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Idén lett harmincéves a céginformációs és 
reklámdekorációs eszközöket gyártó és 
telepítő Gravoform Kft. A kerek évforduló 
méltó ünneplése, hogy pont az idei évben 
történt a vállalatnál egy gyors és környe-
zettudatos Ricoh latex szélesformátumú 
tintasugaras nyomtató beszerzése. A jövő-
be mutató beruházás kapcsán Szendrei-Nagy 
Szabolcs üzletfejlesztési igazgatóval  
beszélgettünk.

HARMINC ÉV TAPASZTALAT, SIKERES 
PROJEKTEK, ELÉGEDETT ÜGYFELEK

A Gravoform Reitter Ferenc utcai telephelye egy 
patinás, téglaborítású, nagy belmagasságú ipari 
csarnokból átalakított műemlék épület, ami ere-
deti funkcióját tekintve szövőüzemként kezdte 
pályafutását. Ezen a helyen készülnek mindazok 
a termékek, amelyekkel a cég hosszú évek óta 
kivívja megrendelői elégedettségét: különféle 
cégtáblák és cégfelirati rendszerek, iroda- és üz-
letdekorációs elemek, rendezvényinstallációk, 
járműgrafikák, kirakatmatricák. 

– Olyan, a területükön piacvezetőnek számító 
hazai szereplők arculati megjelenéseit készítjük 
itt, mint például a K&H, Sberbank, Erste, OTP, 
Budapest Bank, Raiffeisen, UniCredit és Magyar 
Nemzeti Bank, Benu gyógyszertárak, Foxpost 
csomagküldő szekrény hálózat és szállító jármű-
park, MOL töltőállomások, BKK, BKV, RailCargo, 
Invitech vagy a Groupama Aréna, Graphisoft 
Park, Haller Gardens, de akár a Fiumei úti sírkert 
– sorolja Szendrei-Nagy Szabolcs, miközben mu-

Minőségi géppark fejlesztés a Gravoformnál
HARMINC ÉVE A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ PIACÁN

Matusek-Faludi Viktória

Szendrei-Nagy Szabolcs, a Gravoform üzletfejlesztési igazgatója

A Gravoform patinás műemlék épülete
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tatja az emeleti irodákhoz vezető lépcsőházban 
a régmúlt idők tábláit és képeit. A főleg dekoráci-
ós célzattal összegyűjtött ereklyék a múltat jel-
képezik, azt az utat, amit a Gravoform az elmúlt 
harminc évben bejárt. 

FOLYAMATOS FEJLŐDÉSBEN

– Társaságunk számára fontos a folyamatos szak-
mai fejlődés – tereli a szót a jelenre Szendrei-Nagy 
Szabolcs. – Három évtizedes tapasztalattal mo-
dern technológiák úttörő alkalmazására törek-
szünk. Például az országban egyedülálló módon, 
házon belüli tapasztalattal rendelkezünk Braille- 

feliratozással készült, akadálymentesítéshez hasz-
nált táblák és taktilis térképek gyártásában.

Az üzletfejlesztési igazgató elmondása sze-
rint az információs rendszerek mellett többféle 
nyomtatott enteriőr elemre, belsőépítészeti ki-
egészítőre mutatkozik megnövekedett igény. A 
megrendelők a divat változásával egyre szerte-
ágazóbb elvárásokat támasztanak, amelyeknek a 
Gravoform folyamatos bővüléssel és új divíziók 
létrehozásával próbál megfelelni.
– Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon 
elsőként nálunk helyeztek üzembe egy Ricoh 
Pro™ L5160e Latex széles formátumú tintasu-
garas nyomtatót. Az új eszköz termelésbe állítá-

Braille-feliratozással ellátott információk bankautomatákhoz és taktilis térképek a BKK számára

ÚJ GENERÁCIÓS RICOH PRO

SZÉLESFORMÁTUMÚ  LATEX NYOMTATÓK

Lépj előre a reklámgrafika területén és a nyomdai világban!
Reklámdekoráció  •  Popup, display elemek  •  Öntapadós matricák, bannerek

A � szín melle� a fehér festék nyomtatással
átlátszó filmre is színtelíte� nyomatokat készíthetsz.

TERMELÉKENY ÉS SOKOLDALÚ!

  www.signdepot.eu    I    sales@signdepot.eu    I    +36 57 506510
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sával szélesebb körű és még az eddiginél is ma-
gasabb minőségű szolgáltatásokat nyújthatunk 
ügyfeleinknek. 

ÚJ ALAPANYAGOK, KÖRNYEZETBARÁT 
TECHNOLÓGIA

A Ricoh nyomdagép beszerzése új lehetőségeket 
nyitott meg a vállalat számára, mind technoló-
gia, mind alapanyag tekintetében. Megnyitotta 
a fehér alá- és fölényomás lehetőségét is, így bú-
torok, függönyök, egyedi mintás lakástextilek, 
tapéták, textilnyomatú világítótáblák, vagyis 
komplett kültéri és beltéri dekorációk előállításá-
hoz ad professzionális technikai bázist. 

A Ricoh Pro™ L5160e Latex ráadásul környe-
zetbarát módon üzemel, ami szintén fontos 
szempont volt a berendezés kiválasztása során 
mind a vállalat, mind a megrendelői számára 
egyaránt.

MOTIVÁCIÓK A MINDENNAPOKRA

Az ügyfelektől érkező pozitív visszajelzések mel-
lett a Gravoform munkáját a szakma is díjazza. 
Több évtizedes fennállásuk során innovációs te-
vékenységüket több szabadalom és olyan elisme-
rés, díj is visszaigazolja, mint a Nemzeti Minősé-
gi Díj, Üzleti Etikai Díj, Magyar Termék Nagydíj, 
Magyar Innovációs Nagydíj.

Dekoratőr műhely a Gravoform telephelyén Lézervágott betűk épületek feliratozásához

Gyönyörű, élettel teli színek az új Ricoh Pro™ L5160e Latex nyomdagéppel
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Nem csak az elismerések, hanem a jó hangulatú 
csapatmunka, a közösségi élet és a társadalmi sze-
repvállalás is fontos hajtóerőt jelentenek a Gravo-
form számára. A rendszeres céges csapatépítő tré-
ningek, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 
és a Magyar Fényreklámgyártók Egyesülete tagság 
létesítése, a K & H Gyógyvarázs program és a Bátor 
Tábor támogatása, Bringázz a munkába! mozga-
lomban való aktív részvétel, valamint a neonrek-
lám mentőakció csak néhány példa ezek közül.

HARMINCADIK SZÜLETÉSNAP, 
30% KEDVEZMÉNY

Szintén idén indult útjára a Gravoform által üze-
meltetett Betűház webáruház. Születésnapja al-
kalmából a cég most 30% kedvezményt kínál 
a Magyar Grafika olvasóinak 2021. 11. 30-ig a 
www.betuhaz.hu webshop felületen beárazott 
termékekre az alábbi kuponkód felhasználásá-
val: GRAFIKA30. 

A Gravoform keresi az újszerű, egyedi megoldásokat

Gyűjtemény elismerésekből és régi táblákból


