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A KURZ olyan dekorációs és funkcionális felü-
letnemesítő bevonatokat gyárt és fejleszt metal-
lizált, pigmentált és hologramos kivitelben, me-
lyeket hordozófóliára visznek fel, és az autóipari 
alkatrészektől kezdve a mobiltelefonokon, tele-
víziókészülékeken, mosógépeken, bútorokon, 
csomagolóanyagokon, könyveken, textíliákon, 
palackcímkéken át a bankkártyáig nagyon sok-
féle terméken alkalmaznak.

A KURZ bevonatait termékdekorációként, már-
kakiemelésként, árucímkeként, felületvédelem-
ként és a hamisítás elleni harcban használják fel. 
Mindemellett a KURZ olyan digitális funkcióval 
felruházott optikai elemeket is alkalmaz, mely hi-
dat képez a vizuális és virtuális világok között.

A legszélesebb feldolgozhatósági  
tartomány nagy feldolgozási sebesség  
mellett is
A KURZ számára fontos szempont, hogy a fej-
lesztés során olyan optimális feldolgozhatósági 
tulajdonságokkal rendelkező termékeket hoz-
zon létre, amelyek kiemelkedő prégelési jellem-
zőkkel rendelkeznek, mint például a leválasztás, 
kontúrélesség, tapadás, a hőtolerancia, fényes-
ség, pormentesség stb.

A traszfertermékek minőségének  
állandósága
Vállalati filozófiánk 3 alappillére a vevőközpon-
túság, a technológiai élvonalra törés, valamint 
a vállalati szinten elvárt és nyújtott minőség. 
Mindezek megvalósítása erős alapokat teremtett 
DIN ISO 9001 szabvány szerinti tanúsításunk 
megszerzésére és működtetésére.

A legmagasabb fokú precizitás  
a prégelőszerszámok és a szerszám- 
alkatrészek terén
A hinderer + mühlich a KURZ csoportban a nagy 
pontosságú nyomószerszámok és szerszámalkatré-
szek specialistája. A nyomdaipar és a műanyag-
ipar számára gyártott szerszámaival a H + M egye-

di megoldásokat kínál a gyártóknak a műanyag 
és papír felületek hatékony kidolgozásához, 
megfelelve a legmagasabb formatervezési és funk-
cionális követelményeknek – mesterművé téve 
minden egyes terméket.

Alkalmazástechnikai szakértő csapat  
– több, mint forródrót 
A KURZ elhivatott szakértői csapata, mely sokéves 
nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a legelter-
jedtebb berendezéstípusok esetében, mindenre 
kiterjedő műszaki segítségnyújtást és szerviz-
szolgáltatást biztosít a hinderer + mühlich-hel, a 
KURZ csoport tagjával karöltve:

 � saját gyárunkban elvégzett prégelési próbák, 
melyek révén meghatározzuk partnerünk fel-
használási területének legmegfelelőbb transz-
ferterméket, 
 � transzfertermékminták biztosítása új projek-
tekhez technológiai háttértámogatással, 
 � komplikált prégelési projektek esetében alkal-
mazási területre vonatkozó támogatás helyben,
 � helyben nyújtott hibaelhárítás forródrót- 
szolgáltatással együtt,
 � gépkezelők oktatása és támogatása,
 � szerszámokra vonatkozó műszaki tanácsadás, 
H+M-hel való szoros együttműködésben.

Fenntarthatóság a keskenypályás  
hidegfóliázásban a KURZ megoldásaival
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Megfelelő csomagolás
A KURZ Csoport csúcsminőségű tekercselő és 
szeletelő berendezései a garancia arra, hogy a 
KURZ által gyártott tekercsek csomagolása, ki-
fejezetten a nagyteljesítményű prégelő berende-
zésekhez igazodva, a lehető legmagasabb minő-
ségi elvárásoknak is megfelelnek, és maximális 
tekercshosszat garantálnak.

A szolgáltatáscsomag, ami utánozhatatlan 
A  KURZ  teljes körű megoldáscsomagot kínál, 
amely magába foglalja a különféle projektekkel 
kapcsolatos műszaki szaktanácsadást, a szüksé-
ges gépek, nyomóbélyegek gyártását, tervezését. 
A KURZ Csoport több mint 30 telephellyel ren-
delkezik világszerte; gyártótevékenységét az euró-
pai, ázsiai és amerikai minőségügyi és környe-
zetvédelmi szabványoknak megfelelően végzi. 
A számos leányvállalat, ügynökség és értékesí-
tési iroda nemzetközi hálózatának és több mint 
5600 alkalmazottjának köszönhetően gyors és 
megbízható kiszolgálást, valamint egyénre sza-
bott, helyszíni közreműködést tudunk biztosítani.

Vevőközpontúság, mint alapkoncepció
A KURZ már a kezdetektől fogva vezető szerep-
hez jutott a prégelés kifejlesztésében. A prégelés 
esetében a minőség és innováció vitathatatlanul 
a legfőbb szempont. A folyamatos, magas szintű 
minőség fenntartása garantálja a hosszantartó 
üzleti kapcsolatot vevőinkkel. A rendszeres piac-
elemzés révén időben felismerhetőek az új piaci 
trendek, melyekhez iránymutatásként szolgál-
nak termékfejlesztésünk során. 

Élvonalbeli pozíció a minőség által
A fenntartható technológiai vezető szerepet ki-
zárólag tervezéssel és folyamatos minőség-ellen-
őrzéssel lehet biztosítani. A piaci igények, inno-
váció és a termékminőség termékfejlesztésünk 
legfontosabb tényezői. A termékspecifikációk-
ban leírt gyártási minőséghez ragaszkodni kell. 
Éppen ezért rendszeresen kiértékelünk minden 
folyamatot a rendelés beérkezésétől a kiszállí-
tásig. Minden lehetséges ponton felügyelő és 
ellenőrzési automatizmusokat építettünk a fo-
lyamatokba. Kivétel nélkül minden eredmény 
naplózásra kerül. Ezek a mérések nemcsak a ter-
mékjellemzőknek való megfelelést biztosítják, 
hanem a minőség és folyamataink javítását is.

Felelősséget vállalunk a környezetért
A KURZ vevői számára nemcsak környezetvé-
delmi szempontból elfogadható termékeket és 
ökológiai szempontból hasznos technológiákat 
kínál vevői számára, hanem saját tevékenységé-
vel összefüggésben is elkötelezetten és felelősen 
lép fel a környezetvédelemért, valamint önként, 
a törvényi előírásoknál szigorúbb környezetvé-
delmi feltételeknek felelteti meg tevékenységét. 
A KURZ vállalat létrehozott egy működő, sze-
mélyreszabott, az ISO 14001 szabvány szerinti 
környezetirányítási rendszert, melynek irányí-
tása fürth-i központjából történik. Ez a rendszer 
iránymutatást ad a dolgozóknak, hogy minden-
napos munkájuk során hogyan lehetnek minél 
környezettudatosabbak. 

A környezettudatosság és annak gyakorlatba 
való átültetése egyre nagyobb hangsúlyt kapott 
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az utóbbi években, és mostanra lényeges részét ké-
pezi üzleti életünknek.

Vállalatunk a világon szinte mindenhol jelen 
van a prégeléshez kínált termékeivel, illetve glo-
bális munkaadóként is kötelességünknek érez-
zük, hogy társadalmi felelősségvállalásunknak 
eleget tegyünk. Ezért megalkottuk átfogó, egész 
szervezetünkre kiterjedő környezetvédelmi mo-
dellünket: 

 �Ösztönözzük munkavállalóinkat, hogy kör-
nyezetvédelmi szempontból biztonságos és 
felelős magatartással segítsék környezetünk 
megóvását.
 �Óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, 
hogy gyáregységeink környezetre gyakorolt 
hatása minimálisra csökenjen, mindezzel pár-
huzamosan biztonságos munkahelyi környe-
zetet biztosítsunk munkavállalóink számára.
 � Előtérbe helyezzük az erőforrások gazdaságos 
felhasználását gyártási folyamatainkban és 
termékfejlesztésünk során.

Ez a modell alkotja környezetvédelmi politikánk 
alapját kihelyezett telehelyeinken és irodáink-
ban szerte a világon.

Számunkra a környezetvédelmi szempontok 
egyre erőteljesebb érvényesítése kötelességünk 
és egyben kihívás is.

Energiairányítási rendszerünk
Környezetünk védelme és a fenntarthatóság 
iránti elkötelezettségünket tükrözve a LEON-
HARD KURZ Stiftung & Co. KG az ISO 50001 
szabványnak megfelelő energiairányítási rend-
szert vezetett be.
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A KURZ Csoport teljességre törekvő és jövőbe 
tekintő megoldásokat kínál az alábbi innovációs 
területeken:

 Egyedi gépek és alkalmazástechnikai megoldások   
 – testre szabva, kompromisszumok nélkül

 Innovatív járműkoncepciók   
 – forradalmian új formatervezések

 Nagy pontosságú nyomószerszámok és szerszámalkatrészek   
 – minden terméket mesterművé varázsol 

 Rendkívül hatékony gépek   
 – ragyogó effektek műanyag tubusokhoz és üvegtégelyekhez 

 Egyedi igényekre szabott digitális termékek és szolgáltatások   
 – egyszerűsített, felhasználóbarátabb folyamatok

 Vezető biztonsági megoldások kormányzati dokumentumokhoz  
 – polgáraink adatainak védelmezése ma és holnap

 Nyomtatott érintőképernyős interfész technológia   
 – út a funkcionalitással ötvözött dekorált termékekhez 

 Kifinomult alkatrészek és fröccsöntő szerszámok 
 – olyan geometriához is, amely ma még problémát jelenthet 

 High-end íves digitális felületnemesítő gépek  
 – megbízható és hatékony eljárások által biztosított különleges 
 digitális hatások

ELÉRHETŐSÉGEK:
LEONHARD KURZ South-East Europe Kft.             
1106 Budapest, Tarkarét u. 8–10.     
+36 1 433 4321, kurz.see@kurz.hu
www.kurz.hu

Svetlana Holečková, PR and Marketing Manager
+420 736 101 333
svetlana.holeckova@czkurz.com

Az energiafelhasználás csökkentése egyértel-
műen csökkenti a CO2-kibocsátást is, amely hoz-
zájárul a globális felmelegedés megelőzéséhez.

A KURZ által kifejlesztett technológiákkal éle-
tünk szinte minden területén találkozhatunk, 
melyek nemcsak megjelenésükben, de funkcio-
nalitásukban is segítik hétköznapjainkat. Min-
den nap arra törekszünk, hogy olyan új meg-
oldásokat fejlesszünk ki, amelyek termékeink 
felhasználási lehetőségeit még szélesebb körűvé 
és még gazdaságosabbá tehetik. Megtisztelő fel-
adat, hogy az Önök termékeinek egyediségéhez 
vállalatunk is hozzájárulhat. 
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