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Az utóbbi évek drupa- és Labelexpo-eseményein 
már rendre lehetett találkozni a felületnemesí-
tés új típusaival, melyek túllépnek a megszokott, 
lassan már mindenki által alkalmazott techno-
lógiákon. 

 �Metallic Doming prégelés – MD hot stamping 

Kétségkívül a bor, sör, pálinka és egyéb alkohol-
termékek új szintre léptek a digitális és analóg 
MD fóliázásnak köszönhetően. 
 
ANALÓG MEGOLDÁS

A klasszikus UV-szitalakk + MD prégfólia kombi-
náció alkalmas a nagy példányszámú munkák-
hoz. A folyamat egyszerű, a szitalakkot 2K UV 
relief lakkal a megfelelő viszkozitásra kell állíta-
ni, hogy a megfelelő relief magasságot elérjük, 
ezek a lakkok prégelhetőek! Ennek köszönhető-
en a fólia, ahol érintkezik az UV-lakkal, hő hatá-
sára egy erős kötést hoz létre a lakk felületén. 
A klisé egy puha szilikon klisé, mely engedi a fó-
liának, hogy körbeölelje a relief lakkot.

Innovációk a felületnemesítésben 
ifj. Kovács Tibor, CNI Kft. 

DIGITÁLIS MEGOLDÁS 

A piacon jelenleg csak néhány gépgyártó rendel-
kezik megfelelő UV inkjet lakkal az MD eljárás-
hoz. 

 � Steinemann
 � Scodix
 �MGI

Mivel az UV-inkjet gyártók eltérnek, ezért egy 
típus nem működik sajnos még minden rend-
szeren, jelenleg két külön szériát tartunk pol-
con, hogy megfelelő minőséget kapjunk mind a 
három rendszeren. Az alkalmazás itt is hasonló, 
csak klisé helyett egy fűtött gumihengerrel van 
összevezetve a fólia és az inkjet lakk. 

 �Öntapadós fóliázás – Self-Wound Lamination

Az utóbbi három évben rengeteg digitális gép ér-
kezett a piacra, lassan minden piaci szereplő ren-
delkezik toner (olaj, száraz), inkjet (vizes, UV), 
valamilyen megoldással. A cél a gyors szállítás 
megoldása.

Nagy problémája a digitális nyomatoknak a 
lakkozás, felületnemesítés, felületvédelem. Ezzel 
kapcsolatban egyre több cégnél merül fel a kér-
dés, hogyan csináljuk gazdaságosan! A standard 
fényes és matt verziókon túl az újdonságok: 

 �Glitter
 � Paper-touch
 � Soft-touch
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Az UV-lakkozás a digitális nyomatoknál sok-
szor körülményes, míg a laminálás gyors és tar-
tós megoldást kínál. Ellenáll minden kémiai és 
egyéb külső behatásnak. 

 �UV effektlakkozás – Touch & Feel 

A legnépszerűbb még mindig a Paper-touch és 
Soft-touch hatás, ezekkel a lakkokkal könnyen 
meg lehet győzni egy vevőt, hogy a terméke a 
szokásosnál exkluzívabb külsőt kap!

Egyre több hazai termék kap jobb megjelenést, 
igényesebb külsőt. Az effektlakkok általában 

speciális aniloxot igényelnek (nem mindegyik), 
de mindenképpen érdemes egyeztetni a techno-
lógia beszállítójával az ajánlásokról. 

Új eljárás a Met-eff, 20–40 cm³ kimerítéssel, ki-
váló dombor tört fémhatást lehet elérni, ami a 
régi fémporral szórt címkékre-dobozokra emlé-
keztet. A különbség, hogy a technológiának kö-
szönhetően akár 80 m/perc sebességgel is lehet 
gyártani. 

Fóliák ___________________________________________
API GROUP
A növekvő igényeknek megfelelően nagy színskálát tartunk Tiszaújvárosban készleten. 
Rövid átfutási idővel egyedi méretekre vágva készítjük el a megrendeléseket. 
Kérje színkatalógusunkat a kapcsolattartójától.
• Aranyozófóliák
• Hidegfóliázás
• Pigment 
• Holografi kus 
• Fóliázási segédanyagokra
• Hologramok

MCS DESIGN
Az Osztrák cég Közép-Kelet Európa egyik meghatározó laminálófólia ellátója, az együttmű-
ködés révén gyors átfutási idővel egyedi méreteket tudnak biztosítani a magyar ügyfelek 
számára is, legyen szó ofszet vagy digitális alapanyagról, olajbázisú vagy toner alapú 
festékekről.
• Fényes
• Matt
• Soft-touch
• Karcalló

Kétoldalú ragasztók __________________________
ORAFOL
Az ORAFOL az évek során folyamatos befektetéseket tett a termékfejlesztésben és a 
gyártási technológiában, és ma már széles körű portfóliót kínál, amelyek megfelelnek az 
iparág legmagasabb minőségi színvonalának.

• Flexo kliséragasztók
• Transzfer fóliák
• Plotter fóliák
• kétoldalú ragasztók

Ragasztók ______________________________________
DOW CHEMICALS
A világ legnagyobb vegyi vállalata, megoldást nyújt minden nyomdaipari eljárásra.
• Lamináló 
• Pozicionáló
• Kasírozó

Rákel pengék __________________________________
ECOGRAPH
Svájci cég, szakosodott a kiváló minőségű nyomtatási rákel pengék gyártására. Tapasztalt 
személyzet, beleértve a mechanikus és vegyészmérnököket is, tartsa a lehető legjobb mi-
nőséget, az új megoldások folyamatos fejlesztésével, hogy megfeleljen a nyomdák legma-
gasabb elvárási igényeinek.
• Rákel pengék
• Műanyag pengék
• Kerámia/bevont pengék
• Tömítések
• Hasító pengék

Anilox hengerek, Sleevek ____________________
PAMARCO
A Pamarco innovációban iparágának vezetője a hajlékony és a hagyományos nyomtatási 
technológiáknál egyaránt. Kínálatuk a legnagyobb a piacon, ezáltal nincs olyan igény, me-
lyet ne tudnának megfelelően kielégíteni.
• Króm
• Kerámia
• Sleevek
• Anilox sleevek
• Hengerregeneráló segédanyagok

HENGERTISZTÍTÁS
Cégünk egy Bicarplast szódabikarbónás mélytisztítóval rendelkezik, melynek segítségével 
a raszterhenger csészéiből a lehető legtökéletesebben ki tudjuk szedni a berakódott, be-
száradt vagy éppen besült festék és lakk maradványokat. Kerámia- és krómhengerek tisz-
títására is alkalmas a berendezés. 

Polimer nyomólemezek ______________________
A Környezetbarát, oldószermentes megoldásokat kínálunk számos fl exográfi ai és magas-
nyomás alkalmazáshoz. Az alapanyagon kívül a Dantex biztosítja a megfelelő gépi és tech-
nikai háttérrendszert is.

• Flexo 
• Letterpress
• Tampon
• Kétoldali ragasztószalagok

Gumikendők ___________________________________
Gumikendők terén rengeteg egyedi igénnyel találkozunk, így igyekszünk kapcsolatba lenni 
a legtöbb alapanyag gyártóval. A termék méretre vágását, elkészítését a CNI csapata végzi. 

• Sínezett
• Laminált, öntapadós

Segédanyagok _________________________________
DruckChemie
A DruckChemie a speciális vegyi anyagok, segédanyagok és vezető szállítója a nyomdaipar-
nak Európában és Dél-Amerikában. A DruckChemie együttműködik minden vezető nyom-
daipari gyártóval, köztük Manroland, Heidelberg, Goss, KBA, Komori és Mitsubishi.

• Adalékok
• Mosóanyagok
• Ofszet géptermi segédanyagok

OLDÓSZEREK
Tiszaújvárosban saját üzemünkben történik a fl exó, ofszet, szita, és metal-deco hígítók, 
valamint a mosófolyadékok gyártása ellenőrzött alapanyagokból. A késztermékeket 
minden esetben a labor ellenőrzi a stabil minőség érdekében.
• Mosóanyagok
• Higítók
• Hengerregenerálók
• Rendszermosók

TÖRLŐKENDŐK
Szöszmentes törlőkendők
Gépi törlőkendők
Általános törlőkendők

FLINTGROUP
A cég adalék anyagai, termékei tartós minőséget biztosítanak, minden technológiára.
• Adalékok
• Mosóanyagok
• Tisztítófolyadékok

UV szárító rendszerek ________________________
GEW LIMITED
A GEW széles skáláját tervezi és gyártja az UV lámpák, a LED és a hibrid UV szárító rend-
szereknek, a nyomda, felületnemesítő és csomagolóipar számára. Speciális alkalmazások 
közé tartoznak az íves ofszet, a széles pályás nyomtatás, a Inkjet (tintasugaras) és az ipari 
gépekhez való UV és LED rendszer kiépítése.

• Keskeny pályás
• Széles pályás
• Íves nyomtatás
• Metal Deco
• Digitális
• K&F tevékenység, Laborgépek

ALPHACURE
Az angol lámpagyártó előnye a rugalmasság, és a megbízhatóság. A legtöbb UV rendszer-
gyártóval közösen dolgoznak, így képesek bármilyen méretű, erejű szerkezetet, akár egyedi
igény esetén is legyártani. 

• Ofszet
• Flexó
• Szita
• Metal Deco

CNI NYOMDA- ÉS CSOMAGOLÓIPARI TERMÉKEK KERESKEDELME ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

A CNI Nyomda- és Csomagolóipari Termékek Kereskedelme és Szolgáltató Kft. 2006-ban alakult Tiszaújváros-
ban. Felelősségünk tudatában célunk, hogy kizárólag megbízható, magas minőségi színvonalú termékeket ál-
lítsunk elő és forgalmazzunk, illetve kapcsolódó szolgáltatást nyújtsunk, maradéktalanul kielégítve így vevőink 
igényeit.

A termék-előállítás és szolgáltatás számunkra azt jelenti, hogy a vonatkozó szakmai, jogszabályi és egyéb (pl. 
szabvány) követelményeken, valamint a vevők által megfogalmazott igényeken túlmenően, az igények mögött 
rejlő elvárásokat is igyekszünk kielégíteni, amely egyben társaságunk eredményességének záloga is.

Fő tevékenységi köre
• Nyomdaipari festékek
• Nyomdaipari lakkok
• Fóliák
• Ragasztók
• Anilox hengerek, sleevek
• Polimerek
• Segédanyagok
• UV szárító rendszerek
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