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Hatvanban, a Boldogi utca 1-ben működő 
ötfős kisnyomda az Agfa Anapurna nagy 
sebességű tekercsről tekercsre, valamint 
táblanyomtatásra is alkalmas LED UV 
nyomtatóval a legkorszerűbb technoló- 
giával újította meg fegyvertárát. A 2019 
április végén üzembe helyezett gépet  
a PPDexpón is megcsodálhatták az érdek-
lődők. Hernádi Zsolt cégvezetővel beszél-
gettünk az új beruházás kapcsán.

A DIGITÁLIS VONAL

Nagyon sokáig megrögzött digitálisvonal-elle-
nes voltam, nehézkesnek és drágának tartottam 
a technológiát, nem tetszett a digitális nyomatok 
minősége sem. Hat éve tört meg a jég, és az első 
három év alatt a kisebb munkákkal apránként 
rászoktunk a digitálisra, és megszerettük a tech-
nológiát. Egyre több 50–100 példányszámos 
könyvmegrendelésünk lett, amihez kényelmes 
megoldás volt a digitális nyomtatás. 
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ÚJ VESZÉLY VAGY INKÁBB LEHETŐSÉG

Négy-öt éve került érdeklődésem középpontjába 
a nagyformátumú nyomtatás, az ügyfelek egy-
re gyakrabban kerestek meg ilyen igényekkel, és 
kezdetben ajánlottam nekik egy másik nyom-
dát, ahol ez volt a fő profil. Azt tapasztaltam, 
hogy elmaradoztak az átirányított kliensek, a mi 
profilunkba eső munkákat is másik kivitelezőnél 
rendelték meg, így lépnünk kellett. Ezt követő-
en fővállalkozóként bevállaltuk a széles formá-
tumhoz való megrendeléseket, de ez sok stresz-
szel járt, mert hol a határidő, hol a minőség nem 
volt tartható. Nem halogathattuk tovább a fej-
lesztést: elindultunk a nagyformátumú nyomta-
tással is. 

MIÉRT AZ ANAPURNA?

A kapacitásunk többszöröse annak, amit terme-
lünk. Nem célom három műszakban hajtani a 
gépeket, nem vágyom milliárdos forgalomra, de 
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bármikor készen állunk egy hirtelen befutó na-
gyobb tétel kivitelezésére is.

Az Agfa Anapurna gépünk megbízható, nyu-
godtan el tudok vállalni hirtelen befutó nagyobb 
tételeket is. Alig egyhónapos tapasztalatunkból 
példának említenék egy 30 darabos Citylight 2 × 1 
m-es plakátszériát, ahogy elkészült a nyomtatás, 
vágtuk, csomagoltuk és egy órával a fájl megér-
kezése után már vihette is a megrendelő.

ŐRÜLTNEK TŰNŐ ÖTLETEK

Megkerestek olyan ötlettel, hogy patinás el-
oxált fémlemezre tudunk-e nyomtatni, vagy 1 
mm vastag műanyag lapra, speciális azonosí-
tóval ellátott bilétákra volt szükség. Azért vá-
lasztottam az Agfa berendezését, mert olcsó a 
nyomtatási költsége és szinte minden médiá-
ra tudunk nyomtatni. A belsőépítészeti egye-
di grafikai megoldások iránt egyre nagyobb az 
érdeklődés, a konyhai csempézett felületeket 
kiváltó üveg és a zuhanykabinok egyedi min-
tázata szintén üvegre, de szőnyegpadló, ajtó, 
egyedi tapéta is készült már nálunk. Az elér-
hető árú saját dekoráció széles piacot nyit a 
nyomdaipar számára.

MEGTÉRÜLÉS

A GINOP 2.1.8-17-2018-02437 pályázattal 50% 
támogatást nyertünk, és az önerőt ofszetgépeink-
kel termeltük ki. Az Agfa Anapurna gépével a ré-
gió igényeit ki tudjuk elégíteni, így nemcsak a sa-

1997 őszén kezdődött Hernádi Zsolt nyomdászmúlt-
ja, amit számítógép-értékesítési tapasztalatok és gé-
pészdiploma előzött meg. 

„Mindig késtek a szórólapjaimmal a nyomdák, és 
egy hirtelen felindulásból vettem egy Romayort a 
garázsba. Miután hazavittem a Romayort, műsza-
ki végzettségeimnek köszönhetően és egy nyom-
dász barátom segítségével kezdtem megismerkedni 
a gépmesteri feladatokkal, de a legnagyobb igyeke-
zetem ellenére sem tudtam szépen dolgozni rajta. 
Miután szétszedtem, elkészítettem a műszaki rajzát, 
megértettem hogyan hordja fel a festéket, s közben 
rájöttem, hogy az egyik felhordóhenger átmérője 
fordulatban nem egyezik a többivel, ezért hajlamos 
csíkozni… Nyomtatni még nem tudtam szépen, de 
már értettem a lényeget. Szép lassan kitapasztaltam 
szerzeményem működését.

Innentől kezdve a számítógépes bolt katalógusai, 
majd később árlistái, garancialevelei már nálam ké-
szültek. Később több más nagykereskedő számára 
is készítettem nyomtatványokat, majd észrevettem, 
hogy az árrés nyolc-tízszerese a számítógép-forgal-
mazással elérhetőnek, így a nyomdai tevékenységet 
választottam. 

A tanulmányaim révén igen szerteágazó üzleti és 
baráti kapcsolatokra tettem szert, nagyon hamar sok 
munkánk lett. A Pannon GSM volt az első nagyobb 
volumenű megrendelés, másfél millió szórólap/hét 
megrendeléssel. 1+1 színben 3 Romayoron nyomtuk. 
Nem voltunk még egyévesek, amikor ez a lehetőség 
megtalált bennünket, és kitermeltünk vele egy 715-
ös Dominantot, azután jött egy 266-os Polly, ami már 
schön-wieder-ben dolgozott és szép eredménnyel ki-
viteleztünk color munkákat is. 24–32 oldalas, 4+4C 
újságokat nyomtunk Romayorokkal.

ját, hanem a partnernyomdák megrendeléseit is 
teljesíthetjük alvállalkozóként.

Az elavult technológiával, de tapasztalt ügyfél-
kapcsolati és stúdióháttérrel rendelkező nyomdák-
kal összedolgozva mindenki jól jár. A megrende-
lők minőségi terméket kapnak, a partnernyomdák 
haszna a szervezési munkából gépberuházás és 
fenntartási nyűgök nélkül realizálható, mi pedig 
mentesülünk az ügyfélkommunikáció nagy időt 
igénylő részétől, profi, előkészített anyagot fogad-
va, gyorsan, pontosan, hatékonyan termelünk.


