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Europrinting Kft.
Faludi Viktória

Az M0-ás közelében, a 18. kerületi Lajta 
utcában új, zöldmezős beruházásként 
létrejött telephelyén ünnepelheti közelgő 
jubileumát az Endzsel Ernő nevével fémjel-
zett Europrinting Nyomda. Glatz László 
nyomdavezetővel és a tulajdonosigazgató 
Endzsel Ernővel beszélgettünk az újonnan 
létesített beruházás kapcsán.

ZÖLDEN, NEMCSAK TANÚSÍTVÁNYOKKAL

A gyönyörű parkkal körülvett, csupa fény, tágas, 
magas csarnokban létesült nyomdaüzem a 20. 
kerületi Vágóhíd utcából költözött új helyére 
úgy, hogy egy napra sem állt le a termelés, sőt 
néhány hónapig mindkét helyszínen folyt a 
munka, ami rengeteg logisztikai feladatot adott 
a csapatnak. Érkezésem pillanatában a tetőn 
éppen a napelemek szerelése történt, amelyekkel 
a következőkben a nyomda energiaellátásának 
legalább felét tudják majd biztosítani.

„Az Europrinting Nyomda története 2001-
ben kezdődött az első nyomdagéppel. Azóta sok 

változás történt, jelenleg közel félszáz kollégá-
val négy ofszet, három digitális nyomdagéppel, 
kettő szélesformátumú nyomtatóval és számos 
kötészeti géppel tevékenykedünk 2000 m² terü-
leten” – tudtuk meg Glatz László nyomdaveze-
tőtől.

Endzsel Ernő
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AHOL MÁSOK LASSÍTANAK,  
MI OTT GYORSÍTUNK

„A szakembergárda jól összekovácsolódott csa-
pat, szeretik a kihívásokat. Egyszerű, 16 oldalas 
irkát bárki tud készíteni, az nekünk nem kihívás. 
A megrendelőink zöme olyan munkával fordult 
hozzánk, amit máshol nem vállaltak, mert túl 
bonyolult, nem uniformizálható, lassítja a ter-
melést. Mi arra specializálódtunk, hogy a meg-
rendelő számára a legtöbbet hozzuk ki a lehető-
ségekből úgy, hogy közben nekünk is megérje. A 
mi dolgozóinknak nem kell tartani attól, hogy 
belefásulnak az unalomig ismételt egyforma 
műveletekbe, mert mindig újabb és újabb felada-
tok adnak számunkra kihívást és sikerélményt.

Endzsel Ernő családjában több nyomdász is van, a 
könyvek és a nyomdaipar szeretete már gyerekko-
rában természetes közegként vette körül. Mély, 
magabiztos szakmai tudása segítette a beruházási 
döntésekben és a termékprofil kialakításában.

Glatz László tíz éve csatlakozott az Europrinting 
csapatához és a két szakember remek összhangban, 
egymás értékeit tisztelve és megbecsülve eredmé-
nyesen működik  együtt.  

A termékpalettánknak megfelelően a géppar-
kunk is rendkívül változatos. A digitális géppar-
kunk az íves nyomógépektől a nagyformátumú 
tekercses és táblanyomtató gépekig, a LED UV-től 
a lézerkivágóig a teljes vertikumot lefedi. Ehhez 
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persze egy komplett stúdió is tartozik, ahol a ter-
vezéstől a grafikai feladatokon át az ofszet forma-
készítés és CtP-lemez készítésig minden házon 
belül készül. Ezzel nemcsak rugalmasak, gyorsak 
tudunk lenni, de az egyedi igényeket is könnyen 
megvalósíthatjuk” – mondta Endzsel Ernő.

„A kivitelező gárdánk profi gyártáselőkészítő 
csapattal és főállású kereskedőkkel is kiegészül. 
Törekszünk arra, hogy minél több hozzáadott 
értékkel valósuljanak meg az általunk készített 
munkák és segítsük megrendelőinket az egyedi 
megjelenésben” – tette hozzá a nyomdavezető.

KÖTÉSZET – KÉZMŰVES MEGOLDÁSOKTÓL 
AZ AUTOMATA GÉPEKIG 

Annak ellenére, hogy a cég dinamikusan fejlő-
dött és az utóbbi tíz évben több nagyobb beru-
házás is megvalósult, sikerült megőrizni a csalá-
dias légkört. A kötészetben még a ma is rengeteg 
kézi művelet végrehajtására képes szakemberek 
tevékenykednek, amely támogatja a sok egyedi 
és kis példányszámú megrendelés kivitelezését. 
Ugyanakkor a PUR-ragasztott brosúráktól az egy 
menetben kétoldalt fóliázó felületnemesítő be-
rendezésig számos célgép segíti a termelékeny 
és minőségi munkát. Kisebb példányszámú, cér-
nafűzött, keménytáblás könyvek előállításában, 
egyedi dobozok és társasjátékok készítésében is 
rutinosak a munkatársak.

Minden gépberuházásuk tudatos és alapos 
elemzés eredménye. Jelenleg három Komori nyo-
mógépük is van, amikkel nagyon elégedettek, 

mert a berendezések megbízhatóak, pontosak, 
akár a japán autók.

„2008-ban érkezett az első Komori gépünk, 
ami nagyon jó döntés volt! A második nyomó-
gépünk, szintén a Komoritól, 2011-ben lett tele-
pítve. Mindkét géppel nagyon elégedettek vol-
tunk mind nyomatminőség, megbízhatóság és 
alacsony szervizigény tekintetében, így 2013-
ban a harmadik nyomógép beszerzésekor is a 
Komori gépét választottuk. 2019-ben cseréltük 
le az egyik régebbi Komori nyomógépünket egy 
fiatalabbra. A négy Komori gép üzemeltetése so-
rán szerzett információink és rutinunk alapján 
elmondhatjuk, hogy nem a véletlen szerencse, 
hanem a meggyőző érvek és a saját tapasztalatok 
segítettek ezekben a beruházási döntésekben” – 
tudtuk meg Endzsel Ernőtől.

Az Europrinting Nyomda folyamatos fejlődése 
és növekedése sem véletlen szerencse, rengeteg 
munka, tudás és odaadás eredménye. Az új, tá-
gas és korszerű üzem magában hordozza a továb-
bi fejlődés lehetőségét is. 

www.igepa.hu


