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Digitális témára fókuszáló számunk különlegessége, hogy borítónk 
megelevenedik egy okostelefon vagy tablet, valamint a Central 
Dabasi Nyomda LivePrint alkalmazásának használatával. A LivePrint 
segítségével extra tartalmakat, háromdimenziós animációkat, va-
lamint videókat jeleníthetünk meg a nyomtatott kiadványainkon, 
érdekesebbé, izgalmasabbá varázsolva azokat. Nem kell hozzá 
több, csak letölteni az ingyenes LivePrint alkalmazást és mindenki, 
akinek a nyomat birtokában van, további audio- és videóélmény-
nyel gazdagodhat. 

A nyomdákba érkező anyagoknak legalább felét módosítani, ja-
vítani kell, hogy a megrendelő által elképzelt nyomdatermék jöjjön 
létre. A PCC Ajánlás az Optimális Ofszetnyomtatási Eredmények 
Elősegítésére című útmutató ennek a – mind a megrendelő, mind 
a nyomda számára – nemkívánatos helyzetnek a megváltoztatásá-
hoz kíván hozzájárulni. A dr. Schulz Péter által vezetett szakmai 
grémium ajánlását három részletben közöljük olvasóink és általuk 
még több érintett számára.

Idén két pályázati kiírást is közzétettünk, főként a szakirányú kép-
zésben részt vevő tanárokat, diákokat és hallgatókat megszólítva, 
a hagyományok őrzésére és a legfrissebb újdonságok kipróbálására 
ösztönözzük a résztvevőket. A kis prés, ami nem más, mint egy 3D 
nyomat, játékos formában, a pályázók által tervezett és készített 
nyomóformák felhasználásával készült alkotások létrehozására al-
kalmas. Alkotás közben igazi nyomtatási tapasztalatokat szerezve, 
a magasnyomtatás elvét nem csupán sematikus ábráról megismer-
ve, mélyebb tudáshoz juthatnak a vállalkozó kedvű nyomdászok és 
nyomdászjelöltek.

Addig is, míg a következő tanév elkezdődik, beköszönt a diák-
ságnak a vakáció, a nyomdaipar képviselői is megpihenhetnek a jól 
megérdemelt nyaralásukon, legyen legalább két hét „digitális de-
toxikáló”, amikor nem nézegetjük folyton az e-maileket, közösségi 
médiás történéseket, csak jelen vagyunk a személyes kapcsolata-
inkban, kicsit lelassul körülöttünk a rohanás, több idő jut olvasásra, 
beszélgetésre, egymásra figyelésre.

Tisztelettel:

  főszerkesztő

Kedves Olvasónk!

Kötészeti feldolgozás
partnereinknek
TELJES KÖRŰ KÖTÉSZET

Keménytáblás, kartonált és flexitáblás
kötészet, cérnafűzött, irkafűzött termé-
kek, füles borítós kiadványok. Egyedi
termékekhez szakmai tanácsadás.

Kötészetünk főbb gépei:
•Stahl, MBO, Horizon hajtogatógépek
•Ventura és Inventa cérnafűző gépek
•Acoro 5 összehordó-ragasztókötő gép

(PUR + hotmelt) 
•Acoro 7 összehordó-ragasztókötő

gépsor (PUR + hotmelt) 
•Hörauf táblakészítő gép
•Diamant beakasztó gép 

(keménytáblás)
•Hohner irkafűző sor

Legyen Ön is elégedett ügyfelünk!

Európai színvonal 
– magyar  árak! 

Bérkötészettel kapcsolatos egyéb információk:
Halminé Fekete Erzsébet
+36 30/688-1833
halmie@dabasinyomda.hu
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www.dabasprint.hu


