk is. Számos megrendelést felvevő, viszonteladóként működő kereskedelmi
pont található országszerte,
amelyek a gyártóknak küldik el
megrendeléseiket, akik a kért

termékeket elkészítik, majd
leszállítják. Piaci pozíciónk,
eredményeinknek köszönhetően, stabil. A folyamatos újítások alkalmazásának segítségével az A-Grafi Kft. tíz év alatt
a régió vezető bélyegzőkészítő
vállalkozásává fejlődött, majd
a gravírozás tekintetében ma
már szintén a térség legjelentősebb cége lett.
A kiállításra saját fejlesztésű
komplett bélyegzőgyártó rendszerünket hoztuk el, amivel
Ön is azonnali bélyegzőkészítővé válhat.
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pnyme.hu, PpdExpo
MagyarGrafika, Papiripar

Előadásokat, klubnapokat,
vitaüléseket, ankétokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat,
szimpóziumokat, konferenciákat, szakmai tanulmányutakat
szervez; szakfolyóiratokat és
egyéb kiadványokat, oktatási
segédleteket szerkeszt és ad ki;
szakmai továbbképzéseket,
tréningeket szervez, a szakterületét érintő állami oktatást
segíti előadókkal és más módon;
tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki, ill. felkérésekre
véleményez; tudományos, műszaki, gazdasági gyakorlati feladatok megoldására pályázatokat
hirdet, jutalmakat tűz ki, emlékérmeket, díjakat adományoz; különböző kitüntetések adományozására javaslatot tesz; a szakmai
hagyományokat ápolja.
Az egyesület szakmai folyóiratai: Magyar Grafika és Papíripar.
A PPDexpo és a PPFest szervezője és a szakmai összefogás gazdasági érdektől független pillére.

J11

www.pnyme.hu

SZ A K M A I T E V É K E NYS ÉG E

›

A L A P Í T VA : 19 4 8

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME) a papírés a nyomdaipar, a könyv- és
lapkiadás, a restaurálás, a papírkereskedés és az ezekhez kapcsolódó területeken dolgozó
szakemberek, ill. tanulók, nyugdíjasok stb., valamint az ilyen
profillal működő vállalkozások
önkéntes társulása. Az egyesület
minden olyan belépni szándékozó részére nyitott, aki egyetért
céljaival és elfogadja alapszabályát.

SIGN EXPO

Papír- és
Nyomdaipari
Műszaki
Egyesület

PPDEXPO

›

F10

Az ACIUS Kft. a XANTÉ és INTEC
gépek magyarországi képviselete. Innovatív digitális nyomtatási
megoldásokat kínál partnereinek: termelékeny nyomtatási
megoldások a nyomdaipar és
csomagolóanyag-gyártás számára; nyomtatási megoldások vastag médiákra, hullámkartonra,
borítékra.
ACIUS Kft.
1201 Budapest, Szivattyú u. 21.

Digitális címke gyártási megoldások: tekercses címke gyártó
rendszerek.

Síkágyas formakivágó asztalok.
Nyomatfelület-nemesítés:
„digitális” metallizáló gépek.
Az idei PPDexpón megtekinthető az INTEC LPS215 címkegyártó rendszer, a XANTÉ EN/
PRESS újgenerációs digitális
borítéknyomtató gép és az
INTEC CCFB900 kivágó asztal
szerszámonként 1 kg nyomóerővel!

www.acius.hu

Forgalmazó:

innovative printing technologies
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Csomagologepek

Árazástechnika Kft.
1116 Budapest,
Fehérvári út 144.
Info@arazastechnika.hu
www.arazastechnika.hu
arazastechnika

Printex

original labellers & labels

Az Árazástechnika Kft. küldetése az árak, termékleírások, akciók megjelenítése professzionális módon. Többéves
szakmai tapasztalatunkkal nyújtunk hozzáértő segítséget,
ötletet, melyet megvalósíthat
az általunk kínált információs és
prezentációs termékekkel.
Keresse üzletünket, és varázsolja egyedivé naprakész árakkal, mindig friss információkkal
saját üzletét az Ön igényeinek
megfelelően!
Az árazás itt kezdődik...
 árazógépek
 eredeti olasz címkék
 ártábla
 krétatábla
 szálbelövőgép ruhákhoz
 ruhacímkék, függőetikett
 biztonsági VOID-címkék
 tekercses címkék

címkenyomtató
címkeadagoló
 ársín
 polccímke
 pénztárgépszalagok
 termékadagoló
 bevásárló kosarak
 logisztikai címkék
 padlójelölők
 plexi termékek
 prospektustartók
 piktogram
 információs eszközök
 prezentációs termékek
 megállítótáblák
 Duraframe® keretek
 Crystal Sign ajtótáblák
 DURAVIEW® infótáblák
 Durable tablettartók
 Varicolor® iratrendezők
 belépőkártya tok, nyakpánt
 kihúzható kártyatartók
 látogatókönyv – visitor book
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www.amcokft.com
www.amcokft.hu

15 csomagolástechnika
bemutatása:
 zsugorfóliázás,
 ölelő- vagy burkolócsomagolás,
 raklapfóliázás,
 pántolás,
 bandázsolás,
 tasakzárás,
 vákuumcsomagolás,
 skin- és blistercsomagolás,
 dobozformázás és -zárás,
 tálcásétel-csomagolás,
 formázó-töltő-záró gépek,
 hordfülfelhordó gépek,
 fóliahegesztés,
 térkitöltés,
 ragasztószalag-adagolók.

›

1117 Budapest,
Budafoki út 111–113.
Tel.: +36 1 204 4368
amco@amcokft.com
Nyitva tartás: H–P 8–16 óráig

megoldásokat kínál. Keressen fel
minket, kérjen részletes szakmai
tanácsadást munkatársainktól annak érdekében, hogy az ön igényeinek megfelelő csomagolási
megoldást ajánlhassunk!

SIGN EXPO

AMCO Csomagolástechnikai
és Konzultációs Kft.

Szolgáltatásaink és technológiáink alapvetően a legtöbb csomagolással járó ipari szektorban
alkalmazhatóak.
Ezt a sokoldalúságot az teszi
lehetővé, hogy a technológiai
kínálatunkat az egyes iparágak
közös és eltérő csomagolási szükségleteinek figyelembevételével
alakítottuk ki.
A PPDexpo keretein belül, cégünk személyre szabott, kifejezetten nyomdák, könyvkiadók igényeinek megfelelő csomagolási

SIGN EXPO

›

C31

1992 óta a Badge4u különféle
reklámcikkekre specializálódott,
beleértve a kitűzőket, a kitűzők
gyártására szolgáló gépeket és
alkatrészeket, mágnesekkel,
okostelefon-tartozékokkal, mikroszálas kendővel és biztonsági
elemekkel ellátott termékeket.

badge4u
ww.znaczek.pl
www.badge4u.eu
znaczek@znaczek.pl
info@badge4u.eu
vimeo.com/badge4u

A termelési feltételeket,
a környezetvédelmi kérdésekkel
kapcsolatos szemléletünket és
a munkaszervezési normáinkat
partnereink nagyra értékelik,
amit számos minőségi és
környezetvédelmi tanúsítványunk is alátámaszt, például:
ISO 9001:2015,
ISO 1400:2004,
OHSAS 18001 and SEDEX.

badge4u.eu
Badge4u
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Magnets

Cardguards

Camera cover
and blocker

Microﬁber cloths

Magniﬁer card

Sticky cleaners
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www.canon.hu
Canon Magyarország
Canon Hungaria Kft.
Canon Europe

A fokozódó kommunikációs
zajban a közönség figyelmének
megtartására a marketingszakértők és a nyomdák ötvözhetik
a nyomtatás és a digitalizáció
előnyeit, és a fogyasztókat
személyre szabott tartalmakkal
szólíthatják meg a vásárlói élményszerzés minden szakaszában. A lakberendezési dekorációk is a kereskedelmi
nyomtatás figyelemfelkeltő
alkalmazásai. A tereket alakító
belsőépítészeti grafikák iránti
kereslet jelentős bevételi csatorna a nyomdai szolgáltatóknak.

Prepress automatizálás

Online preflight/imprimálás
Kép: Sprinkenhof, Hamburg Altstadt / Ajepbah

KIÁLLÍTÓI K ATALÓGUS 2019

53

D20

›

Canon Hungária

A digitális gondolkodásmód
segítségével a kis példányszámú, igény szerinti, akár perszonalizált nyomtatás már most
valós előnyt jelent. A könyvkiadási tartalmak életciklusának
proaktív kezelése lehetővé teszi
a nyomtatott tartalmak kereskedelmi értékének maximalizálását, a rugalmasabb kezelést és
értékesítést.
Filozófiánk a „Kyosei”, vagyis
együtt élni és dolgozni a közös
jóért. A Canon megoldásaival
a felhasználók életét gazdagítja.
A PPDexpón megmutatjuk
változatos digitális nyomdagépeink működését és a friss
termékeket.

PPDEXPO

Üdvözöljük digitális
világunkban

›

B10, A31
2045 Törökbálint, Tó utca 3.
www.centrumservis.hu

›

F21

SIGN EXPO

Centrum
Servis Hungary Kft.

PPDEXPO

CNI Kft.
www.cni.hu

A Centrum Servis Hungary Kft.
a kiváló minőségű német Marabu digitális festékek forgalmazásával, szélesformátumú digitális nyomtatók szervizelésével,
alkatrészellátással és technikai
tanácsadással is foglalkozik. Az
idén 160 éves Marabu a világ
egyik legnagyobb nyomdaipari
festékgyártója, így termékskálánk alkalmazkodik a piaci igényekhez, és ennek megfelelően
növekszik. A festékek jellemzői:
szagmentesség, kiváló kültérés karcállóság. Folyamatosan
bővülő palettánkon megtalálhatóak még az UV-ra száradó
és digitális lakkok (alacsony
költségvetésű felületvédelem,
kézzel felhordhatóság, magas

minőség). Cégünk látja el az
osztrák aeoon és az orosz
Bigprinter nyomtatógyártók
hivatalos képviseletét. A digitális technológia mellett cégünk
a szita- és tamponnyomtatási
anyagok kereskedelmének
egyik piacvezetője, a korábban
említett Marabu szita- és tamponfestékeivel, illetve a már jól
ismert Saati (szövet- és segédanyagok), Alkemi (vegyszerek,
emulziók) és Macdermid
Autotype (ipari fóliák), Comec
(tamponnyomó gépek és
klisék) márkákkal.
Bővebb információkat
a www.centrumservis.hu
oldalunkon talál vagy keresse
szakértő értékesítőinket!

A CNI Nyomda- és Csomagolóipari Termékek Kereskedelme
és Szolgáltató Kft. 2006-ban
alakult Tiszaújvárosban.
Fő tevékenységi köre a nyomdaipari festékek, lakkok, ragasztók es hígítók gyártása és egyéb
segédanyagok forgalmazása.

A nyomdaipari hígítók gyártása
tiszta alapanyagokból, főként
víztelen szeszből történik, de
jelentős mennyiségű lassító,
gyorsító gyártására és IPA értékesítésére is sor kerül. Szolgáltatásaink közül a festékkeverés,
illetve szín- és festékkalibrálás,
szódabikarbónás raszterhengertisztítás emelhető ki.
Beszállítóink technikusaival
szoros kapcsolatot ápolunk, és
gyakran látogatjuk együtt a
magyar nyomdákat.
A magyarországi forgalom
mellé társul a testvérvállalatok
kiszolgálása is, de emellett egyre nő az exportforgalom Ausztria, Németország, Románia és
Szerbia felé is.

Szakterületeink:
Oldószeres/Vizes Flexo
 UV-Flexo
 Ofszet
 UV-ofszet
Partnereink:
 Szita


További információkat
az érdeklődők a www.cni.hu
oldalon találnak.
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ColorPoster Kft.
www.colorposter.hu

A40

›
SIGN EXPO

A30

colorspecial

Várjuk tisztelettel standunkon
személyes bemutatóval, visszautasíthatatlan ajánlatokkal.
Töltsön néhány kellemes percet
velünk egy finom kávé mellett!
Biztos lehet benne, hogy az Ön
számára is van megoldásunk!
(A40 stand, a színpad mellett).

Cégünk digitális és ofszetnyomdák részére laminálástechnikai termékeket (lamináló-,
fóliázógépeket és az ehhez
tartozó fogyóanyagokat) forgalmaz. Fő beszállítóink a GMP
és a KOMFI.
A másik leghangsúlyosabb
terület a nagyformátumú
nyomtatás, melyhez elsősorban
UV-, textil- és oldószeres nyomtatókat forgalmazunk.
Nagyformátumú nyomtatáshoz a HandTop, D.gen és a
MICROTEC termékeit forgalmazzuk.
A nyomtatók ellátását festékkel a NAZDAR inkjet festék
termékcsaláddal oldjuk meg,
melyek a legmagasabb minőségi követelményeknek is eleget
téve olcsó alternatívát biztosítanak a gyári festékekkel szemben.

›

www.colorspecial.com
sales@colorspecial.com
Magyar nyelvű infóvonal:
+36 30 736 3629

ÚJDONSÁG: Megkezdtük beltéri
minőségű, nagy teljesítményű,
ipari felhasználásra fejlesztett,
nagyformátumú nyomtatók
forgalmazását, melyek a világelső nyomtatófejgyártó
Fujifilm-Dimatix JAVÍTHATÓ
NYOMTATÓFEJEIVEL
rendelkeznek.
Tekintse meg Ön is a kifogástalan minőség és a 200 m2/óra
feletti teljesítmény kompromis�szummentes találkozását!

SIGN EXPO

Colorspecial s.r.o.

A Colorspecial s.r.o. közel tíz éve
világvezető festékmárkák
KÖLTSÉGHATÉKONY forrása
a nyomdák számára. Fő termékeink a piacvezető SunChemical
festékgyár nyomdafestékei.
A SunChemical már kétszáz
éve a világ legnagyobb PRÉMIUM
minőségű festékgyára.
Környezetbarát festékkínálatunk lefedi az Eco, Mild, Hard
solvent, UV, Textil, továbbá az
Offset, Flexo és Szita gépek teljes
palettáját.
Fókuszban standunkon
a nagyformátumú textilnyomtatáshoz ajánlott speciális színek
bemutatása lesz.
A festékeken túlmenően garanciális és garanciaidőn túli szervizzel, utántöltő rendszerekkel,
díjmentes helyszíni színprofilozással állunk partnereink rendelkezésére.
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Csomagolási és
Anyagmozgatási
Országos Szövetség
A L A P Í T VA : 19 9 0

1113 Budapest,
Bartók Béla út 152.
www.csaosz.hu

› A11-12

csaosz

SIGN EXPO

Dekorszövetség
1088 Budapest,
Vas utca 18.
www.dekorszovetseg.hu
dekorszovetseg
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A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség
(CSAOSZ) elsősorban a csomagolószerek és csomagológépek
gyártásában, forgalmazásában,
felhasználásában – ide értve
a csomagolással kapcsolatos
tevékenységeket a kutatásfejlesztéstől az értékesítésig – érdekelt vállalkozások által önkéntesen létrehozott szervezet.
Feladatkörébe tartozik a szakterület szakmai és gazdasági
érdekképviselete a jogalkotó
kormányzati szerveknél és más
hatóságoknál. Tevékenysége
kiterjed a szakterület hazai és
nemzetközi fórumokon való
képviseletére is. Tagvállalatait
információszolgáltatással, üzleti kapcsolatok közvetítésével,
kiépítésének elősegítésével
támogatja.

A jogszabályi kötelezettségek
és a szakmai ismeretek átadására
tanfolyamokat, workshopokat
és konferenciákat szervez.
A CSAOSZ célja, hogy a szerteágazó szakterületek együttesét jelentő csomagolóipar, ezen
belül is elsősorban tagvállalatai
érdekeit képviselje, működési
feltételeit javítsa, eredményeit,
képességeit pedig mind bel-,
mind külföldön népszerűsítse.

Magyarországi Dekoratőrök és
Kirakatrendezők Szövetsége
Association of Hungarian
Decorators & Window Dressers
Alapítás éve: 2005
Szakmai nonprofit, civil
szervezet

A Dekorszövetség szervezi
a SignExpo 2019 szakvásáron
a Pop-up plasztika papírból
címmel meghirdetett kreatív
versenyt. A verseny kiírás szerinti célja olyan papírplasztika
létrehozása, amely egy darab
lapból áll, csak vágással és hajtással készül, ragasztás nélkül.
A pályamunkák megmutatják,
hogy a kreatív szakmáknak
milyen eszköztárai vannak és
a technikai, művészi, szakmai
tudással, azonos alapanyagból,
a kísérletező képzelettel milyen
eltérő hatások érhetők el.

A Dekorszövetség a dekoratőr
és kirakatrendező végzettségű
szakemberek és a szakmát tanuló diákok szakmai szervezete.
Célja a környezet vizuális kultúrája, valamint a kereskedelem
és a reklám minőségi megjelenése.
Tevékenységi körei:
 szakmai érdekképviselet,
 versenyszervezés,
 oktatás,
 kiállításszervezés,
 publikálás.

Társkiállítónk a GS1 Hungary
és az ÖKO-Pannon.

Digitmaster Kft.
2310 Szigetszentmiklós,
Csepeli út Hrsz. 0182/41.
www.digitmaster.hu
digitmasterkft
Cégünk 2009-ben nyitotta
meg kapuit, és ekkor került be
a textildekoráció és az egyedi
ajándéktárgy alapanyagok
forgalmazásának világába
Magyarországon és a környező
országokban is. Hatalmas,
egyedi szublimálható termékpalettával rendelkezünk külön-

C32

›

Termékeinket raktárkészletről
azonnal tudjuk biztosítani, akár
ipari mennyiségben is. Fiatalos,
folyamatosan fejlődő, profi
csapat áll rendelkezésére, hogy
kihozzuk a lehetőségekből
a maximumot.
És ez még mind semmi! Nem
biztos benne, hogy pontosan
mit és hogyan szeretne? Szeretné megkímélni pénztárcáját
a felesleges vásárlásoktól? Jöjjön el hozzánk, professzionális
technikai helyiségünkben magasan képzett technikusaink
segítségével kipróbálhatja eszközeinket, illetve betekintést
nyerhet termékkínálatunkba és
mi a legmegfelelőbb személyre
szabott lehetőséget kínáljuk
Önnek!
Ne habozzon, keressen minket még ma!
Mert nekünk az ügyfél az első!

SIGN EXPO

böző anyagokból, mint például:
kerámia, fém, fa, üveg, kő felületek. Természetesen a termékek megmunkálásához szükséges eszközökért sem kell
tovább keresnie, mert a technológiához való professzionális
berendezések értékesítésével is
foglalkozunk.
Termékeink között megtalálhatják a különböző fajtájú és
típusú hőpréseket, vágóplottereket, szublimációs nyomtatókat és az ezen berendezésekhez
szükséges kellékanyagok széles
kínálatát is.
Különböző transzferpapírrendszerek minden textiltípushoz, nyomtatható, flex és flock
fóliák széles választéka, nem
utolsósorban pedig a legmodernebb szublimációs festékrendszerek is szerepelnek palettánkon.

Digitalprint & Expo Kft.
1139 Budapest, Fáy utca 8.
www.digitalprint.hu
A Digitalprint & Expo Kft.
szélesformátumú és íves digitális nyomtatással és mobil kiállítási rendszerek forgalmazásával
foglalkozik. Egyedi termékeket
és megoldásokat készítünk
igény szerint.
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www.digitalisreklam.hu

›

1117 Bp, Prielle K. u. 19–35/G

Kereskedelemben alkalmazható kommunikációs termékeink: időzített, dinamikus
hirdetési felületek, Shop-Assistant vevőtámogató rendszer,
szenzorvezérelt dinamikus tartalommegjelenítés, integrált
POS-megoldások, QR kód-/
vonalkódvezérlés, útvonaltervező, mobil applikációk, játékok, vásárlói kérdőívek,
VR-, AR-megoldások.

SIGN EXPO

Digitálisreklám.hu Kft.

Cégünk értékesítést növelő,
digitális kommunikációs megoldásokat kínál elsősorban interaktív megoldások formájában. Eszközeinkkel a szöveges
és képi információkat naprakészen lehet tartani a kommunikációs felületeken. Saját fejlesztésű tartalomszerkesztő,
tartalommegjelenítő szoftverünk felhőalapú technológián
alapul, így bármikor módosítható távolról a képernyőkön
megjelenő tartalom. Rendszerünk hatékonyan alkalmazható
értékesítés növelésére (POS) oly
módon, hogy a termékek közelében hívja fel a vásárlók figyelmét az éppen aktuális akcióra,
illetve útvonaltervező segítségével az adott árucikkhez navigálja az érdeklődőt.

B40

›
SIGN EXPO

I nnovatív és praktikus kiállítási rendszerekkel, magas szintű vizuális megjelenítésekkel
segítjük a legigényesebb
hazai vállalkozók reklámmegjelenését.
 Egyszerű, könnyen kezelhető
és látványos vizuális megoldásokat gyártunk.
 Segítünk eligazodni a reklámés kiállítási eszköz választásban.
 Legfőbb szempontként
a reklám eredményességét
tartjuk, hogy ne költség,
hanem befektetés legyen.
 Hosszú távú és előremutató
reklámmegoldásokat készítünk.


Displayház
– Triangle Hungária Kft.
www.displayhaz.hu
www.reklamkell.hu
Kreatívan is lehet gyártani!
Mi ezt tesszük.

Termékpalettánk:
- D I S P L A Y H Á Z A R E K L Á M L Á T V Á N Y A L K O T Ó J A-

k omplett, prémium színvonalú egyedi kinézetű standok,
 cégfeliratok, világító reklámberendezések,

›

A10



SIGN EXPO

Displaypláza
www.displayplaza.hu
www.displaystore.hu
www.okos-kiallitasistandok.hu
Komplex kiállítási
standmegoldások
bonyodalmak nélkül.
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Kitelepülésre készül?
Tegye hatékonyabbá a kitelepüléseit a legújabb nyugateurópai kiállítási rendszereinkkel, és tegyen szert lépéselőnyre a konkurensekkel szemben!
Cégünk olyan kiállítási eszközöket értékesít, amelyek Magyarországon teljesen egyedülállónak számítanak. Brutális
megjelenés, kreatív megoldások – minden, ami egy hatékony kitelepüléshez szükséges.
Komplett világító kiállítási
rendszerek tervezése és applikálása, amely maximalizálja
a figyelemfelkeltést – és egy
kiállításon nincs fontosabb
a figyelem megragadásánál.

információs rendszerek,
üzlet- és irodadekorációs
megoldások,
 mobil kiállítási eszközök
(roll-up, pop-up falak és
pop-up pultok, zászlók stb.).



Szolgáltatásaink:
T3 stand tervezés,
 nagyformátumú nyomtatás
(textil- és táblanyomtatás),
 CNC formavágás és gravírozás,
 3D plexi, hab, fém megmunkálás.


Reklámügynökségek, kiállításépítők, belsőépítészek számára
alvállalkozóként gyártunk és
közreműködünk kiállítási standok, belsőépítészeti motívumok
gyártásában.

Kiállítási standmegoldások
Pop-up kiállítási hátfalrendszerek
 Személyautóval szállítható,
gigantikus felületű standrendszerek
 Gyorsan összeállítható
világító standelemek
 Mobil kiállítási pultok
 Alapzatok
 Prospektustartó állványok


Dupro Kft.
1188 Budapest, Szövet u. 15.
www.dupro.hu
www.ragibolt.hu

Cégünk családi vállalkozásként,
immáron 22 éve aktív részese
a piacnak. Kétoldalú ragasztószalagok forgalmazásával foglalkozunk, a németországi
Lohmann GmbH & Co. KG
ragasztószalag divíziójának
kizárólagos hazai képviselete
vagyunk.
Egyik legmeghatározóbb
iparágunk a nyomdaipar:
a flexibilis csomagolóanyagok
nyomtatásához szükséges kétoldalas kliséragasztóink igen jól
ismertek, illetve elismertek
a területen. Termékeink között
megtalálhatók – különböző
vastagságban – fóliahordozós
(DuploFlex Fol®), szövethordozós (DuploFlex Tex®), illetve
habalátétes (DuploFlex®) kliséragasztók.
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Más iparágaknak is (pl. reklámipar) igyekszünk a legjobb
megoldásokat nyújtani. Portfóliónkban különböző igényeket
kielégítő ragasztószalagok
megtalálhatóak: hordozónélküli, fólia-, papír-, textil- vagy
szivacs-hordozóanyaggal
gyártott kétoldalas ragasztószalagok, illetve a legspeciálisabb
igényeket is kielégítő stancolt
– azaz formára vágott –
anyagok.
Mára már több értékesítési
ponttal is rendelkezünk;
központunk a XVIII. kerületben
található. A XIII. kerületben
továbbra is vásárlóink rendelkezésére áll Ragibolt néven ismert
belvárosi üzletünk.
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www.hopres.hu

Minden látogatót
szeretettel várunk.

›

3104 Salgótarján, Park u. 11.

A kiállításon bemutatjuk:
a legújabb hőprésünket
(SP-45-NA) és
 a legtermékenyebb gépünket
(PHP-45-V-2-A).


PPDEXPO

Drucktech Kft.

A Drucktech Kft. hazai gyártóként több mint 20 éve készít
hőpréseket és szitanyomó
gépeket.
A membrán hőprések kifejlesztésével komoly előnyre
tettünk szert a versenytársakkal
szemben. Mára a termékeink
eljutottak olyan helyekre is,
mint Új-Zéland, USA, Malajzia,
Új-Kaledónia, de büszkék
vagyunk, hogy termékeink
15%-át évről évre Magyarországon adjuk el.

F11

›
www.duplo.com
www.duplointernational.com

PPDEXPO

›

E42

PPDEXPO

Duplo

2367 Újhartyán, Fő.u. 41.
www.ragasszunk.hu
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Európában a kötészeti eszközök
forgalmazásában napjaink
egyik meghatározó vállalata
a DUPLO. A DUPLO-csoport
három gyártó cégből áll Japánban, valamint nyolc belföldi és
hét külföldi értékesítési vállalatból világszerte. Azokban az
országokban és területeken,
ahol a helyi leányvállalatok
nem képviseltetik cégünket,

termékeinket disztribútorokon
keresztül szállítjuk. Ezeknek
a kiterjedt hálózatoknak köszönhetően termékeinket világszerte mintegy 170 országban
használják az ügyfeleink.
A PPDexpo keretein belül
a nagyközönség előtt is bemutatkozik a nemrég megjelent,
ám mára piacvezető DUPLO
DDC-810 3D UV formalakkozó.

Az En’co Bt. 2017-ben kezdte
meg tevékenységét a nyomdaiparban, amikor is a németországi
Baumer HHS képviselői lettünk.
A Baumer HHS ragasztófelhordó
és minőség-ellenőrző rendszerei
a megbízhatóságukról és a precizitásukról híresek. Fő terület a
hajtogató és a hajtogató-ragasztó
gépek kiszolgálása.
Partnereknél szerzett tapasztalataink alapján számos helyen
tapasztaltuk, hogy a ragasztástechnológia nem egy folyamatként van kezelve.
Ezért határoztuk el a 2017-es
év végén, hogy egy szintén magas minőséget képviselő ragasztógyártót is képviseljünk, ez a
hollandiai Intercol. Sok partnerünknél optimalizáltuk a ragasztási folyamatot, amellyel jobb minőséget magasabb darabszám
mellett tudnak produkálni.

Szeretünk az ügyfeleinkkel
együtt gondolkodni, és komplexen látni a folyamataikat. Így
világossá vált számunkra, hogy
a termelékenység és a munkaerőhiány a két legnagyobb kihívás
napjainkban. Erre nyújtanak megoldást a Palamides automata
kirakói, melyekből a legújabban
kifejlesztett gép megtekinthető
a standunknál.
A minőségre még több hangsúlyt fektetve, 2018-ban megkezdtük együttműködésünket
a németországi EyeC nyomatellenőrző berendezéseket gyártó
céggel, amely lehetővé teszi
a nulla százalékos selejtarány
produkálását a nyomdaiparban.
Ezenkívül tartogatunk még egy
kis meglepetést a hullámkartongyártók részére, ami nagy előrelépést jelenthet minden hullámkartongyártásban érdekelt
szereplőnek.

Düsseldor f
2020. február 16 –20.

A kiskereskedelem világvására
– The Global Retail Trade Fair
www.euroshop-tradefair.com

BD-€E xpo Kft.
1021 Budapest,
Hűvösvölgyi út 4.
www.bdexpo.hu
office@bdexpo.hu

Frankfurt
2020. január 25 –28.

Frankfurt
2020. január 25 –28.

A papír-, irodaszer- és írószerkínálat, valamint az irodafelszerelések világviszonylatban legnagyobb választékát a frankfurti
Paperworld vonultatja fel.
https://paperworld.
messefrankfurt.com/

A hobbi-, barkács- és művészkellékek elsőszámú nemzetközi
szakvására.
www.creativeworld.
messefrankfurt.com
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A nyomtatási technológiák
világvására
A drupa várhatóan ismét meghatározó lökést ad a világ
nyomdaiparának további fejlődéséhez. A drupán az ágazat
kulcsszereplői éppúgy megjelennek, mint a kis- és középvállalkozások, vagy a start up-ok.
A drupa minden alkalommal a
jövőbemutató csúcstechnológiák és a teljes értékláncot átszövő megoldások egyedülálló
bemutatkozását kínálja.
www.drupa.com

Process and Packaging Leading
Trade Fair
Az interpack a csomagolóipar
és a kapcsolódó folyamatalapú
ágazatok világviszonylatban is
legnagyobb és legjelentősebb
szakvására. Az iparág vállalatai
számára kihagyhatatlan seregszemle, amely egyúttal minden
alkalommal páratlan lendületet
ad az ágazatnak, hiszen az itt
bemutatott innovációk határozzák meg a következő évek
fejlődését.
www.interpack.com

EXPO Kft.

›

BD
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D10, R20

Az Eurojet küldetése

Eurojet Hungária Kft.
1033 Budapest,
Szőlőkert utca 15.
www.eurojet.hu

„A sikereket megélve, az eredményeket elérve, folyamatosan
fejlődő csapatunkkal biztos hátteret fenntartva, a nehéz pillanatokban sem hagyunk magadra.”
Az Eurojet Hungária Kft. egyedülálló termék- és szolgáltatáskombinációjával 2005 óta nyújt
teljes körű gyártási biztonságot
a szélesformátumú digitális
nyomdák és vállalkozások

számára. A termeléshez, kivitelezéshez szükséges festékek,
alapanyagok, gépek biztosítását nyugodtan hagyd ránk!
Mi ebben vagyunk jók.
Az alapanyagok, festékek,
nyomtatók, gépek és a szervizszolgáltatás ötvözetével nyugalmat és értékes időt nyújtunk
Számodra. Nekünk az a fontos,
hogy Te a legfőbb tevékenységedre, a gyártásra és kivitelezésre tudj koncentrálni.

EurojetHungaria

B22

eurojet.hungaria.kft

SIGN EXPO

›

A Falk&Ross Group Európa piacvezető promóciós ruházattal
foglalkozó nagykereskedelmi
cége.
Falk&Ross Group
Hungary Kft.
1112 Budapest, Kőérberki út 36.
Telefon: +36 1 371 2221
www.falk-ross.eu
info.hu@falk-ross.com
https://goo.gl/BKcXMQ
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A németországi központtal,
38 éve működő Falk&Ross Group
Európában négy regionális központtal, valamint 15 értékesítési
irodával áll viszonteladó partnerei rendelkezésére. A budapesti
irodánkból Közép- és Dél-Európa
15 országát látjuk el, XI. kerületi
bemutatótermünkben az összes
termékünk megtekinthető. Kínálatunkban 50 márka több mint
2550 terméke megtalálható,
rendkívül széles szín- és méretválasztékban. 748 oldalas termékkatalógusunk 16 termékcsoportra bontva jeleníti meg ruházati termékeinket.

Munkaruha, formaruha, pólók,
galléros pólók, dzsekik, kabátok,
nadrágok, cipők, sapkák, kiegészítők, sportruházat, táskák,
pulóverek, polár felsők, gyermekruházat, alsóruházat, törölközők alkotják a kínálatunkat.
Kiemelten forgalmazott márkáink: B&C, Fruit of the Loom,
Stedman, SG, Result, Regatta,
Gildan, Spiro, Shugon, Russell,
FDM, Stormtech, Kustom Kit,
Beechfield, Anvil, Mantis, Jassz,
Tee Jays, Quadra, Bella+Canvas,
Seidensticker, Nakedshirt,
Yoko, Bagbase. Negyvenmillió
darabos raktárkészlet, gyors
szállítási határidők, professzionális megoldások, egyedi kialakítású
termékek, valamint német precizitás jellemzi a működésünket.

Flexo Innovációs Klaszter
www.flexoinno.hu
flexoinnavitioncluster

Termékek:
Műanyag csomagolóanyagok
flexonyomtatással
 Párna, redőzött tasakok
 Álló tasakok (Doypack)
 Síkfóliák
 Tömlők
 Bevásárlótáskák
 Zsákok

K20

›

Papír csomagolóanyagok
flexonyomtatással
 Redős-talpas és éltalpas
papírtasakok
 Éltalpas ablakos papírtasakok
 Tekercsek automata (gépi)
csomagoláshoz
 Húscsomagolók, íves
 Kávécukor (4-5 gramm)
kiszerelve
 Zsírálló papírtasakok
 Cukrászati csomagolók,
íves és tekercses

PPDEXPO

A Flexo Innovációs Klasztert hat
magyarországi tulajdonú vállalkozás alapította azzal a céllal,
hogy teljes körű papír- és műanyag alapú csomagolástechnikai megoldásokat nyújtson.
A Klaszter csomagolóeszközgyártásra specializálódott tagjai
elsősorban a közös technológia, a flexonyomtatás terén
képesek kihasználni az együttműködést.

Cégünk alapító tagja a Flexo
Innovációs Klaszternek és jogi
tagja a CSAOSZ-nak és a Papírés Nyomdaipari Műszaki
Egyesületnek.

Polietilén fólia gyártás
Monofóliák
 Koextrudált fóliák


Gépgyártás
Flexonyomógépek
 Kliséragasztók
 Lamináló gépek
 Ragasztóadagolók
 Tekercsvágógépek
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Flexo 2000
Csomagolástechnikai Kft

›

www.flexo2000.hu

sítjük az elképzelést. Az igényeknek minél magasabb színvonalon próbálunk megfelelni,
figyelembe véve a leginkább
költséghatékony megoldásokat.
Termelőberendezéseink:
3 db flexó nyomdagép, 2 db
tasakkonfekcionáló berendezés
és 3 db tasakkonfekcionáló
gép, melyek technikai színvonala, kibocsátó képessége és
a késztermékek minősége a mai
kor követelményeinek teljes
mértékben megfelelnek.
Termékeink minőségét a DIN
EN ISO 9001:2015 szabvány és
a HACCP rendszerek alkalmazása garantálja.

PPDEXPO

FLEXO 2000
Csomagolástechnikai Kft.

A FLEXO 2000 Csomagolástechnikai Kft. 1998. szeptember
1-jén alakult, fő tevékenységi
köre papíralapú csomagolóanyagok tekercsből tekercsbe
történő nyomtatása flexóeljárással, redőstalpas papírtasakok
vevői igény szerinti gyártása,
illetve ötgrammos kávécukor
kiszerelése. Vállalkozásunk több
évtizedes tapasztalattal rendelkezik a csomagolástechnika és
a flexónyomtatás területén,
szakmai tudásunknak, elhivatottságunknak köszönhetően
igen kiterjedt vevőkörrel rendelkezünk mind belföldön,
mind a közép-európai régióban.
Partnereinkkel a tervezés
fázisától kezdve a késztermék
leszállításáig szorosan együttműködünk. A kapcsolatfelvétel
során felmérjük vevőink pontos
igényeit, velük együtt véglege-

K30

›
PPDEXPO

Flexo-Line 2001 Kft.
2310 Szigetszeszentmiklós,
Szerelő utca 10.

›

A22

www.flexoline.hu

SIGN EXPO

FormTex
www.formtex.ro
FormTex.ro
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Cégünk 1996-tól készít csomagolóanyag-gyártók részére
fotopolimer flexó, illetve magasnyomó kliséket, tetszőleges
lemezvastagságban (1,14–
6,0 mm-ig), 2030 × 1270 mmes méretig, FLINT
és DuPont alapanyagokra.
Tevékenységi kör
 Grafikai tervezés és nyomdai
előkészítés
 Digitális és analóg fotopolimer klisé készítése tetszőleges lemezvastagsággal
(1270 × 2030 mm-ig)
 HD flexó technológia
4000 dpi felbontással
 Hullámlemez-feldolgozók
részére nyomóköpenyek
készítése, automata, gépi
montírozás
(1700 × 3000 mm-ig)
 Lakkozó lemezek formalakkozáshoz (ofszetgépekre)



A FormTex ideális eszköz arra,
hogy látványosan mutassa be
márkáját vagy termékét rendezvényeken vagy vásárokon.
A termékek alumínium keretre
feszített textilből készülnek,
nagy felbontású, nyomtatott

textíliából, ami kompakt,
könnyű és könnyen telepíthető.
Előnyei: a formák és méretek
változatossága, versenyképes
árak és a saját design alkalmazása egyedi megjelenéssel.

 agasnyomó és tamponM
klisék készítése
 Flexó nyomógépek és klisékidolgozó berendezések
üzembe helyezése
 Elméleti és gyakorlati szaktanácsadás, oktatás és
továbbképzés
 Klisé- és flexónyomtatási
tesztek számítógépes és méréstechnikai értékelése
 Mintakészítés (raszterhelyes
proofok, digitálisan nyomott
mintadobozok)
A fólia-, címke- és hullámkartonnyomtatás terén számos olyan
üzemet tudunk megrendelőink
sorában, akik a hazai és a külföldi piacon is sikereket értek el a
csomagolás területén.

Fourcolours.hu Kft.
2900 Komárom,
Kelemen László utca 1.
www.fourcolours.hu
fourcolourskft
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Csatlakozzon partnerprogramunkhoz, és részesüljön egyéb
kedvezményekben is.
Állandó kedvezményt nyújtunk ügynökségek számára az
első megrendeléstől.

B41

Gyorsan, olcsón és kényelmesen – így rendelhetsz tőlünk.
Ofszet- és digitális nyomtatás.
Használja ki az online megrendelési lehetőséget, hogy irodája kényelméből vagy akár otthonról rendelhessen. Munkáját
online kalkulátorunk teszi
könnyebbé.

›

www.fortuna-digital.com

megújuló termékpalettával,
kiváló logisztikai háttérrel és minőségi szolgáltatásokkal párosítva.
A nyomtatási szektor az utóbbi
időszakban folyamatosan távolra
mutató változásokon megy keresztül, a HP pedig e változások
úttörője, hiszen élen jár a holnap
igényeinek előre látásában,
e látásmód eredményeként
alkotta meg a Latex-technológiát,
a Fortuna Digital pedig büszke
HP-partnerként közvetíti a márka
innováció iránt tanúsított szenvedélyét minden vásárlónk számára. A Fortuna Digital a HP l
egújabb fejlesztésű Latex-nyomtatóinak és számos egyéb készülékének egyik legnagyobb disztribútoraként készen áll arra, hogy
támogassa Önt és vállalkozását
abban, hogy közösen egy
magasabb szintre lépjenek!

SIGN EXPO

Fortuna Digital Kft.

A Fortuna Digital Kft. a Fortuna
Digital Csoport része, melynek
központja a horvátországi Splitben található. A Fortuna Digital
anyacégét 1990-ben Splitben alapították, Fortuna Komers d.o.o.
néven, amely az évek során rengeteget fejlődött, és fordult a
tradicionális nyomdaipari megoldásoktól az új technológiák felé,
melynek eredményeként mára
vezető pozíciót tölt be Európa déli
régiójában. Cégünk széles választékából csak olyan néhány piacvezető márkát emelnénk ki
mint HP, ESKO Kongsberg,
Summa, Pongs, Politape,
Caldera, Flexa és számos további
megbízható és ismert termékcsoport.
A Fortuna Digital kiegyensúlyozott támogatást kínál partnerei
számára, mindezt folyamatosan

Rugalmas Partner Program . . . . . .
VÁRUNK MINDEN
REKLÁMÜGYNÖKSÉGET ÉS NYOMDÁT
PARTNERPROGRAMUNKBA.
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nemesítéssel, vagy anélkül – a nyomdaipar legújabb vívmánya
mindenképpen hozzájárul a sikeres nyomtatáshoz.
heidelberg.com

www.paperfox.hu

›

E23

PPDEXPO

Paperfox – Fürcht Zoltán

Heidelberg
Magyarország Kft.

PPDEXPO

HEIDI_NYOMDAVILÁG.indd 1

2011 Budakalász,
Kék Duna u. 5.
www.hu.heidelberg.com
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Nagy lelkesedéssel készülünk
a PPFest-re, mert bár a vevőink
többsége az interneten találja
meg vállalkozásunkat, a személyes találkozás élményét az
online megoldások nem tudják
pótolni. Mivel az általunk gyártott gépeket mi magunk tervezzük, nagy szükségünk van
a vevők visszajelzéseire, ötleteire. A már jól ismert ritzelőgépeink, bígelőgépeink, hengerstancaink, stancpréseink mellett bemutatjuk néhány olyan
újabb alkotásunkat is, melyek
hazai kiállításon még nem szerepeltek.

A saját gyártású gépek mellett kiállítjuk más európai gyártók termékeit (Cyklos hajtogató, bígelő, névjegyvágó gépek,
JBI fémikerspirálok és spirálkötő
gépek), sőt a távoli Kína mesés
kincsei közül is bemutatunk
néhányat (Warrior saroklekerekítők, névjegyvágók, lyukasztók, ringlizők).

A Heidelberg-csoport világszerte 250 székhelyen működve
nyújt megoldásokat a legkülönfélébb nyomtatási eljárásoktól a
továbbfeldolgozási folyamatokig.
A Heidelberg Magyarország
Kft. a Heidelberg Osteuropa
Vertriebs-GmbH százszázalékos
leányvállalataként működve
szolgálja ki a nyomdaipari
vállalkozások igényeit, a cég
termékskálája a gyártási folyamatok egészére kiterjed.
Célunk, hogy minden vevőnk
saját igényeinek megfelelő,
testreszabott megoldást kapjon.

A Heidelberg Magyarország
Kft. úgy követi a vevők egyedi
igényeit, hogy modulárisan
kiépíthető megoldásokat kínál
az előkészítéstől a továbbfeldolgozásig, egy terméktől
a teljes munkafolyamatig.
Mindezt szakmai tanácsadással
és teljes körű szervizszolgáltatással támogatva nyújtjuk ügyfeleinknek, hogy a márkanév
iránti bizalmat mindenkor
megőrizhessék.
2017. 10. 10. 10:52

www.grimex.hu
HATÉKONY nyomtatási és feldolgozási RENDSZEREK, olyan
NYOMDÁK számára, akiknek
fontos, hogy a NYERESÉG ne
folyjon el a termelésben.
Az idei PPDexpón is számos
újdonsággal várjuk a címkenyomtatással, valamint a kartonés hullámkarton-feldolgozással
foglalkozó cégek szakembereit.
Bemutatjuk új partnerünk,
a NEW SOLUTION belépőszintű
címkegyártó rendszerét: az
ATOM címkenyomó gépet és

Karton- és hullámkartonfeldolgozók a LAMINA GL kézi
adagolású hajtogató, ragasztó
gépével főként a kis- és közepes
példányszámoknál gyorsíthatják
ragasztási folyamataikat. További
kartonfeldolgozó rendszereinkről
a PAMA képviseletünk portfóliójából szívesen tartunk bemutatót.

Stancszerszámai előkészítésével
kapcsolatban a ROTOMETRICS
képviselője tart fogadóórát.
Szintén új termékünk az AZON
UV-festékkel dolgozó Mason
táblanyomó gépe, melyet dekor-

E41

A MARK ANDY Digital One
hibrid digitális címkenyomó
és feldolgozó rendszert idén a
PARTNERS Kft. csapatával közösen mutatjuk be, az ESKO gyártásautomatizáló rendszerével
kiegészítve. Standunkon egy
valódi sörcímkegyártó kisüzembe
tekinthet be, azonnali rendelésfeldolgozással és gyártással. A késztermék kipróbálására a bárszéket
mi biztosítjuk önnek.

›

cégeknek ajánlunk, gyakorlatilag
bármilyen sík felület nyomtatására, legyen az fa, fém, üveg vagy
csempe.

A BACCIOTTINI DG Line automata gépével biegelési és perforálási feladatait gyorsíthatja fel a
jelenlegi gyártási ideje töredékére.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, további információt PPDexpós termékeinkről
a www.grimex.hu oldalunkon
talál!

Gyártson professzionális címkéket
a New Solution asztali rendszerével!
Címkenyomtatás, riccelés és kiszerelés
akár egy asztalnyi helyen

Ha szeretné élőben látni a
címkenyomó rendszerét
látogasson el a PPDexpo
E41 standjára
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www.grimex.hu

PPDEXPO

Grimex Magyarország Kft.

az ANT riccelő gépet, mellyel
akár egy asztalnyi helyen profes�szionális kereskedelmi címkéket
gyárthat.

D30

›
PPDEXPO

Hesse Trade
Trade
Hesse
Hesse Trade Kft.
1044 Budapest Óradna u. 4.

PPDEXPO

›

D50

www.hessetrade.com

JURA-TRADE Kft.
www.juratrade.hu

www.wellcom.hu
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A Hesse Trade Kft. a Durst,
Kodak, X-Rite, Nilpeter magyarországi képviselete 150
m²-es standon a következő
berendezéseket mutatja be
a PPDexpón: B2-es méretű full
automata thermofóliázó berendezés 60 m/perc sebességgel,
1150 mm széles egyenesvágó
gép, B3-as méretű íves mágneshengeres stancológép,
1700 × 1300 mm kivágó plotter, keménytábla-készítő
berendezés, beakasztó és
gerincbígelő berendezés, kis
címkenyomtató és kivágógép,
ívszámoló berendezés, kisméretű táblanyomó gép.

A kiállított berendezéseket
működés közben is meg lehet
tekinteni. Az általunk forgalmazott, de nem kiállított berendezésekről a standon videók,
animációk, prospektusok, minták lesznek láthatóak.

A JURA-csoport szakembergárdája 1988 óta dolgozik
együtt. 1990 óta foglalkozik
színes nyomdai előkészítő
rendszerek fejlesztésével, telepítésével és szervizelésével.
A kilencvenes évek eleje óta
a Kodak prepress-berendezéseinek hivatalos magyarországi
forgalmazója. Közel két évtizede szállít a bankjegy- és magas
biztonsági nyomatokat előállító
nyomdák részére ilyen termékek előállítására szolgáló speciális grafikai munkaállomásokat, nyomdai előkészítő
rendszereket. Nemzetközi piaci
sikerét jelzi az a több mint száz
cég, amely megelégedéssel
használja tervezőszoftvereit és
egyéb rendszereit világszerte.

Az idei évben is azzal
a JURA-csoporthoz tartozó
WellCom Grafikai Stúdióval
állítunk ki, amely az egyik legrégebben működő, legtapasztaltabb DTP-stúdió Budapesten.
Magas színvonalú grafikai,
prepress- és nyomdai szolgáltatásokkal segíti ügyfeleit igényes
kiadványokhoz.
Hosszú távú kapcsolataik
bizonyítják rátermettségüket és
naprakészségüket mind szakmai, mind ügyfélkapcsolati
téren. A nyomdáknak is kiváló
partnerei: egyrészt a WellComból mindig ellenőrzött, valóban
nyomdakész állományok érkeznek, másrészt kiszervezhetik
hozzájuk a lehetőségeiket meghaladó előkészítési munkákat.

www.horizon.de
HorizonGmbH
horizongmbh
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›

gesen kényelmes és egyszerű
kezelést tesz lehetővé.
A Horizon-gépeket úgy tervezték, hogy minden munkát
jövedelmező módon dolgozzanak fel – egy példánytól az
ipari termelési mennyiségig.
Ezáltal ideálisan alkalmasak
a nyomdaipar aktuális kihívásainak való megfelelésre.
Magyarország egészére
kiterjedő szervizszolgálat biztosítja a mindenkori kompetens tanácsadást és megbízható szervizszolgáltatást.

PPDEXPO

Horizon GmbH

A Horizon GmbH vezető világpiaci pozíciót tudhat magáénak innovatív megoldásaival
a nyomdai feldolgozás minden
területén: összehordás, irkafűzés, hajtogatás, bígelés,
ragasztókötés, vágás, fóliázás
és stancolás.
A Horizon rendszerei kitűnnek erős felépítésű, pontos és
rendkívül rövid átállási idővel
rendelkező gépeikkel. Szinte
nem létezik makulatúra, és
a saját fejlesztésű „TOUCH&
WORK”-technológia különle-

K20

›
PPDEXPO

Kajári és Fia
Csomagolóanyag
Gyártó Kft.
6230 Soltvadkert,
Szarvaskút dűlő 13/I

E25

www.kajarikft.hu

Vállalkozásunkat polipropilén
fólia feldolgozására hoztuk
létre 1991 októberében. Alapja
az a felismerés volt, hogy
a polipropilén fólia korszerű,
esztétikus csomagolóanyag,
kitűnő aromazáró tulajdonsággal. Sokéves hazai és nemzetközi szakmai tapasztalat és
gyakorlat birtokában az évek
során nyomtatott és natúr
BOPP-ből, cPP-ből és PP kristályfóliából oldal- és háthegesztett tasakok, valamint a modern
csomagológépek kiszolgálására
alkalmas tekercsfóliák gyártására specializálódtunk. Az elmúlt
28 év fejlesztései során több-

rétegű aroma-, gáz-, illetve
vákuumzáró vagy mikroperforált (légáteresztő) csomagolófóliákat is előállítunk.
A folyamatos technikai és
technológiai fejlesztések nyomán
mára egy modern, korszerűen
felszerelt, kulturált környezetben elhelyezkedő, széles tevékenységi körrel, magas elméleti
és technikai tudással rendelkező gyárat üzemeltetünk.
Vevőink egyedi igényeinek
magas szintű, pontos kiszolgálását kitűnő szakmai képzettséggel rendelkező, elhivatott
munkatársainkkal együtt végezzük.

 yomdai papírhulladék,
N
újság, szórólap, könyv,
kartondoboz, irodai papír
gyűjtése.
 Csomagolási papírhulladék
és újrahasznosítható műanyag hulladék gyűjtése.
 Bizalmas dokumentumok
végleges megsemmisítése,
megsemmisítési igazolással,
akár a megrendelő jelenlétében is.
 Papír- és műanyag hulladék
válogatással történő feldolgozása, tömörítése bálázással, újrahasznosításra való
előkészítése.
 A begyűjtést konténerszállító
multiliftes és tömörítős teherautókkal végezzük.



PPDEXPO

›



1213 Budapest, Mag utca 3.
Telefon: +36 70 396 8603

UB RECYCLING HUNGARY
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 hulladékkeletkezési helyszíA
nen szükséges műszaki eszközöket, berendezéseket biztosítjuk partnereink részére.

A KappaStar Group tagja
a Paper Service FHB, amelynek
tulajdonában van a KappaStar
Recycling Hungary Kft.
Az A3 Recycling Kft. együttműködő partnere a nyomdai
papírhulladék begyűjtés
területén.
Elérhetőség: +36 30 951 1150
a3recycling@intellihome.hu

2373 Dabas III, Vasút u. 105.
Telefon: +36 29 360 135
www.kemenyfem.hu

szervizelt gép
000 forgalmazott termék
 15 képviselt márka
 Vágógépek, perifériák
 Kötészeti rendszerek,
kötészeti gépek
 Táblakészítő gépek
 Dobozkészítő rendszerek
 Utófeldolgozó rendszerek
 Szállítószalag rendszerek,
spénszállító szalagok
 Stancoló automaták
 Papírfúrók
 Ragasztozó gépek
 Rakatfordítók
 Kötegelők
 250

Újdonság a
KEMÉNYFÉMTŐL
HPM vágógépek
és tartozékaik.

Keményfém Kft.
2373 Dabas III, Vasút u. 105.
+36-29- 360-135
kemenyfem@kemenyfem.hu
www.kemenyfem.hu
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Keményfém Kft.

mint 26 éve sikeresen
működő cég
 1000 m² telephely
 25 munkatárs
 Több mint 30 év szakmai
tapasztalat
 15 féle élező berendezés
 15 000 élezett kés
 Bármilyen anyagminőség
megmunkálása: nyomdaipari-, faipari-, fémipari kések
 Kések házhoz szállítása
 Szerviz, karbantartás,
áttelepítés, installálás
 Horizon kötészeti gép
szakszerviz
 Egyéb nyomdaipari
berendezések szervizelése

PPDEXPO

 Több

E11

›
PPDEXPO

Konica Minolta
Magyarország Kft.
1117 Budapest, Galvani utca 4.
www.konicaminolta.hu
konicaminoltahu

›

K20

konica-minolta-businesssolutions-hungary

PPDEXPO

Krajcár Kft.
www.krajcarpack.hu
info@krajcarpack.hu
@krajcarpack

A Konica Minolta számos új
technológiába invesztált az
elmúlt években. A folyamatos
innovációnak köszönhetően
mára a Konica Minolta nemcsak az íves digitális nyomtatás területén, hanem a felületnemesítés, ipari tintasugaras
nyomtatás, virtuális valóság,
valamint a biztonságtechnika
területén is versenyképes megoldásokkal tudja támogatni
a nyomdai partnereit.
Új technológiáinkat bemutatjuk a PPDexpo kiállításon,
ahol közelebbről megismerkedhet a Konica Minolta innovatív nyomdaipari és ipari
berendezéseivel, valamint
részletes betekintést nyerhet
a nagyvállalat legújabb
fejlesztéseibe is.

Továbbá ezen technológiákról és innovációkról bővebben
tájékozódhat az újonnan nyílt
budaörsi bemutatótermünkben, ahol nemcsak tesztelésre
és kipróbálásra nyílik lehetősége, de az újdonság erejével
ható megoldásokat népszerűsítve ezeket szolgáltatásként
is igénybe veheti. Kihelyezett
operátorunk és szakértő kollégáink révén szakmai tanácsadással is szolgálunk, valamint
testreszabott bemutatókat és
oktatásokat szervezünk partnereink részére.
Ismerje meg a megoldásaink
által nyújtott előnyöket
a Konica Minolta standján!

A Krajcár Kft. 29 éves szakmai
tapasztalattal rendelkezik
a hajlékonyfalú csomagolások
terén.

 Párnatasakok

Szolgáltatásaink:
előkészítés
 HD Flexo nyomtatás
 Digitális nyomtatás
 Laminálás
 Magas felszereltségű labor:
Gázkromatográf, Infraspektrofotométer, Szakítógép
 Rövid szállítási határidők
 Gyártás már 500 métertől
vagy 5000 darabtól
 Nyomdai

Erősségeink:
csomagolástechnika egy fedél alatt
 Egyedi csomagolások
 Talpas tasakok különböző
kivitelben
 Csőrös tasakok
 Visszazárható tasakok
 Komplex
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 Síkfóliák

 Különböző laminátumok :

papír, alu, metalizált fólia

laminator@laminator.hu
www.laminator.hu

Lamitrade Kft.
2142 Nagytarcsa, Szilas utca 2.
Telefon: +36 1 920 0110
www.lamitrade.hu
lamitrade
lamitrade

H20

›
PPDEXPO

Alap- és segédanyagok:
fóliák
 Stretch csomagolófóliák
 Ragasztószalagok
 Thermolamináló

F30

5000 Szolnok,Szellő utca 80.
Telefon: +36 56 422 333

gépek
és
szövetlaminálók
 PET-fólia vágóegység
 Kasírozó gépek
 Ragasztóegységek
 Egyedileg tervezett gépek
 Habanyag-

A Lamitrade Kft. immár tíz éve
szállít egyre több nemzetközi
márka képviselőjeként
naprakész kötészeti
megoldásokat: nyomdaipari
gépeket és fogyóanyagokat.
Segítséget nyújtunk növekvő
ügyfélkörünknek a tervezéstől
kezdve a megvalósításon át a
kiemelten fontos teljes körű
szervizelésig mind
telephelyünkön, mind
partnereinknél.
Termékkörök: fóliázók, laminálók, riccelők/biegelők és
perforálók, hajtogatók, spirálozók, vágók, könyvkötők, tűzők,
füzetkészítők, névjegyvágók,
keménytábla-készítők, papírfúrók, sarokkerekítők, naptárkészítők, illetve lamináló filmek,
fóliák, spirálok, ragasztók és
egyéb kötészeti kellékek.

›

Lamináló gépek
és célgépek gyártása.
Thermolamináló fólia.

Gépeink:

 Lamináló

PPDEXPO

Laminátor Gépgyártó Kft.

A Laminátor Kft. a nyomdaipari
papír-fólia lamináló gépek és
kasírozó gépek magyarországi
gyártója. Gépeinket a felhasználói igények és elvárások alapján fejlesztjük és gyártjuk.
A gépek kiváló minőségén felül
egyedülálló szervizhátteret
biztosítunk az üzemeltetéshez.
Bármely más gépet is tervezünk
és gyártunk az Ön igényei
szerint.
A gépekhez thermolamináló
fóliát is forgalmazunk. Nagy
raktárkészletről, Budapest területén még a rendelés napján
kiszállítjuk Önnek a fóliát.
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1139 Budapest, Rozsnyay utca 11.
www.lfpcenter.com
LFPcenter
company/lfp-center

SIGN EXPO

›

B51

lfpcenter

Liszkai Lukács E. V.
2400 Dunaújváros,
Rózsa Udvar 3.
Telefon: +36 20 416 3995
Habvágó gépek gyártása
www.habvagogep.hu
habdekor
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Az LFP Center Kft. közel húszéves szakmai múlttal rendelkezik proof-, fotó-, valamint
produkciós és dekorációs
nyomtató, valamint digitális
képalkotó rendszerek üzembe
helyezésében. Az idei szakkiállításra olyan újdonsággal várjuk
a látogatókat, mely a hazai
nagyközönség előtt eddig még
nem mutatkozott be!
Az EPSON újgenerációs
eco-solvent nyomtató legújabb
felhasználási lehetősége,
a SignExpo közönsége számára
elsőként lesz megismerhető,
amely olyan távlatokat nyit, és
olyan egyediséget nyújt a felhasználók számára, amellyel
jelentős üzleti előnyre tehetnek
szert. Idei újdonságunk a műbőr alapanyagok digitális
nyomtatásának lehetősége!
Az LFP Center elkötelezett az

innovatív technológiák, a folyamatos termékfejlesztés és szolgáltatásbővítés területén!
A kellékanyag-ellátás, a technikai-szakmai támogatás és az
országos logisztikai szolgáltatásunk mellett szervizszolgáltatás
bevezetésével növeljük tovább
ügyfeleink és partnereink
komplex igényeinek a kielégítését, ezzel biztosítva a gazdaságos és hatékony üzemeltetést.
Az idei alkalommal Japánt
idézzük meg a standunkon,
hiszen termékeink túlnyomó
többsége a technikailag piacvezetőnek számító ázsiai szigetországból származik. Látogasson
el hozzánk és kóstoljon bele
Japán egzotikus ízeibe, ahol
szakértő kollégáink kalauzolása
mellett ismerheti meg termékeinket, szolgáltatásainkat és
újdonságainkat.

Egy teljesen új fejlesztésű
habvágó géppel jelentkezünk
a kiállításon.
A gép professzionális mechanikai és elektronikai alkatrészekből épül fel.

Több mint húszéves tapasztalattal a habvágó gépek területén.

Jellemzők:
 USB-csatlakoztatás,
 könnyű eloxált alumínium
felépítés,
 halk működés,
 kis fogyasztás (60 W),
 12 V adapter működik, EMC
mérőlaborban bevizsgált,
 a vágási sebesség és
a fűtőérték a számítógépen
beállítható, elmenthető,
 jó grafikus felbontás,
szép vágási felület.

Habvágóval készült dekorációk:
www.facebook.com/habdekor

Magyar Papírmúzeum
Dunaújváros,
Papírgyári út 42–46.
Telefon: +36 30 638 2657
Látogatható hétfőtől péntekig,
naponta 8–16 óráig.
Bejelentkezés:
papirmuzeum@gmail.com

eszközök és gépek, sok ezer
eredeti, muzeális tárgy, papírrégiség és számos posztamens
szolgálja. A két időszaki kiállítótérben negyedévente új kiállítások kerülnek megrendezésre.
A múzeum a gyűjtési körébe
tartozó papírokat, vízjel- és
papírtörténeti emlékeket szívesen fogad.
További információk:
http://magyarpapirmuzeum.
webnode.hu/
http://mapavit.webnode.hu/
papirmuzeum
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„Minden, ami papír!”
A Magyar Papírmúzeum
Dunaújvárosban a Hamburger
Hungária Látogatóközpontban
1000 négyzetméteren mutatja
be Kalandos papírtörténet
című kiállítási anyagát. Európa
egyik legnagyobb papírmúzeumának célja a papír- és vízjeltörténet, papírkészítés, papírgyártás, papírfeldolgozó-ipar,
papírkereskedelem tárgyi és
szellemi örökségének széles
körű bemutatása.
Az állandó kiállítási anyag
megjelenítését mintegy
300 tárló és panel, több száz
információs és átvilágító tábla,
alapanyagok, papírminták,
működő makettek, vízjelek,
vízjelhengerek, régi papíripari

A jövő a miénk!

›

www.liyu-ceeurope.com
www.liyuprinter.com

Nyomtatóink:
 UV-LED tekercses 3,2 m,
 solvent 3,2 m,
 UV/UV-LED táblanyomtató,
 direktszublimációs textilnyomtató.

A Liyu International erős
nemzetközi piaci pozíciója
a rendkívül jó ár-érték aránynak,
a gépek stabil és megbízható
konstrukciójának és a magas
nyomtatási minőségnek köszönhető.
Ajánlatainkban megtalálhatóak továbbá az iEcho digitális,
nagyformátumú kivágó rendszerei is, amelyek az ipari
nyomtatókkal komplex gyártást, gyors és hatékony utómunkát eredményeznek.

PPDEXPO

LIYU INTERNATIONAL
Közép-Kelet-Európai
Márkaképviselet

Cégünk a Liyu International
ipari, nagyformátumú digitális
nyomtatók közép-kelet-európai
képviseletét látja el.
Optimális megoldást ajánlunk sokféle iparágnak – reklámdekorációs és nyomdaipar,
bútoripar, üvegipar, textilipar,
csomagolóipar –, hiszen a
nyomtatható anyagok köre
végtelen.

F51

›

manroland
Magyarország Kft.

PPDEXPO

www.manroland.hu

www.nyomdasegedanyag.hu

SIGN EXPO

›

B11

www.epple-druckfarben.de

MKI Plexi Kft.
1031 Budapest, Aranyos u. 16
www.mkiplexi.hu
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A manroland Magyarország
Kft. segít Önnek, ha ofszet
nyomdagép vagy kötészeti
berendezések, illetve nyomdai
segédanyagok után érdeklődik.
Emellett pótalkatrészeket szállít, szervizszolgáltatást és egyéb
nyomdai tanácsadást nyújt.
Fő termékei az íves és tekercses ofszet nyomdagépek,
valamint digitális rendszerek az
újságnyomtatás, a kereskedelmi nyomtatás és a csomagolóanyag-gyártás számára.
A manroland Magyarország
Kft. a Manroland Sheetfed
GmbH, a világ egyik vezető
ofszetnyomógép gyártója magyarországi kereskedelmi képviselete. A Manroland neve ma
a minőség, a pontosság és a
magas fokú megbízhatóság
szinonimájává vált az ofszetnyomtatás területén.

Cégünk képviseli hazánkban
az augsburgi székhelyű manroland Goss web systems GmbH-t
is, mely az eladások értékét
tekintve a legnagyobb tekercsofszet nyomdagépgyár a világon.
Bemutatjuk továbbá a Weilburger Graphics GmbH legújabb
diszperziós és UV-lakkjait.
Társkiállítónk a német
Epple Druckfarben AG.
Az ofszet nyomdafestékek vezető
gyártójaként az Epple bemutatta
innovációs képességét az ásványolajmentes ökosorozat korai
fejlesztésével. Ezt a szabadalmaztatott BoFood® MU és a BoFood®
Organic festékekkel is igazolták,
melyek egyedülállóak az élelmiszerrel közvetlenül érintkező
csomagolások nyomtatásához.
Az Epple PURe® egy harmadik technológiájú innováció
az UV helyett.

Cégünk 2003-ban alakult, kifejezetten plexiből készülő termékek gyártására. Árbevételünk
jelentős részét teszi ki az ipari
bútor, labortechnikai eszközök,
műszeralkatrészek, illetve egyéb
precíziós megmunkálást igénylő
termékek gyártása.
Törzslétszámunk 35 fő, de
anyagfelhasználásában összetettebb megbízások teljesítéséhez
kipróbált alvállalkozói csapat is
a rendelkezésünkre áll. Száz
százalékban magyar tulajdonú,
gyártással és kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozásunk a szakterületén a legjobbak közé tartozik. A rugalmasság megőrzése, a szolgáltatások bővítése,
a minőségi termékek gyártása
iránti elkötelezettség biztosítja,
hogy cégünk folyamatosan
erősítse vezető státuszát a plexi
termékeket gyártó cégek piacán.

Egyedi és standard
plexi termékek
Az első egy-két évben elsősorban rendelésre gyártottunk,
aztán fokozatosan kialakítottuk
standard, raktárról kínált termékskálánkat: plexi üzletberendezések, plexiből készült terméktartók, különböző méretű
laptartók, adománygyűjtők,
prospektustartók stb.
Az ügyféligények megismerésével folyamatosan bővítjük
a kínálatot, a saját gyártású
plexi termékek mellett magas
minőségű kiegészítő termékeket is kínálunk: LED-eket,
fröccsöntött termékeket,
távtartókat stb.
A plexi termékek gyártásán
kívül plexi lapok – színes és víztiszta – forgalmazásával foglalkozunk. A plexi lapokat kívánság
szerint méretre vágjuk.

www.noex.com.pl
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Kapacitással rendelkezünk
különféle projektek, dizájn
fröccsöntők, illetve megrendelőink elképzelése szerinti egyéb
termékek sorozatgyártására is.
A NOEX előnyei a magas minőségű modern dizájn termékek
előállításában jelentkeznek
leginkább.
Várjuk Önöket a kínálatunk
bemutatására a standunkon.

SIGN EXPO

NOEX Spólka ograniczona
odpowiedzialnościa Sp.k.

A NOEX műanyag termékek
olvadék fröccsöntő formázó
eljárással történő gyártására
specializálódott. Szakértők
vagyunk a POS anyagok
területén, mint a műanyag,
üveg, LED-világítású és LCDpénztálcák.
Kínálatunkban megtalálhatóak a a speciális csúszásmentes
kivitelezésű bárfelszerelések,
a polcbelógók és a standok is.

E20

›
PPDEXPO

Nyomda- és Papíripari
Szövetség
www.fedprint.hu
www.bph.hu
www.printjovoje.hu

SIGN EXPO

›

J10

fedprint

Nyomdaker Kft.
www.nyomdaker.hu
www.mimaki.hu
1097 Budapest, Táblás u. 36-38.
nyomdaker@nyomdaker.hu
Telefon: +36 1 215 3586
nyomdaker
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Szövetségünk 1991 óta meghatározó szervezete a magyar
nyomda- és papíriparnak.
Európában egyedülálló módon
nemcsak nyomdák, de papírgyárak és a legnagyobb nyomdaipari beszállítók csatlakoztak
szervezetünkhöz. Büszkék vagyunk rá, hogy tagvállalataink
sikeres, prosperáló cégek,
melyek a legszigorúbb uniós
elvárásoknak is megfelelnek.
Nyomdai tagjaink adják évről
évre az összforgalom 50 százalékát.
Szövetségünk a folyamatosan változó igényekhez igazodva széles körű szolgáltatásokat
nyújt tagjai számára, de feladatának tekinti az ágazat érdekeinek védelmét és a több száz

éves nyomdászhagyományok
ápolását. A szakmai képzés,
oktatás tevékenységünk középpontjában áll. Széles körű
kampányt folytatunk annak
érdekében, hogy a nyomtatott
kommunikáció ismét népszerűvé váljon a fiatalok körében.
1991 óta tagja vagyunk az
Intergrafnak, melynek révén
közvetlenül is bekapcsolódhatunk az európai vérkeringésbe.
Szövetségünk nyitott minden
magyarországi nyomdaipari
vagy a nyomdaiparral szoros
kapcsolatban álló cég vagy
szervezet előtt. A tagsági viszony létesítésének feltételeiről
részletesebb információk
a www.fedprint.hu oldalon
találhatók.

Mindent egy helyen
a Nyomdakertől!
A Nyomdaker Kft. több mint
két évtizede a reklámdekorációs és digitális nyomtatási piac
vezető importőr-nagykereskedője, a Mimaki digitális ipari
nyomtatási megoldások magyarországi forgalmazója.
A cég kínálatában a szélesformátumú digitális nyomtatási
megoldások, a nyomtatási és
reklámdekorációs anyagok,
alumínium display-szerkezetek,
mobil prezentációs és POSeszközök mellett a kivitelezéshez szükséges szerszámok,
eszközök, festékek és vegyszerek széles választéka található.
A Nyomdaker Kft. kiemelkedő
színvonalú konzultációs és
gépszerviz-szolgáltatással áll
partnerei rendelkezésére.



Szélesformátumú oldószeres
(solvent), latex, és UV-LED
nyomtatók
 Oldószeres nyomtatóvágógépek (címke és matrica)
 Síkágyas UV-LED nyomtatók
 Textilnyomtatók
 Fotónyomtatók
 Laminálógépek, hőprések
 Akril, habosított PVC, polikarbonát, polietilén táblák
 Plotterfóliák, 3D fóliák
 Nyomtatható anyagok, fóliák,
filmek, papírok, ponyvák,
épülethálók
 Display-szerkezetek, mobil
prezentációs és POS-eszközök
 Világítótábla-szerkezetek
 LED-panelek, szalagok és trafók
 Szerszámok, dekorációs
eszközök, szerszámgépek
 Ipari ragasztók, tépőzárak
 Tinták, festékek
 Felületkezelő anyagok

Nyomda-Technika Kft.
4225 Debrecen,
Böszörményi út 6.
www.nyt.hu
A Nyomda-Technika Kft. már
közel 30 éve kínál olyan
műszaki és mérnöki jellegű
szolgáltató tevékenységeket,
melyek a mai korszerű
nyomda-, papíripari és
csomagolóanyag-gyártó ipari
termelés műszaki technológiai
hátterét biztosítják.
Nyomdagépszerviz csapatunk magas szintű javítási és
karbantartási szolgáltatást biztosít partnereinknek. Szinte
géptípustól függetlenül nyújt

Mérnöktovábbképzés
Nyomtatott kommunikációs
szakmérnök
 Csomagolástechnológus szakmérnök

K40

›



gyors hibaelhárítási segítséget.
Nagy gyakorlattal rendelkezik
gépek le- és felszerelésében,
amit az eddig elvégzett több
száz áttelepítés igazol. Számos
országban végeztünk már gépmozgatási feladatot, a közeli
Romániától kezdve az egészen
távoli Kínáig.
A másik meghatározó üzletágunk, a légtechnikai részlegünk a hazai és nemzetközi
piacon egyaránt elismertséget
vívott ki magának. Az elmúlt
időszakban jelentős előrelépést
tettünk műanyag alapú csomagolóanyagok gyártásakor jelentkező elszívási problémák
megoldásában is. Különösen
büszkék vagyunk a közelmúltban üzembe helyezett ilyen
típusú egyedi megoldásainkra.
Ezen üzletágunk keretein belül
kínálunk, tervezünk és telepítünk: festékellátó, sűrítettlevegő-

Infó: Dr. habil. Koltai László
koltai.laszlo@rkk.uni-obuda.hu
Telefon: +36 1 666 5961
ellátó, párásító és technológiaivíz-ellátó rendszereket is.
Ha vágólécre, vágógépkésre,
szívógumira vagy környezetbarát nyomtatási segédanyagokra
lenne szüksége, abban is segítségére lehetünk, hiszen kereskedelmi irodánk széles választékban és nagy raktárkészlettel
áll rendelkezésére ezen termékekből.
Megújítottuk vágókés-köszörülési szolgáltatásunkat is. Az
európai piacon fellelhető legmodernebb technológiával
rendelkező köszörűgépet vásároltunk, és helyeztünk üzembe.
A gép papír-, acél-, műanyagés faipari vágógépek késeinek
élezésére tökéletes minőséget
biztosítva alkalmas 2000 mm
hosszúságig. Ha vágógépkése
életlen, elkopott, kicsorbult,
akkor válassza a NyomdaTechnika Kft.-t.!
KIÁLLÍTÓI K ATALÓGUS 2019
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…négy és fél évtizede
a hazai nyomtatott média,
a papír- és csomagolástechnológia tudásbázisa…

Anyagtudományok és
Technológiák
(Ph.D. doktori képzés)

›

1034 Budapest, Doberdó út 6.
www.mki.uni-obuda.hu
mki@rkk.uni-obuda.hu
Telefon: +36 1 666 5961

PPDEXPO

Óbudai Egyetem
Rejtő Sándor Könnyűipari
és Környezetmérnöki Kar
Médiatechnológiai és
Könnyűipari Intézet

Könnyűipari mérnök
(mesterképzés – MSc.)
 Nyomdaipari és médiatechnológus szakirány
 Csomagolástechnológus
szakirány
 Papírfeldolgozó szakirány

Hogyan és mikor jelentkezhetsz?
Az alapképzés minden tanévkezdéssel szeptemberben
indul nappali és levelező szakon egyaránt. A jelentkezési
határidő: február 15.
www.felvi.hu
 A mesterképzés keresztféléves,
és februárban indul. A jelentkezési határidő: november 15.
www.felvi.hu
 A doktori képzés félévenként
indul, szeptemberben és
februárban.
www.atdi.uni-obuda.hu/
 A szakmérnökképzések szeptemberben indulnak. A képzési
idő 3 szemeszter. Jelentkezési
határidő: febr. 1., szept. 1.
www.mti.rkk.uni-obuda.hu


PPDEXPO

Képzéseink:
Könnyűipari mérnök
(alapképzés, BSc.)
 Nyomtatott média, csomagolástervezés és technológia
szakirány

B32

›
SIGN EXPO

Orakel Kft.
1239 Budapest,
Grassalkovich út 255.
www.orakel.hu
orakel@orakel.hu

PPDEXPO

›

K31

orakelkft

seemorelabs
Perspex Kft.
www.seemorelabs.com
info@seemorelabs.com
Telefon: +36 70 419 0998
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Az Orakel Group húsz éve
Európa vezető rendezvénykellékgyártója és -forgalmazója. Négy
kontinensen, 18 országban
önálló képviselettel van jelen.
Egyedi, full color emblémázott, cégeket, eseményeket
hirdetni hivatott termékeink:
 nyakpántok,
 beléptető karszalagok,
 kártyatartók,
 nyomtatott kártyák,
 rajtszámok, textil kulcstartók,
 zsetonok,
 bevásárlókocsi biléták,
 szilikon karpántok,
 kordonszalagok.
Magyar és belga üzemeinkben
előállított, saját gyártású termékeket kínálunk.
Így garantálhatjuk az állandó minőséget, a rövid átfutási
időt, a rugalmasságot és
a legjobb árakat.
A SeemoreLabs szoftvercsapata
egyedülálló megközelítést alkalmaz a bevételek generálására,
az üzleti folyamatok javítására és
az adatok kezelésére. Küldetésünk, hogy segítsük a szervezeteket az akadálymentes digitális
átmenetben.
Teljes körű megoldást adunk
át. Aktív támogatást nyújtunk
a szoftvereinkhez és a hardvereinkhez. Levesszük az informatikai terhet az ügyfeleink válláról.

szolgáltathat stratégiai döntésekhez és rámutathat a szervezet kiaknázatlan lehetőségeire.

Vállalatirányítás rendszerek
Itt az ideje, hogy az összes papíralapú megoldást hátrahagyja és
minden üzleti folyamatát átállítsa a digitális korszakra! Egy személyre szabott, jól megtervezett
és megfelelően bevezetett
ERP-rendszer jelentősen növelheti termelékenységét, alapot

Webes alkalmazások
Az ügyfélkapcsolatok jelentősen
növelhetők a megfelelő webes
eszközök használatával.
Az e-kereskedelmi platformok,
a B2C és a B2B rendszerek az
egyik legfontosabb megoldások
a mindennapi üzleti folyamatok
felgyorsítására.

Bevezetés és tanácsadás
A digitális átállás során irányítjuk
a szervezetet a változások végrehajtásának és nyomon követésének tervezésével. Tanácsadói
szolgáltatásokat kínálunk a
szoftver- és hardverportfólió
fejlesztésére, valamint a digitális stratégia fejlesztésére.

partners Kft.

Szoftvermegoldások
Nyomdai előkészítés,
léptetés
 Rip-elés, proof-olás
 Strukturális tervezés
 Automatizált folyamatok és
minőség-ellenőrzés
 Webcenter
 Vállalatirányítás
 Gyártástervezés


1044 Budapest, Megyeri út 53.
www.partners.hu
Csomagolástechnológiai
és nyomdaipari szoftverek,
berendezések és segédanyagok
forgalmazása

Keressen bennünket
az E40–41-es standon,
ahol egyedi címkenyomó
bemutatót tartunk!

Cégünk az alábbi márkák hazai képviseletét látja el:
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Berendezések és kiegészítők
 MarkAndy – keskenypályás
digitális és flexó címkenyomtatók
 Kongsberg digitális kivágó
asztalok
 AXYZ – CNC marógépek
 CDI – digitális klisékészítés
 DuPont flexó lemezek, lemezkidolgozó rendszerek
 Lemeztisztító, -megvilágó
és -előhívó gépek
 TKM Meyer rákelkések és
anilox hengertisztító folyadék

PPDEXPO

Komplett technológiai folyamatok kialakítása, optimális konfigurációk összeállítása, üzembe
helyezés, szervizelés és terméktanácsadás közel 30 éves
tapasztalattal az alábbi
területeken:

F20

›
PPDEXPO

Plastex spol. s. r. o.

SIGN EXPO

›

B50

www.plastex.sk

Plotter Service Kft.
www.plotterservice.hu
plotterservicekft
plotterservice
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A Plastex spol. s r. o. 1993-as
megalapítása óta foglalkozik
nyomóforma-készítéssel flexónyomtatáshoz. Több mint húsz
év előremutató technológiai
fejlesztése garantálja a legjobb
minőséget megrendelőink
részére. Cégünk gyártási folyamatainak lépései megfelelnek
az ISO 9001:2015 tanúsítvány
szabványainak. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a partnereinkkel
folytatott kommunikációra, és
rendkívül fontosnak tartjuk
a flexibilitást, illetve a gyors
szállítási határidőket. Nyomdai
előkészítő stúdiónkban mindennap 11 operátor áll az Önök
rendelkezésére, többévnyi
flexós tapasztalattal a hátuk
mögött. A nyomóformagyártás
két csúcsteljesítményű gyártósoron történik több műszakban.

Cégünk folyamatos beruházásai azon célkitűzésünket követik,
hogy partnereinknek testreszabottan a flexó csúcstechnológiáit kínáljuk. Önök immár
igényeik alapján választhatnak,
hogy a megrendelt nyomóformákat Kodak Flexcel NX technológiával, HD Flexóval,
DuPont Cyrel Digiflow technológiával és Pixel+ opcióval
avagy digitális technológiával
kérik legyártani, melyhez számos gyártó különböző lemezei
állnak rendelkezésre.
Többszintes ellenőrzés hivatott biztosítani a hibák minimalizálását, mivel mindenkori
elsődleges célunk megrendelőink folyamatos elégedettségének biztosítása.

A Plotter Service Kft. 2002 óta
foglalkozik Roland dekorációs
berendezések forgalmazásával.
Kínálatunkban jelen vannak a
vágógépek, nyomtatók, nyomtató/vágók, gravírozók és 3D
gépek is.
A cég nem csupán a gépeket
adja ügyfeleinek, hanem fontosnak tartja, hogy azoknak
a használatát megkönnyítse,
ezért a gép ára minden esetben
tartalmaz egy szolgáltatáscsomagot is.
Ezek a következők: helyszínre
szállítás, üzembe helyezés,
betanítás, folyamatos terméktámogatás.
A vásárlóinkkal kialakított
folyamatos jó viszonynak köszönhetően ma már ügyfeleink
nagy része visszatérő partner,
vagy meglévő ügyfél ajánlása
alapján érkezik.

Fontosnak tartjuk az interneten való rendszeres jelenlétet.
A weboldalunkon – Magyarországon egyedüli Roland-forgalmazóként – nemcsak a termékek tulajdonságairól, hanem
áráról is tájékozódhat. Hírlevélküldő rendszerünkbe feliratkozva az elsők között értesülhet
az új gépekről, akciókról.
A Youtube-on lévő csatornánkon (plotterservice) oktató és
termékbemutató videóinkból
tájékozódhat. A Facebookon
érdekességeket talál nálunk
a Roland világából.

1026 Budapest,
Gárdonyi Géza u. 12.

PRSC Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.
2330 Dunaharaszti,
Bábakalács u. 5/a
Telefon: +36709418079
www.prsc.hu

Nagyformátumú nyomtatás: Új név, IMPRIMO. Gazdaságosság, kis beruházási és
nyomtatási költség.

Lézervágás/gravírozás:
HARTWEG INDUSTRIAL. Ipari
kategóriás, CO2 és RF lézeres
gépek. Egyéb kiegészítők,
regisztrációsjel-érzékelés.
A SIGN-on túli alkalmazás,
ajándék-, dísztárgykészítés.

prscbt
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Tekercs- és hibrid-, UV-LED
vagy szublimációs technológia
a „belépő” szintű berendezéstől a professzionális, nagyméretű és -sebességű gépig.

PPDEXPO

Kötészet: C.P. Bourg. Modulrendszerű automatizált gépei
a könyv- és füzetgyártásban
bármely digitális nyomtatóhoz
kapcsolhatók, papírpályairánytól függetlenül. Nagysebességű tekercses nyomtatóhoz IBIS
BINDERY SYSTEMS rendszer.
Max. nyomtatási méret, költséghatékony kis formátumok.

H10

www.prosystem.hu

 OLBUS: csomagolásK
technológia
 LUNDBERGTECH: hulladékkezelés
 MBO: hajtogatás
 MECCANOTECNICA:
cérnafűzés
 PANOTEC: hullámkartondoboz előállítás
 PERFECTA: vágás
 PETRATTO: dobozragasztás,
stancolás
 RENZ: lyukasztás és
spirálozás
 ROTATEK: kombinált tekercsnyomtatás
 SCHMEDT: kötészeti
technológia
 TAULER: laminálás
 TECNOMAC: laminálás
 TOSS: csomagolás

›

2151 Fót, József Attila utca 43.



PPDEXPO

Prosystem Print és
Prosystem Service Kft.

A következő gyártókat
képviselve főként a nyomdaés csomagolóipar számára
kínálunk megoldásokat:
 BDT: berakás
 FOCUS: flexó- és digitális
nyomtatás
 G ÄMMERLER: szállítás,
rotációs vágás, keresztkirakás
 H ANG: papírfúrás
 HERZOG + HEYMANN:
hajtogatás
 HIP-MITSU: öntapadós
alapanyag előállítás
 HOHNER: irkafűzés
 HUGO BECK: csomagolás
 HUMBOLDT: pántolás
 KOENIG & BAUER: tekercsofszet-, digitális és flexónyomtatás
 KOHMANN: dobozragasztás

D21

›
PPDEXPO

Regiszter Printing Kft.
1211 Budapest,
Duna-lejáró 4–10.
www.printing.hu

GYORSASÁG, MINŐSÉG,
KEDVEZŐ ÁR

ALAPANYAGOK

Amikor rendezvényszervezésről vagy reklámkommunikációról van szó, gyakori eset, hogy
utolsó pillanatban készül el egy anyag.
Csapatunk több tíz éves működése során
kiemelt figyelmet fordított partnereink igényeinek feltérképezésére, így ma már biztonsággal állíthatjuk, hogy minden körülmény
között van időnk és kapacitásunk reklámhordozói legyártására.
Indul a kampány vagy kezdődik a rendezvény?
Szükség van szórólapra, plakátra, molinóra?
Roll upot szeretne gyorsan?
Nyomdánk kialakítása során felkészültünk arra,
hogy extra határidővel megvalósítsunk olyan
nyomdai kéréseket is, amelyekre a legtöbb
piaci szereplő nincs felkészülve.
Gyorsnyomdai szolgáltatásunk nagy sikernek
örvend. Ma már nem csak a kis méretű és volumenű gyártások lehetnek gyorsak. Cégünk a
legnagyobb méretű ofszet és digitális nyomdai,
kasírozó és stancoló gépei készen állnak szinte
bármilyen rövid határidős nyomdai munka
elvégzésére.

ÖNTAPADÓK
• Promóciós fóliák
• Közepes Élettartamú,
2D fóliák
• Hosszú Élettartamú 3D
fóliák
• Perforált Ablakfólia
• Falmatricák, Tapéták
• Papír alapú öntapadós anyagok
• Speciális címkék
• Lamináló fóliák
BACKLIT, ROLL UP
• Backlight Film
• Roll Up film
• Víztiszta polyeszter
öntapadós fólia
TÁBLÁS ALAPANYAGOK
• Habkarton
• Habosított PVC lemez
• Dibond lemez
• Hullámkarton

BELSŐÉPÍTÉSZEKNEK
• Vakrámára feszített
vászonkép
• Padlómatrica
• Falmatrica, tapéta
PAPÍROK, KARTONOK
• Kékhátú papír
• Citylight
• Poszter- és fotópapírok
• Ofszetpapírok
• Karton
• Műnyomó
MOLINÓK, PONYVÁK,
ÉPÜLETHÁLÓ
• Molinók
• Épületháló
• Blockout ponyvák
• Backlit ponyvák
• Teherautó Ponyva

Velünk ismertté válik!
REGISZTER PRINTING KFT.

2018. 12. 11. 14:47
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Reményi
Csomagolástechnika Kft.
1173 Budapest, Régivám köz 6.
www. remenyi.hu

A Reményi Csomagolástechnika
Kft. 25 éve piacon lévő családi
vállalkozás.
Fő tevékenységi köre olyan
csomagológépek és csomagolóanyagok gyártása, forgalmazása, amelyek felhasználásával
vevőink anyagtakarékos, környezetkímélő technológiákat
tudnak megvalósítani, a megfelelő áruvédelem mellett.
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Csapatunk több tíz éves
működése során kiemelt
figyelmet fordított partnereink
igényeinek feltérképezésére,
így ma már biztonsággal
állíthatjuk, hogy minden
körülmények között van időnk
és kapacitásunk az Ön
reklámhordozói legyártására.
Nyomdánk kialakítása során
felkészültünk arra, hogy extra
határidővel megvalósítsunk
olyan nyomdai kéréseket is,
amelyekre a legtöbb piaci szereplő nincs felkészülve.
Gyorsnyomdai szolgáltatásunk nagy sikernek örvend. Ma
már nemcsak a kisméretű és kis
volumenű gyártások lehetnek
gyorsak. Cégünk legnagyobb
méretű ofszet- és digitális
nyomda-, kasírozó és stancoló

gépei készen állnak szinte bármilyen rövid határidős nyomdai munka elvégzésére.
Gyorsnyomdai szolgáltatásunk a szoros időkorlátok mellett kiváló minőségben gyártja
le és szállítja ki a reklámanyagokat.
Vakrámára feszített vászonképtől a padlómatricán át falmatrica, tapéta, perforált ablakfólia, speciális címkék, molinók,
épületháló, teherautó-ponyvák,
kékhátú papír, Citylight, poszter- és fotópapírok, Backlight
Film, roll-up film, habkarton,
habosított PVC-lemez,
Dibond-lemez, hullámkarton,
víztiszta poliészter öntapadós
fólia és még számos különlegesség, a hagyományos alapanyagok felhasználása mellett.

A cég termékkínálata nagyon
széles. Termékeink között
megtalálhatók:
Csomagolóanyagok
 Kézi- és gépi nyújthatófóliák,
zsugorfóliák, PE-termékek
 Pántszalagok PP, PET
és PES szalagok, csatok
 Dobozok, okmánytáskák,
tűzőkapcsok
 Térkitöltők és saját gyártású
légpárnás fóliák
 Habfólia tekercsek, lapok,
tasakok
Csomagológépek
 Egységrakomány-képző
nyújthatófóliázó csomagológép
 Fél- és automata zsugorfóliázó gépek
 Hegesztő- és tűzőgép
 Kézi, fél- és automata pántológépek széles választéka várja
ügyfeleinket

Nagykereskedelmi raktárak,
kiskereskedelmi üzletek,
csomagológép-szerviz, légpárnásfólia-gyártó és -feldolgozó
üzem, valamint folyamatos
képzéssel kialakított szakembergárda biztosítja ügyfeleink
számára a lehető legmegfelelőbb kiszolgálást.
Keressenek minket az alábbi
telephelyeink bármelyikén:
 1084 Budapest,
Mátyás tér 9.
 1173 Budapest,
Régivám köz 6.
 6725, Szeged,
Vásárhelyi Pál u. 13.
 3530 Miskolc,
Vörösmarty u. 89.
 9028, Győr,
József Attila u. 25.
Telefon: 06 1 459 5080
E-mail: ajanlat@remenyi.hu

ricohhu
Ricoh Hungary Kft
ricoh hungary

www.sericol.hu
1097 Budapest, Ecseri út 14–16.
sericol-hungary
sericol-hungary

Nyomdai megoldások
A Ricoh elhivatott, nyomdai
rendszerekkel foglalkozó csapata mindazokat a szolgáltatásokat, technológiát és támogatást
nyújtja, amelyek mind a kereskedelmi, mind a vállalati nyomdai piac igényeit kielégítik
– alkalmassá téve így őket arra,
hogy minden új üzleti lehetősé-

A Sericol Hungary Kft.,
a Symbol-csoport tagjaként,
a nyomdaipar három fő szegmensén képviselteti magát:
grafikai, textil és ipari területeken egyaránt. Otthonosan
mozog digitális, szita és UVflexó eljárásokban, valamint
ezek kombinálásával maximalizálja a különböző technológiák
nyújtotta előnyöket. A nyomdagépek és a kellékanyagok
mellett nagy hangsúlyt fektet
a szervizszolgáltatásra – szakképzett szervizcsapatával –,
valamint a szakmai tanácsadás-

ra, amely folyamatos támogatottságot, ezáltal fejlődési lehetőséget jelent ügyfelei számára.
Bemutatótermükben számos
nyomdaipari gép megtalálható, továbbá tematikus nyílt
napok keretében, illetve személyre szabott bemutatókon
lehetőség nyílik a gépek és
rendszerek teljes körű megismerésére.
Akár belépő szintű vagy
high-end rendszerben gondolkodik, akár valami különlegest,
átlagostól eltérőt szeretne,
a Sericol Hungary választ nyújt
a nyomdaipar problémáira.
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2040 Budaörs,
Puskás Tivadar u. 14.

get kihasználhassanak. A Ricoh
a digitális nyomdai rendszerek
teljes körű és szolgáltatásorientált megoldása. A Ricoh tisztában van azzal, hogy a nyomdai
iparágban a vállalatoknak egyre
gyorsabban kell válaszolniuk az
ügyfelek igényeire. Új igényekkel és elvárásokkal szembesülnek, ezért olyan megoldásokra
van szükségük, amelyek elérhetőek a számukra, és könnyű
őket adaptálni.
Széles körű digitális nyomdagép- és szoftvermegoldásportfóliót kínálunk nyomdáknak Európa-szerte, illetve
tanácsadással segítünk ügyfeleinknek felépíteni digitális
nyomdai tevékenységgel
foglalkozó vállalkozásaikat.

SIGN EXPO

Ricoh Hungary Kft.

A Ricoh egy globális vállalat,
amely az irodai képalkotási
eszközökre, nyomdai megoldásokra, dokumentummenedzsmentre és IT-megoldásokra
specializálódott. A vállalat központja Tokióban található.
A Ricoh Group több mint
200 országban és régióban van
jelen.

›
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Szaksajtó
A szaksajtó példaértékű összefogása hagyománnyá vált
a grafikus kommunikációt
képviselő iparágak legnagyobb
hazai vásárán.

A nyomdaipar és kapcsolódó
szakterületeknek műszakitudományos folyóirata
Kiadja a PNYME
1035 Budapest, Tahi utca 53–59.
www.mgonline.hu 

A papíripar és kapcsolódó szakterületek műszaki-tudományos
folyóirata. Kiadja a PNYME és
a Magyar Papírmúzeum
1035 Budapest, Tahi utca 53–59.
Szerkesztőség: 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
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A nyomdaipari szakemberek
és vállalkozók folyóirata
Kiadja a Print Consult Kft.
1133 Budapest, Ipoly utca 5/F
www.nyvonline.hu 

A nyomtatott kommunikáció
szaklapja Magyarországon
Levelezési cím:
2122 Dunakeszi 2, Pf.: 25.
www.print-publishing.hu

F50

Csomagolás, logisztika,
szállítmányozás szaklapja
Magyarországon
Az Ön partnere a csomagolás
világában
Kiadja a Pack-Market Kft.
6041 Kerekegyháza,
Buhegy 10.
www.packmarket.hu 

Kül- és beltéri média szaklapja
Magyarországon

E21

onbrands.hufacebook.com/
onbrands.hu
instagram.com/onbrandshu
markatanacsado.
humarkainspirator.hu
Alapító: KHF & KKA
www.onbrands.hu 

A reklámdekorációs iparág
mértékadó szakmai lapja.
Kiadja a BTL News Kiadó Kft.
Székhely: 2132 Göd,
Pacsirta u. 115.
www.signanddisplay.hu
www.facebook.com/
SignAndDisplayMagazin

I11

Grabowski Kiadó Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 269.
www.trademagazin.hu

Csomagolási, anyagmozgatási
és logisztikai szaklap
Kiadja a Horizont Média Kft.
6401 Kiskunhalas,
Katona J. u. 6., Pf.: 191.
www.transpack.hu 

F40
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1139 Budapest, Váci út 91. 2. em.
www.scrollmax.hu
@scrollmax
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diszpó, számla) küldeni
az egyik Scrollból a másikba.
Ez a funkció viszont nemcsak
két nyomda, hanem a nyomdák és a beszállítók között is
hasznos lehet. Standunkon
egy konkrét esettanulmány
segítségével megmutatjuk,
hogy a beszállítóknak mit tud
nyújtani a ScrollMAX: egy
festékbeszállító a különböző
nyomdákból érkező rendeléseket saját adataikkal kiegészítve
tudja egyszerűen kezelni úgy,
hogy közben ügyfelei számára
is többletszolgáltatást nyújt.

PPDEXPO

ScrollMAX Zrt.

A legkedveltebb hazai nyomdai
termelésirányítási rendszer
fejlesztőiként a ScrollMAX izgalmas újdonságával készültünk a kiállításra. A legújabb
verziónk már ún. hibrid-felhős
alapú, ahol a szolgáltatások
egyre nagyobb részét egy központi szerveren futó program
végzi, hangolja össze. Ennek
része a ScrollConnect funkció,
ami a rendszerek közötti automatikus kommunikációt (S2S)
valósítja meg, amivel az e-mailek
mellett közvetlenül lehet
információt (megrendelés,

C10
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Signdepot Europe Kft.
5100 Jászberény, Alkotás u. 4.
(Szatmári Ipari Park)
www.signdepot.eu
signdepot.europe.kft
+signdepot

Ha vállalkozásod reklámgrafikával vagy egyedi kreatív ajándékgyártással foglalkozik, akkor
biztosan van számodra egy
vagy több kiváló ajánlatunk!
A jászberényi bemutatótermünkben személyesen is megtekintheted, tesztelheted
a termékeket.
Egy segítőkész és profi csapat
vár téged komplett megoldásokkal és kiváló ajánlatokkal!
Saját szervizünk precízen és
gyorsan, akár évek múlva is
segítségedre lesz!

Termékeink négy nagy
csoportja:
 egyedi ajándékkészítő rendszerek: szublimációs rendszerek, pólónyomtatás, hőprések;
 gravírozás és fóliavágás:
lézergépek, vágóplotterek,
ipari elszívók-légtisztítók,
lézergravír alapanyagok és
kellékek;
 LFP utófeldolgozás és megjelenítés: lamináló gépek,
ponyvahegesztők, trimmerek
és táblavágók, dekorációs
eszközök, előkezelő- és védőlakkok, kiállítási eszközök;
 nyomtatás: DTG pólónyomtatók, tárgynyomtatók, szélesformátumú nyomtatók.

Szeretjük a munkánkat és
a kihívásokat! Hittel, szakértelemmel, innovációval és örömmel
tesszük a dolgunk. Szakmailag
teljes mértékben elhivatottak
vagyunk, e téren nem ismerünk
kompromisszumokat! Nevünk
alá több üzletág csoportosul,
hogy minél szélesebb ügyféligényeket elégíthessünk ki.
Sikereink záloga nem más,
mint maga az ÜGYFÉL, azaz
ÖN! Reméljük, történetünk
Önnel közösen íródik tovább!
Látogasson meg minket!
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www.youtube.com
/c/signdepot

Stúdió 68
Reklámajándék
1119 Budapest,
Thán Károly u. 25.
www.studio68.hu
reklamtargyak

Mi ezért dolgozunk 2001 óta
„mások örömére…”*
* mások örömére = szlogenünk hűen
tükrözi, hogy kizárólag akkor vagyunk
elégedettek a ránk bízott munkákkal, ha
mindaz, Aki adja és mindaz, Aki kapja,
mosolyog a végén.
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 eklám- és ajándéktárgyak
R
forgalmazása
 Egyedi gyártású ajándékok
 ÖKO-termékek
 Promóciós édességek egyedi
csomagolásban
 Textil- és munkaruhakollekciók
 Grafikai és nyomdai szolgáltatások
 Szurkolói termékek gyártása
 Teljes körű emblémázási
szolgáltatások

sublimationshop

Sylenta Kft.
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hiszen a mi fejlődésünk szorosan összefügg az Ő sikereikkel.
Folyamatosan keressük azokat a fejlesztéseket, amelyekkel
a velünk együttműködő cégeket előnyös helyzetbe tudjuk
hozni. Igy akadtunk rá egy
olyan lehetőséget kínáló gépcsaládra, mely új távlatokat nyit
a partnereink előtt.
Ezzel a gépcsaláddal, elérhető
áron, lehetőség nyílik arany-,
ezüst-, lakkhatású (clear)
és fehér nyomtatásra, tökéletes minőségben. Képes
3D hatású, fluoreszkáló
neon színek nyomtatására is,
és akár 450 g/m2-es médiák
egyedivé tételére is alkalmas.

SIGN EXPO

Komoly sikert értünk el az előző
években, így a Sylenta Kft. lett
a Xerox nyomdai üzletágának
2018-ban is a legnagyobb
partnere.
Több mint 20 éve van jelen
a cég az irodatechnikai piacon,
és eleinte csak érintőleg foglalkozott a nyomdaipari felhasználókkal. Hiszen ehhez a piachoz komoly szakmai tudás,
megbízhatóság és a felhasználói igények alapos ismerete
szükséges, mivel itt az ügyfelek
nem csak egy berendezést
vásárolnak, hanem egy komoly
fejlődési folyamat lehetőségét
indítják el. Ezen az úton haladunk végig az ügyfeleinkkel,

H11

sublimationhungary

›

www.sublimationshop.eu
www.subliexpress.hu

új technológiákkal. Számos
továbbképzésen, oktatáson
vettünk részt. Elvégeztük
a Forever (Németország) cég
által tartott laser transfer
workshopot is.
Több nemzetközi márka
hivatalos forgalmazói vagyunk:
Forever, ORCA, OKI, Epson,
Freesub, Sublisplash.
2019-től új vonalon nyitunk
a szublimációs alapanyag kereskedelemben, melynek címe:
www.subliexpress.hu.
Hiszünk abban, hogy fontos
a folyamatos megújulás.
A SublimationShop fiatalos
csapata nagy lelkesedéssel veti
bele magát a szublimációs és
a lézertechnológiák megismertetésébe, népszerűsítésébe,
új termékek és technikák
felkutatásába.

PPDEXPO

SublimationShop

A SublimationShop több mint
tíz éve van jelen a szublimációs
kereskedelem területén.
Komplex megoldásokat kínálunk reklámgrafikával és egyedi
ajándéktárgy gyártásával foglalkozó vállalkozásoknak.
Megoldást találunk a belépő
vagy a prémiumrendszert kereső ügyfeleink részére is.
Téged is várnak nyerő ajánlataink!
Szombathelyi bemutatótermünkben számos általunk forgalmazott terméket megismerhetsz, tesztelhetsz. Segítőkész
csapatunk személyre szabott
oktatással, bemutatóval járul
hozzá a termékek teljes körű
megismeréséhez.
Termékpalettánkat folyamatosan bővítjük, keressük az új
lehetőségeket. Szeretünk képben lenni a piacon megjelenő
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U.M. Kereskedelmi Kft.

Unitedprint.com SE
Brand: print24
www.print24.hu
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A digitális kivágás még soha
nem volt ilyen egyszerű
Mi segítségére leszünk termelékenységének növelésében,
a legjobb kivágó gépeinkkel
S-től XXXL-es méretig. Moduláris felépítésüknek köszönhe-

tően a Zünd digitalis kivágók
bármikor felügyelet nélkül
működő, automata termelőgépekké alakíthatók.
Az egyszerű kezelhetőség és
a környezetbarát technológia is
erős érvek a többszörösen díjazott piacvezető kivágó rendszerek mellett.
A svájci Kriessernben található swissQprint a csúcsminőségű digitális nyomtatási rendszerek gyártója. A grafikai
vállalkozások a kiválóan tervezett, gyakorlatban kipróbált
megoldásaik miatt fordulnak
hozzájuk, melyek az alkalmazási
területükön komoly versenyelőnyt jelentenek.

A Unitedprint vezető weboldala cégeknek, dizájntervezőknek
és viszonteladóknak széles körű
portfóliót biztosít jó minőségű
nyomtatott termékekkel.
A klasszikus nyomtatványok
mellett kiváló minőségű nyomtatványok rendelhetők, mint
textil, fotó, nagyformátumú

nyomtatványok, valamint
reklámeszközök, illetve reklámnyomtatványok és még sok
minden. Több terméknél
már egy darab is rendelhető
– kedvező áron, de kiváló minőségben. A szállítás majdnem
minden európai országba
történik.

Az U.M. Kereskedelmi Kft.
célja, hogy komplex megoldásokkal segítse megrendelői
vállalkozásának sikerét. Nem
csak gépeket, anyagokat értékesítünk, hanem a gépek
szervizelésében, valamint
az anyagok felhasználásában
is igyekszünk hosszú távon
együttműködni partnereinkkel.

1037 Budapest Bokor utca 12.
Tel.: +36 1 250 8132
www.toursforyou.hu
info@toursforyou.hu
https://goo.gl/kapTUl

LUXUSNYAR AL ÁS
Akár 40%
kedvezménnyel

HAJÓS UTAK
VILÁGSZERTE

2020 DRUPA ÉV
– AKI SZ ÁMÍT OT T LESZ,
MERT EZ A NYOMDAIPAR
OLIMPIÁJA!
VÁLTOZ ATL ANUL
KÖZÖS SZERVEZÉSBEN
A PNYME-VEL.
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nevet, igyekszünk az utasok
igényeit minél rugalmasabban
kezelni, és amennyire csak lehet, személyre szabni az egyéni
igényeknek megfelelően.
Az üdülések mellett vállaljuk
egyéni, csoportos, incentive
utak, városlátogatások, üzleti
utak, vásárlátogatásokhoz kapcsolódó utazások, kulturális
körutazások és egyéb turisztikai
szolgáltatások szervezését.
A megbízható magyar és
külföldi partnereinknek köszönhetően versenyképes árakat
tudunk biztosítani.
Céges és magánutazásaival
forduljon hozzánk bizalommal
az elérhetőségeink valamelyikén!

PPDEXPO

Tours For You Utazási Iroda

Az álomutazás egy olyan utazás,
amiről még évek múltán is
álmodunk. Engedje meg, hogy
levegyük az utazásszervezés
terhét a válláról!
Irodánk 1995 óta van jelen az
utazási szakmában. Megnyitásunk óta a PNYME aktív állandó
partnere vagyunk a nyomdaipari szakmai utazások megszervezésében és lebonyolításában. Kollégáink több mint
80 év szakmai tapasztalatával
rendelkeznek, így Ön biztos
lehet benne, hogy utazása
megszervezését tapasztalt szakemberek kezében tudhatja.
Irodánk nevének nem véletlenül választottuk a „Tours For You”

K20

›
PPDEXPO

Varga-Flexo Kft.
1171 Budapest,
Berky Lili utca 26.
www.vargaflexo.hu

›

B31

Vargaflexo

SIGN EXPO

VASCO

VASCO Hungary Kft.
Hungary Kft.
VASCO Hungary Kft.

2100 Gödöllő,
2100 Gödöllő,
Szilhát utca 39.
Szilhát
utca 39.
2100 Gödöllő,
Szilhát utca 39.
www.vasco.hu
www.vasco.hu
www.vasco.hu
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A Varga-Flexo Kft. flexonyomó,
kliséragasztó, lamináló-tekercsvágó és ragasztóadagoló gépei
a legmodernebb, de már bevált
elemek alkalmazásával a hazai
és nemzetközi piaci igényeket
kiszolgálva készülnek a legújabb
technológiák felhasználásával.
Új fejlesztések
 Karbon rákelkamrák, forma
és anilox léghengerek
 Print 4.0 (Ipar 4.0) hatékonyságnövelő megoldások,
automatizálás, távirányító
 Automata regiszterés nyomóerő beállítás
nyomatkép alapján
 100%-os nyomatképmegjelenítés
 Nyomathiba-felismerés,
spektrális mérés, vonalkódés színhelyesség ellenőrzés
nyomtatás közben

OKTOFLEX Flexonyomógép
 8 szín
 Központi ellennyomó henger
 Fogaskerékmentes szervo hajtás
 Sleeve-es forma és anilox
hengerek
 Motoros nyomómű állítás
 Rákelkamra automata
mosórendszerrel
 Rezgéscsillapítás
 Full HD érintőképernyős
kezelőfelület
 Szárítórendszer levegőjének
koncentrációját mérő és
visszaforgató LEL rendszer
LT42 Lamináló-Tekercsvágó
Új design, nagyobb gépváz
 Két funkció egy gépben
 Oldószermentes laminálás
 Oldalról cserélhető
lamináló sleeve
 600 m/perc tekercsváltás és
 300 m/perc laminálási sebesség
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Viner-Pack Kft.
2336 Dunavarsány, 071/33 hrsz.
www.viner.hu

új telephelyre költöztünk. Cégünk az ISO 9001:2001 számú
szabvány szerinti minőségirányítási rendszerben működik,
és FSC minősítéssel is rendelkezik.
2019-es beruházásunknak
köszönhetően egyedülálló
módon, emberi kéz érintése
nélkül gyártjuk íves csomagolóanyagainkat, zárt, inline technológiával, mely csomagolóanyagok száz százalékban
lebomlók, komposztálhatók is
lehetnek, köszönve az általunk
alkalmazott, a környezetben
teljes mértékben megújuló
víz- és zsírzáró bevonatnak.
Termékeink:
 cukrászdai, pékárucsomagolók,
 húscsomagolók,
 papírtasakok,
 ablakos tasakok.
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PPDEXPO

K20

Cégünk a Viner-Pack Kft.,
mint a „KOMA”-Papír védjegy
tulajdonosa, százszázalékos
magyar tulajdonrésszel,
1994-ben alakult meg.
A folyamatos technikai újításoknak köszönhetően sikerült
az ország egyik meghatározó
élelmiszer-csomagoló papír
gyártójává válnunk.
Továbbá megkezdtük egyéb
tekercses papíráruk, műszaki,
cukrászdai csomagolók gyártását és nyomtatását is. A 2003ban és 2005-ben történt beruházásainknak és viszonteladói
hálózatunknak köszönhetően
megjelentünk hazánk és a környező országok piacain is papírtasakok, ablakos tasakok és
zsírálló papírból készült tasakok gyártójaként. További gépi
beruházásainkat követően
(2007, 2009, 2015) 2015-ben

Kiállított gépeink:
DUPLO DDC-810 3D UV
formalakkozó
 DUPLO DC-646iPRO Multi
finisher (4. generációs)


›

www.villtor.hu
www.copyx.hu

elérhetővé váljon a DUPLO
által kínált legmodernebb technológia.
Japánt idéző standunknál szeretettel várjuk az érdeklődőket,
ahol nem csak
a felkelő nap országának hangulatát, de a jelenben megidézett jövőt is megtekinthetik,
kipróbálhatják.

PPDEXPO

VILLTOR S.R.O.

Manapság a nyomdák egyre
gyorsabb és hatékonyabb
munkavégzésre törekszenek.
A megrendelői igényeknek való
minél magasabb megfelelés
miatt ehhez egyre jobb megoldásokra van szükségük.
A DUPLO technológiai fejlesztéseinek köszönhetően
a legújabb berendezések gyorsabban, intelligensebben és
hatékonyabban szolgálják ki
ügyfeleinket céljaik elérésében.
A Villtor s.r.o. a Copy-X Kft.
partnereként tűzte ki célul,
hogy minél nagyobb körben

wallitrade
Wallitrade Kft.

Wallitrade Kft.
1165 Budapest,
Budapest,
Koronafürt1165
u. 44/a.

nyomdai termelésütemező
és
szoftver
 gyártáskövető
termelésütemező

Nnyomdai
yomdai termelésütemező
megoldások,
és
gyártáskövető
szoftver
és gyártáskövető szoftver
ipari
adatgyűjtés (vonalkód
megoldások,
megoldások
 RFID
és
technológia),
ipari adatgyűjtés
(vonalkód
 Ipari adatgyűjtés (vonalkód
és RFID
technológia),
digitális
íves
nyomtatók
és RFID-technológia)
 digitális íves nyomtatók
felületnemesítés,
3D digitális
 Digitális íves nyomtatók,
 felületnemesítés, 3D digitális
UV
lakkozó berendezések


A WESSLING Hungary Kft. több
mint 25 éves tapasztalattal
rendelkezik a környezetanalitika, élelmiszer- és gyógyszervizsgálatok terén. Ma már részletesen szabályozzák az
élelmiszerekkel érintkezésbe
kerülő anyagok vizsgálatát.
Laboratóriumunkban akkreditált csomagolóanyag-vizsgála-

tokat végzünk a hatályos jogszabályoknak megfelelően:
teljes és specifikus kioldódást,
érzékszervi vizsgálatokat,
nehézfémtartalom meghatározását, mikrobiológiai vizsgálatokat, mindemellett szaktanácsadással állunk a minket felkereső
csomagolóanyag-gyártók,
nyomdák rendelkezésére.

kötészeti
gépsorok
gépsorok

F UV
elületnemesítés,
3D digitális
lakkozó berendezések
UV-lakkozó berendezések

Koronafürt u. 44/a.

A000
› ›A000


ipari digitális inkjet
nyomógépek,

ipari
digitális
inkjet
 Ipari digitális inkjet nyomószélesnyomógépek,
formátumú tekercses-,
gépek

táblaés hibrid
LED UVtekercses-,
 széles
formátumú
 Szélesformátumú tekercses,
nyomtatók,
tábla- és hibrid LED UV
tábla- és hibrid LED

nyomtatók,
digitális
UV-nyomtatók
 digitális

utófeldolgozó/kötészeti
 Digitális utófeldolgozó/
utófeldolgozó/kötészeti
gépsorok

EO
XPO
P PPDPED
XP

E10



PPDEXPO



›



Wallitrade
Kft.
info@wallitrade.hu

info@wallitrade.hu
www.wallitrade.hu
www.wallitrade.hu

1165 Budapest,
Koronafürt u. 44/a

WESSLING Hungary Kft.
www.wessling.hu
wesslinghungary/
company/
wessling-hungary-ltdchannel/UC-S4Q-FGU6C
kjmUBSqtDeuQ/featured

Tudományos honlapunk:
www.laboratorium.hu
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XeroxMagyarorszag
XeroxCorp

Előremutató változások
A Xerox számára a 2019-es
esztendő minden szempontból
izgalmas év lesz.

S.P.S Printing
Thinking Colorful...

S.P.S Printing Solution Kft.
www.sublimation-tech.hu

100
95
75

25
5

spsprinting
user/magdics75/featured

0
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A termékek szervizháttere és
alkatrészellátása biztosított,
szakképzett szervizes kollégáink rövid időn belül elhárítják
a felmerülő problémákat, valamint igény szerint elvégzik
a gépek karbantartását is.
Célunk a magyar cégek versenyképesebbé tétele a nemzetközi szférában a legújabb technikai vívmányok segítségével.
Weboldalunkon megtalálhatók különböző letölthető segédanyagok, amelyek segítik
az Önök munkáját.
Youtube csatornánkon számos
hasznos nyomtatókarbantartással, beállításokkal, szublimációs
technológiával kapcsolatos
videót osztunk meg.
Látogasson el a SignExpo kiállításon standunkra, ahol nem csak
hatalmas akciókkal, hanem látványos bemutatókkal, jó hangulattal várjuk az érdeklődőket!

PPDEXPO

Cégünk az S.P.S Printing
Solution Kft. több mint tíz éve
a szublimáció területén tevékenykedik. Az Epson textilnyomtatóinak kizárólagos hazai forgalmazójaként olyan
egyéb gyártók termékeit értékesíti, melyek biztosítják a mindenkor legmagasabb és folyamatosan megbízható
minőséget: ilyenek a Monti
Antonio-, Schulze-, Secabo
hőprések, Sappi papírok.
Célkitűzésünk, hogy a szublimációs nyomáshoz szükséges
termékeket a hazai gyártók
számára elérhetővé tegyük
versenyképes áron. A technológia megvalósításához szükséges gépek, nyomtatók, hőprések, transzfer papírok és
festékek, továbbá szublimálásra alkalmas termékek elérhetők, valamint megtekinthetők
budapesti telephelyünkön.

B20

www.xerox.hu

›

1138 Budapest, Madarász
Viktor utca 47–49. 2/B/6

kínálattal jelenünk meg a PPDexpón. Célunk, hogy minél több
nyomdaipari vállalkozás számára
bemutassuk azokat a lehetőségeket és megoldásokat, amelyekkel
bővíthetik szolgáltatásaik palettáját. Olyan termékek digitális gyártásához is kínálunk alternatívákat
a kiállításon, amelyek lehetővé
teszik ügyfeleink számára bevételük megsokszorozását.
Innovatív megoldásainkat és
számos új fejlesztésünket a PPDexpo
H12-es standján mutatjuk be.
Az érdeklődők megtekinthetik
a valódi Ultra HD felbontást, valamint a speciális plusz színek használatát is. Emellett kipróbálhatják
a digitális nyomdagépeinkbe
beépített operátori munkafolyamatokat leegyszerűsítő automatizált rendszereket, amelyek nagyobb hatékonyságot és
termelékenységet garantálnak.

SIGN EXPO

Xerox Magyarország
Kereskedelmi Kft.

Vállalatunk minden energiájával és tudásával a digitális nyomtatásra, valamint szolgáltatásainak fejlesztésére fókuszál, hogy
innovatív megoldásokkal segítsük hozzá ügyfeleinket a hatékonyabb kommunikációhoz,
kapcsolatteremtéshez és
munkavégzéshez.
Továbbra is nagy hangsúlyt
fektetünk ügyfeleink teljes körű
kiszolgálására, így a komplett
megoldások mellett a megbízható szervizhátteret és az ingyenes
szakmai tanácsadást is garantáljuk számukra.
A digitális nyomdagépek piacán
egyre fontosabb a termelékenység
fokozása, a minőség javítása és a
költségek lefaragása. Annak érdekében, hogy a kisebb és nagyobb
nyomdaipari vállalkozásokat egyaránt segítsük eredményességük
növelésében, idén is széles termék-

A PPDEXPO, SIGNEXPO 2019 KIÁLLÍTÓI
Acius Kft.

F10

LFP Center Kft.

A-Grafi Kft.

J11

LFP Center Kft.

E22

AMCO Kft.

F42

Liszkai Lukács E.V.

B51

Árazástechnika Kft.

D51

Liyu International

C40

Badge4u

C31

Magyar Grafika

K40

Baumer hhs GmbH

E42

Magyar Papírmúzeum

F22

BD-EXPO Kft.

E25

manroland Magyarország Kft.

F51

Best Print Hungary

E20

MKI Plexi Kft.

B11

Bühnen GmbH

F24

Nanodiy d.o.o.

A50

Canon Hungária Kft.

D20

NOEX Sp. Z.o.o. sp.k.

B52

Nyomda- és Papíripari Szövetség

E20

Centrum Servis Hungary Kft.

B10, A31

E22

CNI Kft.

F21

Nyomdaker Kft.

J10

Color Special s.r.o.

A40

Nyomda-Technika Kft.

D22

ColorPoster Kft.

A30

Nyomdavilág

E21

Copy-X

F11

Óbudai Egyetem

K40

F41

ORAKEL Kft.

B32

CSAOSZ
Dekorszövetség

A11-12

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.

F41
E25

Digital Print

C32

Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület

Digitálisreklám.hu Kft.

C32

Papíripar

DigitMaster Kft.

I12

partners Kft.

E40–41

Displayház/Triangle Hungária Kft.

B40

Perspex Kft.

K31

Displaypláza/Fix Pont Trade Kft.

A10

Plastex spol s.r.o.

F20

Drucktech Kft.

E51

Plotter Service Kft.

B50

DUPLO

F11

Print & Publishing

F50

Dupro Kft.

E50

Prosystem Print Kft.

E10

E42

PRSC Bt.

H10

Regiszter Printing Kft.

D21

EN'CO Bt.
Eurojet Hungária Kft.

D10, R20

F22

EyeC GmbH

E42

Reményi Csomagolástechnika Kft.

F43

Falks and Ross Group Hungary Kft.

B22

Ricoh Hungary Kft.

E24

Flexo 2000 Kft.

K20

ScrollMax Zrt.

F12

Flexo Innovációs Klaszter

K20

Sericol Hungary Kft.

C20

Flexo-Line 2001 Kft.

K30

Signdepot Europe Kft.

C10

FormTex

A22

Sign and Display Magazin

I11

Fortuna Digital Kft.

C30

Smart Solutions Kft.

E52

Fourcolours Kft.

B41

S.P.S. Printing Solution Kft.

B20

Fürcht Zoltán - Paperfox

K50

Studio 68

B21

Grimex Magyarország Kft.

E41

Sublimation Shop/Automedon Kft.

B30

GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.

F41

Sylenta Kft.

H11

Heidelberg Magyarország Kft.

E23

Tours For You Kft.

E25

Hesse Trade Kft.

D30

TransPack

F40

Horizon GmbH

E31

UM Kereskedelmi Kft.

A20

Jura-Trade Kft.

D50

Unitedprint.com SE

F23

Kajári és Fia Kft.

K20

Varga-Flexo Kft.

K20

KappaStar Recycling Hungary Kft.

E25

Vasco Hungary Kft.

B31

Keményfém Kft.

E30

Villtor s.r.o.

F11

Konica Minolta Magyarország Kft.

E11

Viner-Pack Kft.

K20

Krajcár Kft.

K20

Walitrade Kft.

E10

Laminátor Kft.

H20

Wessling Hungary Kft.

E25

Lamitrade Kft.

F30

Xerox Magyarország Kereskedelmi Kft.

H12

Kék színnel a PPDexpo, zöld színnel a SignExpo kiállítóit jelöltük.

2019. március 26-i állapot.

