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TÓTH GÁBOR  
PPDexpo kiállításigazgató 

Felvettük a kesztyűt!

Természetesen ennek  
a bevezetőnek nem lehet 
feladata válaszokat találni  
e súlyos kérdésekre, azon-
ban arra mindenképpen 
szeretnénk rávilágítani, 
hogy a gazdasági környezet 
dinamikusan és kiszámít-
hatatlan módon változik. 
A döntések meghozatalá-
hoz pedig soha nem állt 
rendelkezésre ilyen kevés 
idő és információ. Jelen 
helyzetben a vállalkozások 
számára életmentő lehet 
a lehető legtöbb releváns 

információ gyors begyűjté-
se, a tapasztalatok egy-
más közötti kicserélése és 
gondos mérlegelés után a 
helyes döntések meghozása. 

A PPDexpo mint esemény 
most is biztosítja a szüksé-
ges közeget, és időről időre 
szolgálja a szakma aktuális 
érdekeit!

Jelen kiadványban a tisz-
telt katalógusforgató nem 
csupán a közel száz kiállító 
cég felsorolását találja!  
Az itt bemutatkozó cégek 
komoly előkészítő munkát, 

időt és anyagi erőforrást 
szenteltek annak, hogy 
bemutathassák legújabb 
innovációikat, műszaki 
megoldásaikat, valamint 
megosszák tapasztalataikat. 

Azt gondolom, hogy  
a jelen helyzetet és a körül-
ményeket ismerve, minden 
tiszteletet megérdemelnek! 

Kívánjuk, hogy a kiállításon 
szerzett információk és új 
kapcsolatok mindenki szá-
mára hasznosak és eredmé-
nyesek legyenek!

Küzdelmes időszakot élünk. Covid, felpörgő 
infláció, elszálló energia- és alapanyagárak, szak-
képzett munkaerőhiány egy csipet világpolitikai 
zűrzavarral megfűszerezve. Sokan találgatják 
vajon mi vezetett ide? Hogyan kerültünk ekkora 
slamasztikába? Mikor lesz már vége ennek  
a rémálomnak? És ami talán a legfontosabb,  
vajon mi jöhet még ezek után?
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CZ AKÓ MIKLÓS  
főszervező 

A reklámdekoráció ünnepe

Természetesen az egész  
Európát sújtó energiaválság 
is nehezít a helyzeten, azon-
ban reménykeltő az, ahogy 
ebben a helyzetben is visel-
kednek a vállalatok.

Ünnepként kell gondol-
junk a SignExpo és PPDexpo 
megrendezésére, hiszen az 
elmúlt három évben vajmi 
kevés alkalmunk volt arra, 
hogy személyesen találkoz-
zunk. Mintegy 100 kiállító-
val és társkiállítóval nyitjuk 
meg kapuinkat a BOK Csar-
nokban. 

A „Print minden, amerre 
nézel” attrakciónk egy cso-
dás vállalati együttműködés 
eredménye. Nyomtatott 
textilek, vinylek, 3D nyom-

tatott tárgyak, ruházatok 
kerülnek bemutatásra, hogy 
megláthasd Te is, mi mindent 
lehetséges egyedivé tenni  
a nyomtatás segítségével. 

Jelentkezünk még Kirakat-
baba-öltöztető versennyel 
is, amely utoljára 10(!) éve 
lett megrendezve.  
A babákat a kiállításon részt 
vevő cégek alapanyagainak 
felhasználásával, valamint  
a kiállítás során keletkező 
építési hulladékokból  
dekoratívan, látványosan 
öltöztetik fel a versenyzők, 
neves kirakatrendezők, de-
koratőrök és dizájnerek.

Kiss ‘Luigi’ Lajos – A World 
Wrap Master-en, melyet  
a dekoratőrök világbajnok-

ságának is hívnak, 2014-es 
és 2015-ös győzelmével, 
későbbiekben vezetőbírói 
szerepkörével vívta ki  
a nemzetközi elismerést. 

Most a SignExpón mutat-
ja be tehetségét és munkáját 
három napon keresztül! 

ITT MOST MINDEN  
A TECHNOLÓGIÁRÓL SZÓL!

Köszönjük,  
hogy itt vagy velünk!

2019 nagyon régen volt már. Három év alatt ren-
geteg dolog történt a világban, Covid19 járvány 
lassította a gazdaságot, tette parkolópályára  
a rendezvényeket és most itt a szomszédunkban 
folyik a háború. Ahogyan azt tapasztaljuk,  
a magyar cégek egyre gyorsabban alkalmazkod-
nak a gyorsan változó eseményekhez. 
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Helyszín
Kiáll ítás 
Budapesti Olimpiai Központ 
( volt sYMA sport- és Rendezvényközpont ) „A” csarnok

CíM 
1146 Budapest, Dózsa György út 1.

Megközelítés
GépKOCsi 
ifjúság útja 2., bejárat a Hotel stadion és
a Papp László Budapest Sportarénával szemben levő kapunál

MetRó 
2-es metró – stadionok megálló

AutóBusz 
95-ös és 130-as busz – stadionok, ifjúság útja végállomás

tROli 
75-ös, 77-es, 80-as troli – stadionok megálló

V ill AMOs 
1-es villamos – stadionok megálló

táVOlsáGi Busz 
stadionok buszvégállomás

A HelYszín Gps KOORDinátái 
lAt: 47o30’02” lOn: 19o06’06”

Pavilon nyitva tartás a látogatók részére
2022. május 24 – 25. 10.00 – 18.00
2022. május 26. 10.00 – 16.00

Fontos információk

PPDexpo



YASKAWA PALETTÁZÓ
   COLLABORATÍV ROBOT

Bármilyen kötészeti gépsorhoz telepíthető

Egyszerűen programozható

Stabil megfogás a termék teljes alátámasztásával

Optimális akár hézagmentes lerakás

Akár 20 kg-ig terhelhető robotkar

Óránként többszáz köteg lerakása

Kérjen szaktanácsadást a Keményfém Kft.-től,
a Yaskawa robotok rendszerintegrátorától

   www.kemenyfem.hu

www.kemenyfem.hu
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Print minden, amerre nézel
A design és a digitális technológiák bemutatója
Helyszín: S05

Kreatív majális 
III. Kirakatbaba-öltöztető verseny
Helyszín: S06

Wrap Station: a Jeep újjászületése
Helyszín: S17/A

EBRU workshop
Takács Orsolya ebruművész nemcsak bemutatja  
a világörökség részét képező török díszítőművészeti  
technológiát, de egy-egy vállalkozó szellemű  
kiállításlátogató ki is próbálhatja azt a helyszínen.
Helyszín: P01

Papírmerítés és magasnyomtatás workshop
Magyar Papírmúzeum
Helyszín: P01

Állásbörze
Böngészés a nyitott szakmai állásajánlatok között
Helyszín: P02 Edukációs sziget

Vasvári Péter 
Magyar logók könyvbemutató és dedikálás
Helyszín: S01

A progr Amváltoz ás jogát fenntArtjuk!

Állandó programok

2022. Május 10 - i  áll Apot
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11:00 – 12:00 
Szárnyalni csak másokat emelve lehet
polgár zita | előadás és könyvdedikálás
Helyszín: színpad

12:00 – 12:30  
Next Generation
Ismerkedési lehetőség a fiatal nyomdász 
és papíros szakemberek számára
Helyszín: P02  Edukációs sziget

13:00 – 13:40
Grafikaland
A 2021-es Papír-karácsonyfadísz tervező verseny eredmény-
hirdetés
Magyar Grafika
Helyszín: színpad

14:00 – 15:00
A könyvnyomtatás története Magyarországon 
a kézisajtó korában 1473 – 1830
V. Ecsedy judit | előadás és könyvdedikálás
Helyszín: P01

15:00 – 16:00
Kalligráfia
voronko vera | előadás 
és gulyás Borbála Bocskay György kalligráfus művészete 
könyvbemutató
Helyszín: P01 és színpad

A progr Amváltoz ás jogát fenntArtjuk!

Programok május 24. kedd  

2022. Május 10 - i  áll Apot
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10:30 – 12:00  
Hungaropack Student díjkiosztó
CsAosz
Helyszín: színpad

12:00 – 13:00 
Next Generation
Ismerkedési lehetőség a fiatal nyomdász és papíros 
szakemberek számára
Helyszín: P02 Edukációs sziget

13:40 – 13:55 
Dr. Vámos György- 
és Lengyel Lajos-kitüntetések átadása
pnyme
Helyszín: színpad

14:00 – 15:30  
Best Print Hungary díjkiosztó
nypsz 
Helyszín: színpad

15:30 – 16:00  
Kreatív-majális 
III. Kirakatbaba-öltöztető verseny 
eredményhirdetés
Dekorszövetség
Helyszín: színpad

16:30 – 16:45  
GINOP pályázat
sajtótájékoztató 
Flexo-2000 Kft.  

A progr Amváltoz ás jogát fenntArtjuk! 

Programok május 25. szerda  

2022. Május 10 - i  áll Apot





14 2022 . MÁJUS 24 –26.14

10:30 – 11:30 
A tipográfia mezsgyéjén
Maczó péter | előadás és könyvdedikálás 
HelYszín: színpad

12:30 – 14:30 
PNYME szakosztályi Senior találkozó 
pnYMe
HelYszín: emeleti konferenciaterem

A pROGR AMVáltOz ás jOGát fenntARtjuK!

Programok május 26. csütörtök  

2022. Május 10 - i  áll ApOt



Automatikus RigidBox 
gyártó gép

Már a világ több mint 60 országában! 

A Wenzhou Zhongke Packaging Machinery Co., Ltd az első 
számú gyártó Kínában, a teljesen automata merev falú  
kasírozott doboz gyártó gépek terén.
Az alkalmazási terület elsősorban a felső kategóriás dobozok, 
üzleti csomagdobozok, elektronikai termékekhez, mobil-
telefonos dobozok, ékszerdobozok, díszdobozok, kozmeti-
kai dobozok, óradoboz, ferde doboz stb.
A magas fokú automatizáltság, úgymint szervo motoros 
mozgás vezérlő rendszer, automata méret állítás, memória 
funkció, segítségével az átállási idő kb. 25-30 perc. A köz-
ponti érintő képernyős egységről a gép minden funkciója  
vezérelhető, állítható.
A robotkaros rendszernek és a vizuális pozícionáló rendszernek 
köszönhetően az illesztési pontosság +/- 0,05 mm.
Egyedülállóan előnyös megoldás az egyre nagyobb kereslet-
tel bíró papírdobozok, készítéséhez.

www.hessepack.com
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QR-kódok segítségével, 
egyetlen kattintással te-
lefonja névjegyzékébe 
másolva bővítheti kapcso-
latrendszerét a PPDexpo 
és SignExpo látogatója. 
Minden regisztrált vendég 
a beléptetéskor kap egy 
nyakba akasztható címkét, 
ami a neve mellett tartal-
maz egy QR-kódot. A kód 
a regisztráció során meg-
adott adatokat tartalmazza.

Előfordult már Önnel, 
hogy futtában írt be 

telefonszámot a telefonja 
névjegyzékébe, amihez  
a néven kívül más hasz- 
nos információ nem került  
rögzítésre? 

Be kell valljam, velem 
ilyesmi régebben gyakran 
megtörtént, és bosszantott, 
hogy nem tudom kihasznál-
ni kellőképp az okostelefon 
előnyeit. Aki nem elég türel-
mes, szorgalmas vagy egy-
szerűen csak kevés ideje van 
ilyesmire, annak hasznos 
segédeszköz a ,,V-card”-ok 

QR-kód olvasó segítségével  
történő felvitele. 

Egyetlen gombnyomással 
a precízen kitöltött, pontos 
adatokkal kerül a telefonba 
a kívánt kontakt. 

Összekötötte már valaki 
az FB-ismerőseinek elérhe-
tőségét a kontaktadatokkal? 
Hamupipőke hasonlót érez-
hetett a tál lencse és hamu 
válogatása közben... 
A QR-kód egyedi bevitel-
re ad lehetőséget, csak 
az aktuálisan kiválasztott 

Sebaj, a belépőn található QR-kód okostelefonos 
QR-kód alkalmazással leolvasható és elmenthető!
Egy csippantás és egy kattintás árán minden re-
gisztrált adat a telefon névjegyzékébe kerülhet.
Mindenki látta, ismeri a QR-kódokat, videók,  
kiegészítő információk gyors eléréséhez napi  
szinten használjuk. Aki még nem vetette be ezt  
a hasznos segédeszközt, most itt az alkalom.

Elfogyott a névjegykártya vagy otthon maradt?  
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kontakt és nem egy teljes 
adatbázis zúdul a tele-
fon névjegyzékébe. 

Amennyiben most vág 
bele először a QR-kódok 
használatába, megtisztelve 
érezzük magunkat, hogy  
a PPDexpo és SignExpo 
vásárral a látnivalók mellett 
egy új, digitális készséggel 
is gazdagodik, a QR-kód 
használatával.

Aki már letöltötte tele-
fonjára a QR-kód olvasót, 
kérjük, bátran használja, 
amennyiben még nem, 
a következő a teendő:

A kódok olvasásához egy 
QR-kód olvasó alkalmazást 
kell letölteni a telefonra. 
Ebből számos ingyenes 
program áll rendelkezésre, 
amit androidos telefon ese-
tén a Google Play megnyi-
tásával tölthetünk le, míg 
iPhone-hoz az App Store 
kínálatából választhatunk. 

PPDexp

Nyomdaipari és reklámdekorációs szakkiállítás

Harry Plotter
Varázsnyomtatási osztályvezető

Reggeli Próféta Kft.

PPDexp
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Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont  
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BÉKÉSCSABAI SZ AKKÉPZÉSI CENTRUM
SZENT-GYÖRGYI ALBERT TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM 

2022 őszén ismét indul érettségire épülő  
nyomdaipari technikus képzés nappali  
és esti tagozaton!

A jelentkezés folyamatos!

Intézményünkben évek óta 
sikeresen zajlik az érettségi-
zett tanulók képzése. Első  
és második szakmaként 
ingyenesen igénybe vehető. 
A képzés 25 éves kor alatt 
nappali tagozaton is elérhe-
tő. Az ország minden pont-
járól várjuk a jelentkezőket, 
akik hazánk legmodernebb 
nyomdaipari tanműhelyé-
ben sajátíthatják el a szakma 
alapjait. A messziről jövőknek 
kollégiumi elhelyezést is tu- 
dunk biztosítani 2-3-4 ágyas, 
zuhanyzós, felújított szobák-
ban az iskola területén. 

További információkért  
hívja a 06 70 515 6905  
telefonszámot.
5600 Békéscsaba,  
Gyulai út 53–57. 
nyomda@bszc.hu  
szentgyorgyi.bszc.hu

A képzés időtartama két év. 
Nappali tagozaton a hét 
minden napján heti 35 órá-
ban zajlik a képzés. A félévi 
ágazati alapvizsga után 
lehetőség van akár szakkép-
zési munkaszerződéssel, 
külső gyakorlati helyen 
megszerezni a bizonyít-
ványt. Esti tagozaton a taní-
tási órák heti 14 órában, két 
hétköznap délután és szom-
baton napközben zajlanak, 
így a képzés munka mellett 
is végezhető.

A nyomdaipari technikus 
képzésben való részvételhez 
érettségi bizonyítvány  
szükséges.



kiállítói katalógus

PPDexpo
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CÍM
1097 Budapest, 
Gubacsi út 6/B, 1. épület
TELEFON
06 1 323 3939
FA X
06 1 323 3933
E-MAIL
office@alphaset.hu
HONL AP
www.alphaset.hu

Alphaset – A legjobb 
választás. Az Alphaset több 
mint 30 éve a reklámtech-
nológia és textilnyomtatás 
teljes körű szolgáltatója.  
A nemzetközi piacokon is 
sikeresen működő cég 2008 
óta képviseli magát 
Magyarországon is. Mimaki 
nagyformátumú nyomtató-
rendszereket, Grafityp, 
Kemica és Aslan nyomdai 

anyagokat kínálnak partne-
reiknek kedvező áron. 
Ezenkívül textilnyomtatás-
hoz Poli-Tape, Siser, Forever 
és Marabu termékeket is 
árusítanak. Továbbá széles 
választékban kínálnak 
laminálókat, tintákat és 
display rendszereket. Az 
Alphaset vállalata kedvező 
áron hozzáértő tanácsadást 
és gyors szállítást nyújt.
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S1
4 Alphaset Kft.

AKVA Wallpapers

TELEFON
06 30 443 7967
E-MAIL
akvawallpapers@gmail.com
HONL AP
www.akvawall.hu

Az AKVA Wallpapers egy 
hazai designer tapétamár-
ka, melynek értékét a kézzel 
készült akvarell minták és az 
egyedülálló tervezés adja.  
A tapéták személyre szabott 
méretben és színben 
kerülnek legyártásra, akár 
egyedi mintatervezésre is 
van lehetőség. A természet 
ihlette minták és a pasztell-
árnyalatok egységes képi 
világot alkotnak és jól 
beilleszthetők minden 

enteriőrbe. Kérhető több- 
féle textúrájú tapétaanyag-
ra, hogy a végeredmény 
tökéletes kiegészítőjévé 
vagy meghatározó elemévé 
váljon a tereknek.

a�a
w a l l p a p e r s
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Árazástechnika Kft.

CÍM 
1117 Budapest, 
Budafoki út 111–113.
TELEFON  
06 1 204 4368
E-MAIL  
amco@amcokft.com
HONL AP 
www.amcokft.hu

Az AMCO Kft. Magyar-
ország egyik legnagyobb 
szakmai tapasztalattal 
rendelkező csomagológép- 
és csomagolóanyag-forgal-
mazója. Több mint 16 000 
ügyfelünknek segítettünk 
már csomagolástechnikai 
problémái megoldásában. 

„Partner a Csomagolásban” 
mottónk hűen tükrözi 

cégünk küldetését és 
filozófiáját. Immár 30 éve 
nap mint nap azon dolgo-
zunk, hogy ügyfeleleink 
csomagolástechnikai 
igényeit tökéletesen megis-
merve, naprakész szakmai 
tudással kínáljunk számukra 
személyre szabott 
megoldásokat.

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.

CÍM
1116 Budapest,  
Fehérvári út 144.
TELEFON 
06 30 324 8390
E-MAIL  
info@arazastechnika.hu
HONL AP  
www.arazastechnika.hu

Termékeinkkel támogatjuk 
az információk stílusos 
meg jelenítését. Helyi 
értékesítést támogató 
eszközöket forgalmazunk, 
melyekkel tájékoztathatjuk 
a vevőket a termékek 
tulajdonságai ról, áráról. 
Kínálatunkban öntapadó  
címkék is találhatók, melye-
ket igény szerint megsze-
mélyesítünk. A címkék 
nyomtathatók árazógéppel 
vagy nyomtatóval. 

Látogasson el standunkra, 
és keressük meg együtt az 
Ön számára legmegfele-
lőbb megoldást!
 



Korszerű ragasztástechnikai megoldások
az Ön igényeire szabva

Ragasztógépek
és ragasztók

széles választéka
versenyképes árakon,

24 órás kiszolgálással.

+36 70 770 5237
karapin@karapin.hu
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C ÍM
Olszewskiego 78, 43–600 
Jaworzno, Poland
TELEFON
+48 32 616 5572 
MOBIL
+48 50 130 1715
E-MAIL
info@badge4u.eu
HONL AP
www.badge4u.eu

A Badge4U már 1992 óta 
működik, és különböző 
reklámajándékok gyártására 
szakosodott. A vállalat az 
egyedi tárgyak, illetve ezek 
gyártásához szükséges 
gépek forgalmazásával 
foglalkozik. Portfóliójukhoz 
tartoznak a berendezések-
hez tartozó alkatrészek, 
valamint a reklámtárgyak 
esetében a mágneses 
termékek, okostelefon-tarto-
zékok, mikroszálas kendők, 

palacknyitók, kulcstartók, 
bevásárlókocsi-érmék, 
biztonsági eszközök és még 
sok egyéb egyedi termék.  
A gyártást a környezetvédel-
mi direktíváknak megfele- 
lően végzik, valamint a 
vonatkozó szabványoknak, 
minősítéseknek megfelelnek, 
többek között környezetvé-
delmi tanúsítványt szereztek, 
azaz az ISO 9001:2015,  
ISO 1400:2004, ISO 
45001:2018 és SEDEX.

BADGE4U Wojciech Pawlowski

CÍM
8658 Bábonymegyer, 
Szent István u. 44/A
TELEFON
06 84 527 900
E-MAIL
bottcher@bottcher.hu
HONL AP
www.gumihenger.hu

A bábonymegyeri székhelyű 
és kecskeméti kereskedelmi 
kirendeltséggel rendelkező 
Böttcher Hungária Zrt. 
gumírozott hengerek 
gyártásával, megmunkálá-
sával és kereskedelmi áruk 
(csererendszerben szereplő 
hengerek, hengerápoló 
anyagok, gumírozott és 
egyéb sleeve-ek, nyomdai 
kemikáliák, gumi- és lakkozó-
kendők) forgalmazásával 
foglalkozó cég immáron 

harminchetedik éve végzi 
tevékenységét Magyar-
országon. A kölni székhelyű 
Felix Böttcher öt kontinen-
sen 27 gyártóüzemmel és 
több mint 40 országban van 
jelen kereskedelmi képvise-
lettel. A Böttcher laborató- 
riumában végzett kutatások 
és fejlesztések eredménye-
képpen évről évre bővülő 
termékportfólióval állunk 
partnereink szolgálatára.

Böttcher Hungária Zrt.



Korszerű ragasztástechnikai megoldások
az Ön igényeire szabva

Ragasztógépek
és ragasztók

széles választéka
versenyképes árakon,

24 órás kiszolgálással.

+36 70 770 5237
karapin@karapin.hu
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C ÍM
1041 Budapest, 
Deák Ferenc utca 40.
TELEFON
06 1 369 6241
E-MAIL
kozmafa@kozmafa.hu
HONL AP
www.kozmafa.hu

A Budapesti Komplex  
SzC Kozma Lajos Faipari és 
Kreatív Technikum szeretet-
tel várja a dekoratőr és 
grafikus szakmát tanulni 
vágyó érdeklődőket!  
Keresünk továbbá felnőtt- 
oktatásban részt vevő 
tanulóink számára gyakorlati 
helyet, illetve szakmai 
együttműködő partnereket.
Miért érdemes tanulókat 
alkalmazni?

 � Később jó munkaerő vál-
hat belőlük, már előre 
betaníthatók a megfe-
lelő munkavégzésre.

 � A tanulók lelkesek 
és érdeklődők.

 � A felnőttoktatásban 
részt vevő tanulók mind 
nagykorúak, így nem 
szükséges felügyelni 
a munkavégzésüket.

 � Bizonyos esetekben ked-
vezmények, támogatás 
is igényelhető a tanulók 
foglalkoztatása után.

Budapesti Komplex SzC Kozma Lajos Faipari 
és Kreatív Technikum
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CLB Packaging Csomagolástechnikai Kft.

CÍM
1222 Budapest, 
Gyár utca 15.
TELEFON
06 1 226 0133 
MOBIL
06 30 919 6450
E-MAIL
doboz@clbpackaging.hu
HONL AP
www.clbpackaging.hu

A CLB Packaging Kft. 1895. 
óta működik a dobozgyár-
tás és a kartonkereskedelem 
területén. Minőség szemlé-
letünket az alábbi tanúsítvá-
nyok is alátámasztják:

 � HACCP
 �MSZ EN ISO 9001:2015
 �MSZ EN ISO 14001:2015
 � FSC® (Forest Stewardship 
 Council) C 122296

Üzemünk 5 szín plusz 
UV-lakkréteg felvitelére 
képes, ofszet technológiájú, 

nagy kapacitású nyomda-
géppel rendelkezik. A kis 
példányszámú termékeket 
digitális nyomdagép és 
lézerkivágó plotter segítsé-
gével állítjuk elő. Az öt 
stancoló- és négy ragasztó-
gépünknek, valamint  
a magas szinten képzett 
munkaerőnknek köszönhe-
tően a kisebb és nagyobb 
tételek gyártását is költség-
hatékonyan végezzük,  
a kiváló minőség megtartá-
sa mellett.

Canon Hungária Kft.

CÍM
1031 Budapest, 
Záhony u. 7.
TELEFON
06 1 235 5315
E-MAIL 
info@canon.hu
HONL AP
www.canon.hu/business/

Tájékozódjon a legfrissebb 
hírekről, trendekről és 
információkról! Járjon egy 
lépéssel mindig a többiek 
előtt! Látogasson meg 
bennünket és találkozzon  
a nyomdaipar és a könyvki-
adók képviselőivel egy 
kötetlen beszélgetésre!  

A digitális képalkotó rend-
szerek egyik piacvezető 
fejlesztője, gyártója most 
bemutatja a hazai közön-
ségnek is legújabb széles-
formátumú és nyomdai 
megoldásait.



ÚJ VARIOPRINT  
iX-SOROZAT 
A Canon a továbbfejlesztett, iQuariusiX technológiát alkalmazó új tintasugaras vágott lapos 
digitális nyomdagépe ötvözi az offset képminőséget és médiaválasztékot a tintasugaras 
technológia költséghatékonyságával.

A forradalmian új nyomdagép a 2015-ben bemutatott 
sikeres varioPRINT i-sorozat továbbfejlesztése. 
Világszerte több mint 250 berendezéssel a varioPRINT 
i-sorozat a tintasugaras lapadagolós termelési nyomtatás 
vezetőjévé tette a Canont a tranzakciós alkalmazások,  
a könyvek, és a kiváló minőségű reklámlevelek területén. 
A sorozat lelke a legújabb iQuariusiX technológia, 
amely három kulcsfontosságú újítást hozott: Az áttörést 
jelentő szárítórendszer a levegőt és a hőt nedvesítéssel 
kombinálja a papír védelme érdekében. Ez stabil 
nyomtatást biztosít számos különféle nyomathordozón, 
tökéletesen lapos, és azonnali finiselésre kész.
Új, szabadalmazott vízalapú polimer pigment tinták 
és ColorGrip a kiváló, élénk és erős színekért különféle 
hordozókon, beleértve a bevonatos íveket 350 g/nm-ig. 

iQuarius minőségellenőrzési technológiák a kiváló 
képminőségért, köszönhetően a natív 1200 dpi 
képfeldolgozásnak, és a Kyocerával együtt kifejlesztett 
1200 dpi nyomtatófejeknek, a tűéles szöveg- és 
vonalrészletek, egyenletes színátmenetek, és tökéletes 
bőrtónusok nyomtatásához. A fejlett fúvókauniformitás-
ellenőrzési technológia beépített szkennert alkalmaz az 
egyes fúvókák automatikus ellenőrzésére és beállítására 
a termelési folyamat során a csíkosság megszüntetése 
érdekében. A fúvóka működési ellenőrzése a fúvókák 
észlelésének és automatikus kompenzálásának 
képességét kínálja a munkavégzés során, így csökkenti 
a leállási időt, a hulladékmennyiséget, és biztosítja  
a magas képminőséget.

Fedezze fel digitális megoldásainkat Ön is! Személyes konzultációval és gyakorlati 
bemutatóval segítjük a digitális kiadványnyomtatás lehetőségeinek feltárásában 
referencianyomdában. Időpont egyeztetés: info@canon.hu

A kereskedelmi nyomdaipari alkalmazások teljes 
spektrumában nagy termelékenységet nyújt az új 
sorozat: a marketinganyagok, minőségi direct-mailek és 
katalógusok, a magazinok és könyvek terén egyaránt. 
Több mint 90% átlagos hasznos működési idejével, 
és azzal, hogy nem szükséges naponta kalibrálni 
és karbantartani, a varioPRINT iX-sorozat jelentős 
termelékenységi növekedést és mérhető fejlődést tesz 
lehetővé a teljes működtetési költség tekintetében, más 

vágottlapos nyomtatótechnológiákkal összehasonlítva. 
A különböző médatípusokra, beleértve a 90–350 g/nm 
vastagságú bevonatos offset papírt is, akár óránként 
9 000 SRA3 képet vagy percenként 320 A4-es képet 
nyomtat. A nyomdák szolgáltatásainak rugalmasságát 
növeli, hogy gyorsan tudnak váltani a különböző 
feladatok és működési idők között, az ügyfelek 
színvonalas kiszolgálása érdekében és az egyre rövidülő 
határidőknek megfelelve. 

Canon_Varioprint_iX_hirdetes_165x235mm_2020.indd   1 2020. 04. 03.   9:35
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6 CNI Kft.

CÍM 
Tiszaújváros, TVK 
Ipartelep, 2092/3 hrsz.
TELEFON
06 49 521 457, 
0649 527 024
E-MAIL
cni@cni.hu
HONL AP
www.cni.hu

A CNI Kft. a nyomda- és 
csomagolóipari szolgáltatás, 
nyomda- és csomagolóipari 
alapanyagok, fóliák, ipari 
hígítók és festékek gyártása, 
forgalmazása tevékenységei-
ből adódóan szoros szakmai 
és üzleti kapcsolatban áll 
vevőivel, partnereivel.
A PPDexpón részt vesz 
minden beszállító partne-
rünk, illetve cégünk összes 
saját nyomdaipari terméke.
A kiállításon megtalálható 
lesz: 
CNI oldószerek
CNI lakkok 
CNI prégfóliák
CNI öntapadós 
laminálófóliák
BAT – Anilox

Dantex – Sleeve, polimerek
Radior – Metál festékek
Flint Group – Flexó festékek
INX – Ofszet festékek
J+S – Ofszet festékek
Dow – Oldószeres és 
oldószermentes ragasztók
Druckchemie – Vegyszerek
IGT – Laboreszközök
GEW – UV-rendszerek
Alphacure – UV-lámpák
Scapa – Kliséragasztók
Orafol – Ragasztószalagok
Ecograph – Rákelpengék
Radobla – Rákelpengék
Meltavis 
– Ragasztókülönlegességek
Adesiv 
– Lakk-különlegességek
Laserclean – lézeres 
aniloxtisztítás

Colorspecial s.r.o.

CÍM
Spitalska 61. 81108 
Bratislava
MAGYAR NYELVŰ 
INFÓVONAL
+36 30 736 3629
E-MAIL
sales@colorspecial.com
HONL AP
www.colorspecial.com 

A Colorspecial s.r.o. 2010 
óta világvezető festékmárkák 
KÖLTSÉGHATÉKONY 
forrása.

 � PRÉMIUM minőségű  
festékek
 � Környezetbarát összetevők
 �Minden géptípushoz  
és alkalmazáshoz
 � Szerviz (garanciális  
és garanciaidőn túl)
 � Alkatrészek
 � Utántöltő rendszerek
 � Díjmentes helyszíni  
színprofilozás

Nyomtatót, vágót, marót 
keres? Nálunk jó helyen jár! 
Elnyűhetetlen ipari nyomta-
tók/marók széles skálája, 
minden felhasználásra. 
Robusztus felépítés, egyedi 
tervezésű kiegészítő rend-
szerekkel a megrendelő 
igényei szerint. 
Várjuk visszautasíthatatlan 
ajánlatokkal.
Biztos lehet benne, hogy  
az Ön számára is van 
megoldásunk!
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A Colorspecial s.r.o. közel tíz éve 
világvezető festékmárkák  
KÖLTSÉGHATÉKONY forrása  
a nyomdák számára. Fő termé-
keink a piacvezető SunChemical 
festékgyár nyomdafestékei.

A SunChemical már kétszáz 
éve a világ legnagyobb PRÉMIUM 
minőségű festékgyára.  

Környezetbarát festékkínála-
tunk lefedi az Eco, Mild, Hard 
solvent, UV, Textil, továbbá az 
Offset, Flexo és Szita gépek teljes 
palettáját.

Fókuszban standunkon  
a nagyformátumú textilnyomta-
táshoz ajánlott speciális színek 
bemutatása lesz. 

A festékeken túlmenően ga-
ranciális és garanciaidőn túli szer-
vizzel, utántöltő rendszerekkel, 
díjmentes helyszíni színprofilo-
zással állunk partnereink rendel-
kezésére.

Colorspecial s.r.o.

www.colorspecial.com
sales@colorspecial.com
Magyar nyelvű infóvonal: 
+36 30 736 3629

ÚJDONSÁG: Megkezdtük beltéri 
minőségű, nagy teljesítményű, 
ipari felhasználásra fejlesztett, 
nagyformátumú nyomtatók 
forgalmazását, melyek a világel-
ső nyomtatófejgyártó  
Fujifilm-Dimatix JAVÍTHATÓ  
NYOMTATÓFEJEIVEL  
rendelkeznek.

Tekintse meg Ön is a kifogás-
talan minőség és a 200 m2/óra 
feletti teljesítmény kompromisz-
szummentes találkozását! 

Várjuk tisztelettel standunkon 
személyes bemutatóval, vissza-
utasíthatatlan ajánlatokkal.  
Töltsön néhány kellemes percet 
velünk egy finom kávé mellett! 
Biztos lehet benne, hogy az Ön 
számára is van megoldásunk! 
(A40 stand, a színpad mellett).

colorspecial

ColorPoster Kft.

www.colorposter.hu

Cégünk digitális és ofszet-
nyomdák részére laminálás-
technikai termékeket (lamináló-, 
fóliázógépeket és az ehhez 
tartozó fogyóanyagokat) for-
galmaz. Fő beszállítóink a GMP 
és a KOMFI. 

A másik leghangsúlyosabb 
terület a nagyformátumú 
nyomtatás, melyhez elsősorban 
UV-, textil- és oldószeres nyom-
tatókat forgalmazunk.

Nagyformátumú nyomtatás-
hoz a HandTop, D.gen és a 
MICROTEC termékeit forgal-
mazzuk.

A nyomtatók ellátását festék-
kel a NAZDAR inkjet festék 
termékcsaláddal oldjuk meg, 
melyek a legmagasabb minősé-
gi követelményeknek is eleget 
téve olcsó alternatívát biztosíta-
nak a gyári festékekkel szemben.
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Colorposter Kft.

CÍM
1046 Budapest, 
Kiss Ernő utca 3.
TELEFON
06 30 686 1860
E-MAIL
colorposter.sales@gmail.com

Digitális inkjet technológiá-
ra épülő nagy- és kisformá-
tumú nyomtatók és az 
ezekhez tartozó festékek 
forgalmazása. UV-, textil-, 
ecosolvent-, DTG-, DTF-
megoldások. Neves,  
a pia con ismert márkák, mint 

a HandTop, APEX, DGen, 
Nazdar kizárólagos képvise-
letét látjuk el. Kiváló szerviz-
hátteret biztosítunk ügyfele-
ink részére. Minden általunk 
forgalmazott termék eseté-
ben közvetlen gyártói 
háttérrel rendelkezünk.  

CSH Nyomdaipari Kft.

CÍM
2045 Törökbálint, 
Tó utca 3.
TELEFON
06 23 428 266
E-MAIL
info@csh.hu
HONL AP
www.csh.hu

Minden egy helyen, amire 
csak szükséged lehet a 
szita-, tampon-, digitális 
textil- és reklámdekorációs 
nyomtatáshoz. A CSH 
nyomdaipari beszállítóként 
2003 óta biztos pont 
Magyarország nyomdái és 
dekorációs cégei számára. 
Kínálatunkban a nyomtatás-
hoz szükséges festékek és 
segédanyagok mellett 

helyet kaptak szitanyomó 
gépek, tamponnyomó 
gépek, kiegészítő berende-
zések, tekercses és síkágyas 
digitális nyomtatók, DTG és 
DTF textilnyomtatók.  
A forgalmazott termékstruk-
túra kialakításakor nagy 
jelentőséget tulajdonítunk  
a jó ár/érték aránynak, 
minőségben viszont nem 
kötünk kompromisszumot.
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5 Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség

CÍM
1146 Budapest, 
Hungária krt. 140–144.
TELEFON
06 1 210 0107
E-MAIL
csaosz@csaosz.hu
HONL AP
www.csaosz.hu

A Csomagolási és 
Anyagmozgatási Országos 
Szövetség (CSAOSZ) 
elsősorban a csomagolósze-
rek és csomagológépek 
gyártásában, forgalmazásá-
ban, felhasználásában – ide 
értve a csomagolással 
kapcsolatos tevékenysége-
ket a kutatásfejlesztéstől az 
értékesítésig – érdekelt 
vállalkozások által önkénte-
sen létrehozott szervezet. 
Feladatkörébe tartozik  
a szakterület szakmai és 
gazdasági érdekképviselete 
a jogalkotó kormányzati 
szerveknél és más hatósá-
goknál. Tevékenysége 
kiterjed a szakterület hazai 
és nemzetközi fórumokon 
való képviseletére is. 

Tagvállalatait információ-
szolgáltatással, üzleti 
kapcsolatok közvetítésével 
és kiépítésének elősegítésé-
vel támogatja. A jogszabályi 
kötelezettségek és a szak-
mai ismeretek átadására 
tanfolyamokat, workshopo-
kat és konferenciákat 
szervez. A CSAOSZ célja, 
hogy a szerteágazó szakte-
rületek együttesét jelentő 
csomagolóipar, ezen belül is 
elsősorban tagvállalatai 
érdekeit képviselje, műkö-
dési feltételeit javítsa, 
eredményeit, képességeit 
pedig mind bel-, mind 
külföldön népszerűsítse.
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DÉL-KON-TEX DRESS Kft.

CÍM 
6430 Bácsalmás, 
Korona utca 30.
TELEFON
06 30 617 3558
E-MAIL
office@dresspress.hu
HONL AP
www.dresspress.hu

Vállalatunk, a DÉL-KON-TEX 
DRESS Kft. 2017-ben 
alakult, Bácsalmáson. 
Tevékenységünket DRESS 
PRESS márkanéven, elsősor-
ban textilszublimáció köré 
építettük, sportruházat, 
zászlók és technikai anya-
gok szublimálása és varrása 
a fő tevékenységünk. 
Emellett rövid távú tervünk, 
hogy néhány saját 

termékkel is bemutatkozunk 
a jövendőbeli vásárlóink és 
partnereink számára. 
Elkötelezett hívei vagyunk  
a fenntartható fejlődésnek  
a ruhaipar területén. 
Vállalatunk OEKO-TEX® 
STeP minősítéssel rendelke-
zik, és többek között 
újrahasznosított, illetve 
komposztálható textíliákkal 
is dolgozik.

Dessin Design Kft.

CÍM 
1095 Budapest, 
Soroksári út 138–142. 
ILLA Irodaház
TELEFON
06 70 361 9832
E-MAIL
gabor.sarolta@dessin.hu
HONL AP
www.dessin-interior.com

Kreatív Dekorációs 
Ügynökségünk komplex 
szolgáltatást nyújt ügyfelei-
nek. Erősségünk, hogy  
a kreatív koncepció kidolgo-
zása után csúcsminőségű 
gépparkkal legyártott  
anyagainkat igény szerint 
installáljuk is Budapesten, 
valamint az ország bármely 
pontján. Követjük, vagy 
éppen teremtjük a vizuális 
trendeket, legyen szó 

bármilyen térről: kiállítás, 
szálloda, üzlet, lakás vagy 
iroda, minden megrendelői 
igényt magas színvonalon, 
maximálisan kiszolgálunk. 
Munkánk során szeretettel 
használunk különleges 
anyagokat, bevetjük  
a legújabb technológiai 
lehetőségeket, hogy  
egyedi megjelenést  
érezzen minden kedves 
megrendelőnk.
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Digitmaster Kft.

Domaplast Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

CÍM
2310 Szigetszentmiklós, 
Csepeli út 44.
TELEFON
06 30 597 1616
E-MAIL
info@digitmaster.eu
HONL AP
www.digitmaster.hu

CÍM
6781 Domaszék, 
Vasút u. 43–47.
TELEFON
06 62 584 126 
MOBIL
06 70 329 2826
E-MAIL
domaplast@domaplast.hu
HONL AP
www.domaplast.hu

A Digitmaster Kft. 2009 óta 
tevékenykedik a digitális 
nyomtatás világában, 
ideértve a szublimációt, 
DTF (direct to film)-et, flex 
fóliát és mindezek gyártásá-
hoz szükséges berendezése-
ket és kellékanyagokat. 
Emellett a technológiák 
hasznosításához szükséges 
dekorációs, egyedi ajándék-
tárgyakat is forgalmazzuk, 

A Domaplast Kft. szakem-
berei nagy tapasztalattal 
rendelkeznek  
a műanyag fröccsöntési 
eljárásban, ezen belül  
a műanyag vödrök és 
edények (300 ml–20 l) 
gyártásában. Az általunk 
előállított műanyag vödrök 
minőségét szavatolja, hogy 
tevékenységünket az ISO 
9001:2015 szabvány szerinti 
minőségirányítási rendszer 
alapján végezzük.

így mindent megtalál egy 
helyen. Telephelyünkön 
képzett technikusaink 
segítségével kipróbálhatja 
eszközeinket, illetve bete-
kintést nyerhet termékkíná-
latunkba, hogy tevékenysé-
gének a legmegfelelőbb 
technológiákat és eszközö-
ket kínálhassuk. Keressenek 
minket bizalommal!

Üzemméretünk lehetővé 
teszi, hogy a kisebb meny-
nyiségű megrendeléseket is 
rugalmasan szolgáljuk ki.  
A natúr műanyag vödrök 
gyártása mellett ofszetnyo-
mással, szitázással, valamint 
IML technológiával lehető-
ség nyílik a termékek egyedi 
designnal történő dekoráció-
jára is.
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DURABLE

CÍM
1188 Budapest, 
Szövet u. 15.
TELEFON
06 1 290 8359
E-MAIL
info@dupro.hu
HONL AP
www.dupro.hu, 
www.ragibolt.hu

TELEFON
06 20 370 5485
E-MAIL
kovacs.aniko@durable.hu
HONL AP
www.durable.hu

A Dupro Kft. 25 éve van 
jelen a hazai nyomdaipar 
piacán, és képviseli  
a Lohmann csoport kétolda-
las ragasztószalag divízióját. 
Reméljük, mindenkinek 
ismerősen csengenek 
fóliahordozós (DuploFlex 
FOL), szövethordozós 
(DuploFlex TEX), valamint  
a habhordozós (DuploFlex) 
kliséragasztóink márka- 
nevei.  

Információmegjelenítés 
tökéletesen! 
A DURABLE információs 
keretei biztosítják a tökéle-
tes megjelenést nyomtatott 
reklám anyagai számára. 
Kereteink számos felületre 
nyújtanak megoldást, 
látogasson el standunkra, 
hogy megmutassuk az Ön 
számára legmegfelelőbb 
DURAFRAME® keretet! 

Örömmel jelenthetjük be, 
hogy eddig megszokott 
reklám- és nyomdaipari 
termékeink mellett anyavál-
lalatunk folyamatosan 
dolgozik a kétoldalas 
ragasztószalagok új generá-
cióján, melynek egyes 
tagjait már ki is próbálhat-
ják! Új ragasztóink tesztelé-
séhez kérjük, keressenek 
standunkon vagy elérhető-
ségeink valamelyikén!
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EN’CO Bt.

Euroinvestmetal Kft.

CÍM
2367, Újhartyán, 
Fő utca 41.
TELEFON
06 70 612 7339
E-MAIL
iroda@ragasszunk.hu
HONL AP
www.ragasszunk.hu

CÍM
1221 Budapest, 
Ady Endre út 3.
MOBIL
06 20 661 5877,
06 30 374 6130
E-MAIL
eim@euroinvestmetal.hu
HONL AP
www.euroinvestmetal.hu

A Baumer hhs GmbH 
németországi ragasztórend-
szereket gyártó cég kizáró-
lagos képviselete, az Intercol 
ragasztóanyagok kizáróla-
gos forgalmazója, illetve az 
EyeC GmbH nyomatellenőr-
ző rendszereket gyártó cég 
magyarországi képviselete. 

Az Euroinvestmetal Kft. fő 
profilja az ipari, állami és  
a lakossági szférában 
keletkező veszélyes és nem 
veszélyes hulladékok be-
gyűjtése, kezelése. A külön-
böző hulladék anyagokat 
átválogatjuk, előkezeljük  
és hasznosítjuk. Korszerű  
és gazdaságos technológiát 
biztosítva, teljes körű 
hulladékgazdálkodási 
szolgáltatást nyújtunk 
megrendelőink, partnereink 

Teljes körű ragasztás  
és minőség-ellenőrzés  
a nyomda- és csomagoló-
ipar számára egyedi megol-
dásokkal, erős szervizháló-
zattal és utólagos 
terméktámogatással.

részére. Törekszünk arra, 
hogy a hulladékokat minél 
nagyobb arányban haszno-
síthatóvá tegyük. Az 
Euroinvestmetal Kft. kidol-
gozott programmal, sok-
éves szakmai tapasztalattal 
vállalja üzemegységek 
szelektív hulladékgyűjtési 
rendszerének kialakítását, 
megvalósítását és fenntartá-
sát. A hulladékra úgy 
tekintünk, mint erőforrás.
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Eurojet Hungária Kft.

Fix Pont Trade Kft.

CÍM
1044 Budapest,
 Megyeri út 51.
TELEFON
06 1 373 0930
E-MAIL
eurojet@eurojet.hu
HONL AP
eurojet.hu

CÍM
1095 Budapest, 
Soroksári út 48–54. 
II. kapu
TELEFON 
06 1 217 0982
MOBIL
06 20 942 0304
E-MAIL
info@displayplaza.hu
HONL AP
www.display-store.hu

Harmincöt  beszállítóval és 
8200 termékkel nyugalmat 
és értékes időt biztosítunk 
partnereinknek, hogy ők 
csak a legfőbb tevékenysé-
gükre, a gyártásra és 
kivitelezésre tudjanak 
koncentrálni. Belső életünk 
öt alapértéke szerint éljük 
hétköznapjainkat:
adott szó – az alapja min-
den együttműködésnek,
tudás – 2005 óta  
a nyomdaipari piacon 

A Fix Pont Trade Kft. 1995 
óta meghatározó szereplője 
a magyarországi reklámesz-
közpiacnak. Importőrként 
számos külföldi gyártó 
disztribútora vagyunk, 
nagykereskedőként elsősor-
ban viszonteladókat szolgá-
lunk ki.
Legnépszerűbb termékeink: 
LEDUP világító textilfalak, 

tevékenykedünk, és szünte-
lenül keressük az új fejlődési 
lehetőségeket, erő  
– a bennünk lévő motiváció, 
a kitartás, akarat és lendü-
let, ami előrevisz a hét - 
köznapokban, pezsgés 
– szeretjük megmozgatni  
az iparágunkat, harmónia 
– összhangban lenni saját 
magunkkal és környe- 
zetünkkel.

plakáttartók, világító 
plakáttartók, hátfalak, 
pultok, kültéri/beltéri 
digitális eszközök, megállí-
tótáblák, menütartók, 
prospektustartók, szórólap-
tartók, rollup állványok, 
zárható vitrinek, zászlók, 
prezentációs táblák, kordon- 
oszlopok, fa krétás táblák, 
dohányzókabinok.
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Flexo Innovációs Klaszter

CÍM
1171 Budapest, 
Berky Lili u. 26.
TELEFON
+36 30 791 2837
E-MAIL
office@flexoinno.hu
HONL AP
www.flexoinno.hu
FACEBOOK 
flexoinnavitioncluster

A klasztert hat magyaror-
szági tulajdonú vállalkozás 
alapította, azzal a céllal, 
hogy teljes körű papír- és 
műanyag alapú csomago-
lástechnikai megoldásokat 
nyújtson.
Termékek:
Műanyag csomagolóanya-
gok flexo nyomtatással

 � Párna, redőzött tasakok 
 � Álló tasakok (Doypack)
 � Síkfóliák
 � Tömlők
 � Bevásárlótáskák
 � Zsákok

Papír csomagolóanyagok  
flexo nyomtatással

 � Redős-talpas és éltalpas,  
ablakos papírtasakok
 � Tekercsek automata  
csomagoláshoz
 � Húscsomagolók
 � Kávécukor 4-5 gr-os
 � Zsírálló papírtasakok
 � Cukrászati csomagolók

Polietilén fólia gyártás
 �Monofóliák
 � Koextrudált fóliák

Gépgyártás
 � Flexonyomógép  
kliséragasztóval
 � Lamináló-Tekercsvágó
 � Tekercsvágó
 � Áttekercselő
 � Ragasztóadagoló

Flexo-Line 2001 Kft.

CÍM
2310 Szigetszentmiklós, 
Szerelő utca 10.
TELEFON
06 24 525 270
MOBIL
06 70 984 8401
E-MAIL
hevelez@flexoline.hu
HONL AP
www.flexoline.hu

Cégünk 1996-tól készít 
csomagolóanyag-gyártók 
részére fotopolimer flexó, 
illetve magasnyomó klisé-
ket, tetszőleges lemezvas-
tagságban (1,14–6,0 mm- 
ig), 1270 × 2030 mm-es 
méretig, FLINT, DuPont és 
MacDermid alapanyagokra.

 � Grafikai tervezés és 
nyomdai előkészítés 
 � Digitális és analóg foto-
polimer klisé készítése 
(1270 × 2030 mm-ig) 
 �  HD Flexo technológia 
4000 dpi felbontással 

 � Hullámlemez-feldol-
gozók részére nyomó-
köpenyek készítése 
(1900 × 3000 mm-ig) 
 �  Lakkozó lemezek formalak-
kozáshoz (ofszetgépekre)
 �Magasnyomó és tampon-
klisék készítése
 � Klisé- és flexónyomtatási 
tesztek számítógépes és 
méréstechnikai értékelése 
 � Flexó nyomógépek és  
klisékidolgozó berende-
zések üzembe helyezése
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3Flexo 2000 Csomagolástechnikai Kft. 

CÍM
4400 Nyíregyháza-
Felsősima, Cimbalom u. 29.
TELEFON
+36 42 500 635
E-MAIL
flexo2000@flexo2000.hu
HONL AP
www.flexo2000.hu 

A Flexo 2000 Kft. fő tevé-
kenységi köre a papír alapú 
csomagolóanyagok nyom-
tatása flexóeljárással, 
redőstalpas papírtasakok 
gyártása, ill. 4-5 gr-os 
kávécukor kiszerelése. 
Vállalkozásunk több évtize-
des tapasztalattal bír  
a csomagolástechnika és  
a flexónyomtatás területén. 
Partnereink igényeinek 
minél magasabb 

színvonalon próbálunk 
megfelelni. Termékeink 
minőségét a DIN EN ISO 
9001:2015 szabvány és  
a HACCP rendszerek alkal-
mazása garantálja. Ezenfelül 
rendelkezünk FSC-tanú-
sítvánnyal is. Cégünk 
alapító tagja a Flexo 
Innovációs Klaszternek és 
jogi tagja a CSAOSZ-nak,  
a Papír- és Nyomdaipari 
Műszaki Egyesületnek.

Fortuna Digital Kft.

CÍM
1239 Budapest, 
Ócsai út 1–3.
TELEFON
06 70 630 0281
E-MAIL
infohu@fortuna-digital.com
HONL AP
fortuna-digital.com/hu/

Fortuna Digital  
– A nyomdaipar  
meghatározó szereplője
A Fortuna Digital harminc-
két éve van jelen a piacon 
Horvátországban, mára  
11 országban működnek 
– hét helyszínen közvetle-
nül, négy lokációban 
közvetett módon. 
Magyarországon hét éve 
nyitotta meg telephelyét, 
amely folyamatosan bővül. 
A vállalat médiák, alapanya-
gok, gépek, szoftverek 

kereskedelmét és szervizte-
vékenységét végzi a reklám-
dekorációs iparág, illetve 
különböző csomagolóipari 
területek számára.  
A Fortuna Digital vállalatá-
nál minden megtalálható, 
ami a digitális nyomtatás-
hoz szükséges, a legna-
gyobb márkák széles körét 
képviselik Magyarországon 
és a régióban, mára az 
iparág meghatározó szerep-
lőjévé fejlődött.
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Green Edge Reklámügynökség

CÍM
1141 Budapest, 
Szugló utca 82.
TELEFON
06 70 305 2417
E-MAIL
kapcsolat@greenedge.hu
HONL AP
www.greenedge.hu

Teljes körű online és offline 
marketing integrált 
megoldásokkal.
A Green Edge reklámügy-
nökség mindennel (is) 
foglalkozik, amire csak 
szükséged lehet a jó 
marketinghez.

Ipari marketing felsőfokon!

Grimex Magyarország Kft.

CÍM
1036 Budapest, 
Perc u. 2.
TELEFON
06 30 288 6555
E-MAIL
sales@grimex.hu
HONL AP
www.grimex.hu

HATÉKONY nyomtatási és 
feldolgozási RENDSZEREK, 
olyan NYOMDÁK számára, 
akiknek fontos, hogy  
a NYERESÉG ne folyjon el  
a termelésben. Idén a 
kreativitásra és a termelé-
kenységre helyeztük a fő 
hangsúlyt! A SEI Laser 
Mercury professzionális 
lézer kivágó rendszerrel 
akár egy logógravírozás 
vagy egy ívelt profil kivágá-
sa a feladat, a precizitás és  
a termelé kenység túl fogja 
szárnyalni minden elvárását. 

A Tecnomac Italia Easy3 
fóliázógépe olyan nyomdák 
számára ajánlott, amelyek 
kis példányszámú munkák-
hoz, gyors munkaváltásra 
keresnek termelő gépet.
A Bacciottini DG Line 
biegelő és perforáló gépé-
vel leegyszerűsítheti  
a munkafolyamatait.  
A teljesen automata beállí-
tású géppel kevesebb 
munkaerőt köt le, ezzel időt 
és pénzt takarítva meg 
cégének.
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Heidelberg Magyarország Kft.

CÍM
2011 Budakalász, 
Kék Duna utca 5.
TELEFON
06 26 540 520
E-MAIL
info.hu@heidelberg.com
HONL AP
www.heidelberg.com/hu

A Heidelberg nyomdaipari 
gépek gyártása és értékesí-
tése mellett a kapcsolódó 
segédanyagok forgalmazá-
sával és szerviztevékenység-
gel foglalkozik.
A Heidelberg a világ legna-
gyobb nyomdaipari beszál-
lítója. A nyomdagépek 
széles választéka mellett, 
levilágító berendezéseket, 
kötészeti vágó-, hajtogató, 
illetve stancológépeket 
egyaránt gyárt. 

Magyarországon 35 kolléga 
dolgozik ügyfeleink kiszol-
gálásán, javarészt a szerviz- 
osztályon, valamint az 
alkatrész- és segédanyag- 
értékesítésben. Nem csak 
gépeket adunk el, hanem 
hosszú ideje rendszerben 
gondolkodunk, a nyomdai 
munkák teljes lefedésére 
törekszünk.

DURST MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG 
ELÉRHETŐ ÁRON
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CÍM
1044 Budapest, 
Óradna u. 4.
TELEFON
06 1 270 2094
MOBIL
06 20 421 6197
E-MAIL
andras.markos@hesse
trade.com
HONL AP
www.hessetrade.com

Egy itthoni kiállítás igazán 
jó lehetőség arra, hogy 
megmutathassuk, mi miért 
látjuk úgy, hogy a nyom-
daipar mára egy izgalmas, 
vibráló szakmává vállt. 
A Hesse Trade Kft. ennek 
érdekében többek között 
hullámkarton-nyomtató  
és -megmunkáló, tábla-, 
tárgy-, zacskó-, doboz-  
és kulacsnyomtató és 
kisebb-nagyobb 

kivágógépeket élőben, 
papírpohár-, doboz-, 
zacskó- stb. gyártó beren-
dezéseket videón mutat be. 
A kiemelkedő szakmai 
háttér az, ami miatt ma már 
egyértelmű, ha nyomdaipa-
ri vagy csomagolóipari 
gépet szeretne valaki venni 
és nyugodtan aludni, 
érdemes a Hesse Trade 
Kft.-vel dolgozni.





40 2022 . MÁJUS 24 –26.

PP
D

EX
PO

  
P1

3
P2

7
PP

D
EX

PO
  

Horizont Média Kft.

CÍM
6400 Kiskunhalas, 
Katona József u. 6.
TELEFON
06 77 529 593
MOBIL
06 30 519 9507
E-MAIL
info@horizontmedia.hu
HONL AP
www.transpack.hu

A Transpack magazin és  
a www.transpack.hu 
weboldal a csomagolás,  
az anyagmozgatás és  
a logisztika világáról nyújt 
tájékoztatást az érintett 
szakembereknek.

Kajári és Fia Csomagolóanyag Gyártó Kft.

CÍM
6230 Soltvadkert, 
Szarvaskút dűlő 13/I.
TELEFON
06 78 481 194
E-MAIL
kajarikft@kajarikft.hu
HONL AP
www.kajarikft.hu

Csomagolóanyag-gyártás
 � Élelmiszer-ipari felhasz-
nálás: különböző típusú 
élelmiszerek minőség-
megőrzését biztosító 
csomagolás kialakítá-
sa (aromazáró, fényzá-
ró, szellőző csomagoló-
anyagok 1-3 rétegben) 
 � Felakasztható (euro- 
lyukas) tasakok, apróáru 
állványokon történő érté-
kesítéséhez. Felül vagy alul 
tölthető formában, lezáró 
ragasztócsíkkal ellátva

 � Tasakok a konfekció- 
ipari termékek számára
 � Por állagú tisztító- 
szerekhez és étrend- 
kiegészítőkhöz gyártott 
csomagolóanyagok 
 � Automata csomagológé-
pekhez gyártott síkfóliák 
 � Grafikai ügyintézés,  
termékdíj-átvállalás,  
ingyenes gyűjtőfuvarok   
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Karapin Kft.

CÍM
6000 Kecskemét, 
Szent István krt. 24.
TELEFON
06 70 770 5237
E-MAIL
karapin@karapin.hu
HONL AP
www.karapin.hu

Karapin Ragasztástechnika, 
cégünk hotmelt ragasztók 
és ragasztógépek forgal - 
mazója. Termékeink nélkü-
lözhetetlen kellékei  
a csomagolóiparnak, 
autóiparnak, vásár- vagy 
üzletépítés során is széles 
körben alkalmazzák.
KARAPIN a megoldásokat 
kínálja Önnek!   

Keményfém Kft.

CÍM
2373 Dabas, 
Vasút u. 105.
TELEFON
06 29 360 135
E-MAIL
kemenyfem@kemenyfem.hu
HONL AP
www.kemenyfem.hu

Horizon márkaképviselet
Horizon kötészeti gép 
értékesítés, beüzemelés, 
szervizszolgáltatás, 
alkatrészellátás.
Egyéb kötészeti gép értéke-
sítés, Solema kötészeti 
gépsorok, SCS Automaberg 
feldolgozó rendszerek, 
Gerhard Busch vágógép 
perifériák.
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Konica Minolta

CÍM
1117 Budapest, 
Galvani utca 4.
TELEFON
06 1 464 9000
E-MAIL
ugyfel@konicaminolta.hu
HONL AP
www.konicaminolta.hu

A Konica Minolta az elmúlt 
évek során az íves digitális 
nyomtatás mellett nagy 
hangsúlyt fektetett az 
automatizáció és az ipari 
alkalmazások területén való 
folyamatos fejlesztésre is. 
Ennek köszönhetően a to- 
neres gépek tekintetében 
rendkívül gyorsnak számító 
Cypress színes digitális íves 
nyomdagépünkön kívül ma 

már rendelkezünk digitális 
felületnemesítő, UV-hibrid 
táblanyomtató, digitális 
címkenyomtató és digitális 
doboznyomtató berendezé-
sekkel is. Standunkon sok 
szeretettel várják Önöket 
szakértő kollégáink, ahol 
eszközeink és alkalmazása-
ink bemutatása mellett 
részletes információkkal 
szolgálunk.

Krajcár Csomagolóipari Kft.

CÍM
9643 Jákfa, 
Kövesdi út 89.
TELEFON
06 95 362 180
MOBIL
06 30 688 5422
E-MAIL
info@krajcarpack.hu
HONL AP
www.krajcarpack.hu

A Krajcár Kft. 32 éves 
szakmai tapasztalattal 
rendelkezik a hajlékonyfalú 
csomagolások terén.
Szolgáltatásaink:

 � nyomdai előkészítés
 � HD Flexo nyomtatás
 � digitális nyomtatás
 � laminálás
 �magas felszereltségű labor:  
gázkromatográf, infra spekt- 
rofotométer, szakítógép
 � rövid szállítási határidők 
 � gyártás már 500 méter-
től vagy 5000 darabtól

Erősségeink:
 � komplex csomagolás-
technika egy fedél alatt
 � egyedi csomagolások 
 � talpas tasakok külön-
böző kivitelben 
 � csőrös tasakok
 � visszazárható tasakok
 � párnatasakok, síkfóliák
 � különböző laminátumok: 
papír, alumínium, meta - 
lizált fólia
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Kvint-R Irodatechnikai és 3D Nyomtatási Kft.

CÍM
1089 Budapest, 
Delej utca 41.
TELEFON
06 1 477 4050
HONL AP
www.kvint-r.hu

Ipari 3D megoldások 
prototípus-készítéstől 
végtermékgyártásig, 
műanyagtól fémig.
Az additív gyártás új inno-
vatív lehetőségeket kínál  
a reklámipar számára, mivel 
kiválóan alkalmazható 
egyedi ajándéktárgyak, 
displayek és signage termé-
kek készítéséhez. 
Cégünk professzionális és 
ipari 3D nyomtatókra 

specializálódott, kínálatunk-
ban megtalálhatók a 3D 
Systems, HP Jet Fusion, 
Evo-Tech, Builder 3D, 
Craftbot, Mimaki professzio-
nális gépei, 3D szoftverek  
és 3D szkennerek. 
Szolgáltatásaink: 3D szken-
nelés/digitalizálás, reverse 
engineering/visszatervezés, 
prototípusok és kisebb 
szériák 3D bérnyomtatása.

Lamitrade Kft.

CÍM
2142 Nagytarcsa, 
Szilas utca 2.
TELEFON
06 1 920 0110
E-MAIL
lamitrade@lamitrade.hu
HONL AP
www.lamitrade.hu

A Lamitrade Kft. közel 
másfél évtizede szolgálja  
ki a nyomdaipar szereplőit 
különböző segédanyagokkal 
és papírfeldolgozó gépek-
kel. Meghallgatva partnere-
ink igényeit igyekszünk 
olyan termékeket kínálni 
számukra, amelyekkel 
minőségi termékeket 
képesek előállítani nagy 
hatékonysággal. A kiállítás 
során szeretnénk bemutatni 

néhány olyan berendezést, 
amelyek segítségével 
termelési kapacitásaikat 
növelhetik a nyomdák, de  
új irányokat is mutathatunk 
számukra, melyekkel újabb 
ügyfeleket szerezhetnek. 
Következő gépek tekinthe-
tőek meg standunkon: 
biegelő-perforáló-hajtogató 
gép, tömbvágó, fóliázó 
automata, automata  
síkágyas kivágó, PUR 
könyvkötő, papírrázó stb.
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LEDFALBERLES.COM

CÍM
1137 Budapest, 
Katona József u. 28. V/27.
TELEFON
06 70 464 6336
HONL AP
www.ledfalberles.com

Azért alapítottuk  
a LEDFALBERLES.COM-ot, 
hogy egy újfajta megközelí-
tést vigyünk Magyarországon 
a konferenciák és kiállítások 
világába. Víziónk, hogy 
paradigmaváltást érjünk el, 
a LED kijelzők és az ide 
kapcsolódó legmodernebb 
vizuáltechnikai szolgáltatá-
sok általánosan elterjedt, 
szerves részét képezzék 
minden minőségi offline, 
online és hibrid rendez- 
vénynek.

Ledtrio Kft.

CÍM
8000 Székesfehérvár, 
Ipoly u. 126.
TELEFON
06 30 268 8700
E-MAIL
deak.ledtrio@gmail.com
HONL AP
www.ledtrio.hu

Prémium ledfalakat gyár-
tunk egyedi méretben,  
akár öt év garanciával. 
A LedtrioDigital Reklám-
eszközök kültéren és belté-
ren egyaránt megállják  
a helyüket, mert a lehető 
legjobb szolgáltatást 
nyújtjuk azoknak a partne-
reinknek, akiknek fontos  
a precíz munka, a szakérte-
lem és a versenyképes árak.
A legnevesebb gyártók 
termékei közül választhat.

Ami ledfal, az rólunk szól, 
imádunk ledfalat építeni.
Ledtrio Citylight 
Ledtrio Prémium Cityboard
Ledtrio Digital Signage 
Ledtrio Digital Totemoszlop
Akik már megbíztak ben-
nünk: Debreceni Egyetem, 
BMW, AVL Hungary, 
Medicover Zrt., Coloplast 
Hungary, Allison 
Transmission Hungary, 
számos önkormányzat,  
Pesti Broadway Alapítvány.
Ledtrio – A ledes legjobb!
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LFP center Kft.

CÍM
1139 Budapest, 
Rozsnyay utca 11.
TELEFON
06 1 452 0088
E-MAIL
office@lfpcenter.com
HONL AP
www.lfpcenter.com

Az LFP center Kft. keretein 
belül immár több mint egy 
évtizede dolgozunk azon, 
hogy megoldásainkkal 
segítsünk megvalósítani 
céljaidat a szélesformátumú 
nyomtatási piacon. 
Elkötelezettek vagyunk  
a magas színvonal és  
a folyamatos fejlesztések 
iránt! Olyan gyártók termé-
keit forgalmazzuk, akik 
világviszonylatban is  
az élmezőnyt képviselik,  

és akiknek a legújabb 
fejlesztéseit, eszközeit 
ismerheted meg nálunk. 
Célunk, hogy termékeink-
kel, szolgáltatásainkkal 
segítsük mindazok munká-
ját, akik digitális nyomtatás-
sal, képalkotással foglalkoz-
nak. Reklámdekorációs 
nyomtatás, vasalható vagy 
hagyományos fóliavágás, 
ipari UV táblanyomtatás 
vagy akár művészi igényes-
séget kívánó fotónyomtatás.

Magyarországi Dekoratőrök 
és Kirakatrendezők Szövetsége, Dekorszövetség

CÍM
1088 Budapest, 
Vas utca 18. IV/8.
TELEFON
36 20 486 9050
E-MAIL
dekorkiallitas@gmail.com
HONL AP
www.dekorszovetseg.hu

A Dekorszövetség a magyar-
országi kirakatrendezők és 
dekoratőrök országos 
szakmai szervezete. Fő célja 
a környezet vizuális kultúrá-
ja, valamint a kereskedelem 
és a reklám minőségi 
megjelenése.
A Dekorszövetség tevéke-
nyen járul hozzá szakmai 

tanfolyamok és művészeti 
kiállítások szervezéséhez.  
A 2022. évi SignExpón 
megszervezi a Kreatív 
Majális kirakatbaba öltözte-
tő versenyt. 
A Dekorszövetség támogat-
ni kívánja a szakmai okta-
tást, és kitűzött célja  
az ismeretterjesztés.
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CÍM
1097 Budapest Táblás 
utca 36–38.
TELEFON
06 1 326 0908
MOBIL
06 20 222 2522
E-MAIL
zoltan.baranyai@
manroland.hu
HONL AP
www.manroland.hu

A manroland Magyarország 
ofszet nyomdagép, kötészeti 
berendezések, illetve 
nyomdai segédanyagok 
gyártója, forgalmazója. 
Ezekhez a gépekhez alkatré-
szeket biztosít,szervizszol-
gáltatást és egyéb műszaki 
tanácsadást nyújt.
A manroland Evolution neve 
ma a minőség, magas fokú 
megbízhatóság, termelé-
kenység szinonimájává vált 
az ofszetnyomtatás 
területén. 

Kiemelt márkaképviseletek  
a Weilburger Graphics 
diszperziós és UV-lakkjai, 
valamint az Epple 
Druckfarben íves ofszet 
nyomdafestékei a hagyomá-
nyos és akár az élelmiszerrel 
közvetlenül érintkező 
csomagolásokhoz. 
Monopigmentált keverő- 
festék-rendszerei a Pantone 
színek legtisztább reprodu-
kálását teszik lehetővé 
bármely nyomathordozón.

Mikropo Vizuáltechnika Kft.

CÍM
1139 Budapest, 
Röppentyű u. 60. 
1550 Pf. 204
TELEFON
06 1 236 3100
E-MAIL
mlaszlo@mikropo.hu
HONL AP
www.mikropo.hu
A Mikropo Vizuáltechnika 

digitális LED alapú reklám-
táblák forgalmazásával 
foglalkozik, ennek egy 
speciális alkalmazását 
állítjuk ki, a teljesen átlátszó 
beltéri függeszthető üveg-
led infotáblát, amelyen 
mozgó animációs feliratok 
és logók jelenhetnek meg 
tetszőleges színekkel és 
betűtípusokkal. A nagy fény - 
erejű LED pixelek segítségé-
vel történő megjelenítés  

a vizuális kommunikációban 
egyedülálló új lehetőséget 
kínál változó feliratok 
fényújságszerű kijelzésére.  
A digitális üvegled táblák 
tartalma központilag 
vezérelhető, méretük  
80 × 50 cm, teljes szélessé-
gük a 80 cm többszöröse is 
lehet. Partnereket keresünk 
a forgalmazáshoz. Digitális 
LED Poster megállító 
reklámtáblák.
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MNA Group Kft.

CÍM
1117 Budapest, 
Budafoki út 187–189. 
D. ép. 2. em.
TELEFON
06 30 861 7699
E-MAIL
info@mnagroup.hu
HONL AP
www.mnagroup.hu

Az MNA Group Kft. a HP 
PageWide XL Pro gépeit 
kimondottan plakátok, 
poszterek, kartonok, hab-
kartonok, dobozkartonok 
nyomtatására használják.  
A gépek sebessége a piacon 
egyedülálló, 1016 mm 
szélességben óránként  
1000 B1 méretű plakát 
nyomtatása elérhető.

A nyomtatócsalád költség-
szintje lényegesen alacso-
nyabb más hasonló inkjet 
nyomtatóknál, de ide 
sorolhatjuk az ofszet költsé-
gekkel szembeni hatékony-
ságot is, ha a kisszériás 
munkákat vesszük alapul.
Akár hat nyomathordozó 
tekercs és három- vagy 
ötliteres festéktartályok 
teszik zavartalanná 
munkánkat.

NEW technology magazin

CÍM
1141 Budapest, 
Szugló utca 82.
TELEFON
06 70 600 7838
E-MAIL
kapcsolat@
newtechnology.hu
HONL AP
www.newtechnology.hu

Évente hatszor megjelenő 
szaklapként küldetésünknek 
érezzük, hogy folyamatosan 
beszámoljunk a hazai  
és nemzetközi ipari  
újdon ságokról!
Legyen szó fémmeg- 
munkálásról, szerszámokról, 
innovációs és smart hírek-
ről, nálunk mindenki 
megtalálja a kedvére való 
olvasnivalót! 

3600 hírlevél-feliratkozónk 
és havi 50 000–100 000 
egyedi látogatónk bizonyít-
ja szakértelmünket!  
Kövess minket Te is!
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Nyomda-Technika Kft.

CÍM
Fabianowska 128, 
62-052 Komorniki, Poland
TELEFON
+48 618108815, 
+48 605044517
E-MAIL
sales@noex.com.pl
HONL AP
www.noex.com.pl

CÍM
4027 Debrecen, 
Böszörményi út 6.
TELEFON 
06 52 416 695 
MOBIL
06 30 935 5840
E-MAIL
info@nyt.hu
HONL AP
www.nyt.hu

NOEX – Mindenki egyért, 
egy mindenkiért
A NOEX kiváló minőségű 
reklámcikkek gyártására 
szakosodott. Fő termékeik 
közé tartoznak a csúszásgát-
ló felülettel ellátott tálcák, 
valamint a pénzvisszaadó 
tálcák. Partnereiknek 
lehetősége van logójának 
elhelyezésére és a műanyag 
színének kiválasztására.  

A Nyomda-Technika Kft. 
több mint három évtizede 
nyújt műszaki-technológiai 
szolgáltatást a nyomdaipar-
nak, európai ismertséggel. 
A nyomda- és csomagoló-
ipar számára tervez és  
gyárt papírhulladék- 
elszívó rendszereket,  
ipari elszívásokat, hulladék-
hő-elvezetéseket és festékel-
látó berendezéseket.

A tömeggyártás 100 darab-
tól kezdődően indulhat 
meg. Az új termékcsaládjuk 
a Noex ECO line, amely PLA 
környezetbarát, újrahaszno-
sítható és biológiailag 
lebomló anyagból készül.
 

Forgalmaz vágógépkéseket 
és vágóléceket, a nyomda-
gépekhez leggyakrabban 
használt gumialkatrészeket 
és nyomógéptermi 
vegyszereket.

NOEX Sp. z o.o. Sp.j.
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2Nyomda- és Papíripari Szövetség

Omnipack Első Magyar Csomagolástechnikai Klaszter

CÍM
1114 Budapest, 
Bartók Béla út 41. fszt. 6.
TELEFON
06 70 336 4883
E-MAIL
oktatas@fedprint.hu
HONL AP
www.fedprint.hu

CÍM
1027 Budapest, 
Kacsa u. 15–23.
TELEFON
06 30 475 9638
E-MAIL
zsolt.kereszturi@
omnipack.hu
HONL AP
www.omnipack.hu

Szövetségünk 1991 óta 
meghatározó szervezete  
a magyar nyomda- és 
papíriparnak. Európában 
egyedülálló módon nem-
csak nyomdák, de papírgyá-
rak és a legnagyobb nyom-
daipari beszállítók 
csatlakoztak szervezetünk-
höz. Büszkék vagyunk rá, 
hogy tagvállalataink sikeres, 
prosperáló cégek, melyek  
a legszigorúbb uniós 
elvárásoknak is megfelelnek. 
Nyomdai tagjaink adják 

Az Omnipack Első Magyar 
Csomagolástechnikai 
Klaszter jelenleg 44 csoma-
golástechnikai KKV és 
három egyetem piacépítő, 
költségcsökkentő és innová-
ciós stratégiai szövetsége. 
Nemzetközi ezüstminősítés-
sel rendelkezünk, többszörös 
hazai akkreditációnk van. 

évről évre az összforgalom 
50%-át. 1991 óta tagja 
vagyunk az INTERGRAF-nak, 
melynek révén közvetlenül 
is bekapcsolódhatunk az 
európai vérkeringésbe.
Szövetségünk nyitott 
minden magyarországi 
nyomdaipari vagy a nyom-
daiparral szoros kapcsolat-
ban álló cég vagy szervezet 
előtt. A tagsági viszony 
létesítésének feltételeiről 
részletesebb információk  
a honlapunkon találhatóak.

Tagjaink és maga a klaszter 
is számos hazai és nemzet-
közi projektben vesz részt, 
K+F tevékenységünk a 
lebomló, komposztálható 
anyagok fejlesztése irányá-
ban úttörő jellegű.
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Ökosys Zrt.

Packking Kft.

CÍM
2921 Komárom, 
Széchenyi u. 26.
TELEFON
06 30 737 5650
E-MAIL
rendeles@okotermek.hu

CÍM
9071 Gönyű, 
Kossuth L. u. 83.
TELEFON
06 30 606 2982
E-MAIL
packking@packking.hu
HONL AP
www.packking.hu

Az Ökosys Zrt. több mint 
két évtizede sikeresen 
működő, 100%-ban ma-
gyar tulajdonú vállalkozás. 
A cég tevékenységi köre 
sokrétű, foglalkozik többek 
között vállalatirányítási 
tanácsadással, címke- 
ellen őrzéssel, menedzs-
mentrendszerek kiépítésé-
vel, gépbeszerzések  
koordinálásával, illetve 
környezetbarát csomagoló-
anyagok gyártásával és 
forgalmazásával.

 � Szaktanácsadás,  
csomagolásfejlesztés,  
teljes körű csomagolás- 
logisztikai szolgáltatás
 � Packaging consultant, 
Packaging develop-
ment, Fulfillment packa-
ging-logistic service

Ha problémád van, hívj, 
megmondom, mit kell 
tenned. Ha megfizeted,  
azt is, hogyan.
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9Paperfox

partners Kft.

CÍM
2142 Nagytarcsa, 
Ganz Ábrahám. u. 3/7.
TELEFON
06 1 445 2327
MOBIL
06 30 948 2491
E-MAIL
info@paperfox.hu
HONL AP
www.paperfox.hu

CÍM
1044 Budapest, 
Megyeri út 53. I. em.
TELEFON
06 1 221 5123
MOBIL
06 30 941 1949
E-MAIL
info@partners.hu
HONL AP
www.partners.hu

Papírfeldolgozó gépek 
tervezése, gyártása  
és forgalmazása.
Ritzelő, biegelő, perforáló 
gépek, stancprések,  
hengerstancok és még  
sok más hasznos készülék 
megfizethető áron egy 
hazai gyártótól.

Csomagolástechnikai és 
reklámdekorációs beren-
dezések, szoftverek és 
segédanyagok 
Harmincéves tapasztalattal 
szolgáltatjuk a világ vezető 
gyártóinak technológiáit. 
Szakértőink segítenek az 
optimális konfiguráció kiala-
kításában, üzembe helye-
zésében, szervi  zelésében. 
Tekintse meg a helyszínen 
kiállított berendezésein-
ket, a Kongsberg digitális 

kivágóasztalt és  
AXYZ CNC marógépet!
Egyben megismerheti 
többek között az Esko 
nyomdai előkészítő, struktu-
rális tervező és automatizá-
lást támogató szoftvereit, 
valamint a vezető csomago-
lástechnikai eszközöket  
és berendezéseket  
a Mark Andy, DuPont,  
TKM Meyer, Peret és  
AVT képviseletében.
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2 Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület

CÍM
1114 Budapest, 
Bartók Béla út 41. fszt.
TELEFON
06 30 927 8317
E-MAIL
toth@pnyme.hu
HONL AP
www.pnyme.hu

Az 1948-ban alapított 
egyesületünk a papír- és  
a nyomdaipar, a könyv- és 
lapkiadás, a restaurálás,  
a papírkereskedés és az 
ezekhez kapcsolódó terüle-
teken érintett szakemberek, 
szakirányú képzésben részt 
vevő tanulók, valamint az 
ilyen profillal működő 
vállalkozások önkéntes 
társulása. A PNYME minden 
olyan belépni szándékozó 
részére nyitott, aki egyetért 
céljaival és elfogadja alap-
szabályát. 
A PNYME egyéni tagsága 
jellemzően felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezik. 
Előadásokat, klubnapokat, 
szakmai bemutatókat, 
kiállításokat, szimpóziumo-
kat, konferenciákat, szakmai 
tanulmányutakat szervez; 
szakfolyóiratokat és egyéb 
kiadványokat, oktatási 

segédleteket szerkeszt és ad 
ki; szakmai továbbképzése-
ket, tréningeket szervez,  
a szakterületét érintő állami 
oktatást segíti előadókkal és 
más módon; tanulmányo-
kat, szakvéleményeket 
dolgoz ki, ill. felkérésekre 
véleményez; tudományos, 
műszaki, gazdasági gyakor-
lati feladatok megoldására 
pályázatokat hirdet, jutal-
makat tűz ki, emlékérmeket, 
díjakat adományoz; külön-
böző kitüntetések adomá-
nyozására javaslatot tesz;  
a szakmai hagyományokat 
ápolja. 
Az egyesület szakmai 
folyóiratai: Magyar Grafika 
és Papíripar. 
A PPDexpo szervezője és  
a szakmai összefogás 
gazdasági érdektől függet-
len pillére.
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Plastex spol. s r.o.

Magyar Papírmúzeum

CÍM
Priemyselná 4, 
949 01 Nyitra, Szlovákia
TELEFON
+421 376927557, 
+421 905513804
E-MAIL
klaudia@plastex.sk
HONL AP
www.plastex.sk

CÍM
Dunaújváros,
Papírgyári út 42–46.
TELEFON
+36 30 638 2657
E-MAIL
papirmuzeum@gmail.com
HONL AP
www.magyarpapirmuzeum.
webnode.hu

Cégünk majdnem harminc 
éve foglalkozik flexó  
nyomóforma készítéssel. 
Politikánk szerint partnere-
inknek kizárólag csúcsminő-
ségű termékeket és szolgál-
tatásokat igyekszünk 
biztosítani. Gyártási folya-
mataink minden lépése 
megfelel az ISO 9001, 
14001 és 45001 szabványai-
nak. Kiemelt hangsúlyt 
fektetünk a partnereinkkel 
folytatott kommunikációra, 

Minden, ami papír!
A Magyar Papírmúzeum 
Dunaújvárosban a Hamburger 
Hungária Látogatóközpontban 
1000 négyzetméteren 
mutatja be Kalandos 
papírtörténet című kiállítási 
anyagát. Európa egyik leg- 
nagyobb papírmúzeumának 
célja a papír- és vízjeltörténet, 

a flexibilitásra és a gyors 
szállítási határidőkre. 
Nyomdai előkészítő stú- 
diónkban mindennap tíz 
operátor áll rendelkezésre. 
A nyomóformagyártás 
csúcsteljesítményű gyártó-
sorokon történik. 
Többszintes ellenőrzés 
biztosítja a hibaminimalizá-
lást, mert mindenkori 
elsődleges célunk megren-
delőink folyamatos elége-
dettségének biztosítása.

papírkészítés, papírgyártás, 
papírfeldolgozó-ipar, 
papírkereskedelem tárgyi és 
szellemi örökségének széles 
körű bemutatása.
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LIYU INTERNATIONAL 
Közép-Kelet-Európai 
Márkaképviselet

www.liyu-ceeurope.com
www.liyuprinter.com

Cégünk a Liyu International 
ipari, nagyformátumú digitális 
nyomtatók közép-kelet-európai 
képviseletét látja el.

Optimális megoldást aján-
lunk sokféle iparágnak – rek-
lámdekorációs és nyomdaipar, 
bútoripar, üvegipar, textilipar, 
csomagolóipar –, hiszen a 
nyomtatható anyagok köre 
végtelen. 

Nyomtatóink: 
  UV-LED tekercses 3,2 m, 
  solvent 3,2 m, 
  UV/UV-LED táblanyomtató, 
  direktszublimációs textil-

nyomtató.

A Liyu International erős 
nemzetközi piaci pozíciója  
a rendkívül jó ár-érték aránynak, 
a gépek stabil és megbízható 
konstrukciójának és a magas 
nyomtatási minőségnek kö-
szönhető.  

Ajánlatainkban megtalálha-
tóak továbbá az iEcho digitális, 
nagyformátumú kivágó rend-
szerei is, amelyek az ipari 
nyomtatókkal komplex gyár-
tást, gyors és hatékony utó-
munkát eredményeznek.

A jövő a miénk!

„Minden, ami papír!”  
A Magyar Papírmúzeum  
Dunaújvárosban a Hamburger 
Hungária Látogatóközpontban 
1000 négyzetméteren mutatja 
be Kalandos papírtörténet  
című kiállítási anyagát. Európa 
egyik legnagyobb papírmúzeu-
mának célja a papír- és vízjel-
történet, papírkészítés, papír-
gyártás, papírfeldolgozó-ipar, 
papírkereskedelem tárgyi és 
szellemi örökségének széles 
körű bemutatása. 

Az állandó kiállítási anyag 
megjelenítését mintegy  
300 tárló és panel, több száz 
információs és átvilágító tábla, 
alapanyagok, papírminták, 
működő makettek, vízjelek, 
vízjelhengerek, régi  papíripari 

Magyar Papírmúzeum 

eszközök és gépek, sok ezer 
eredeti, muzeális tárgy, papír-
régiség és számos posztamens 
szolgálja. A két időszaki kiállító-
térben negyedévente új kiállítá-
sok kerülnek megrendezésre. 

A múzeum a gyűjtési körébe 
tartozó papírokat, vízjel- és 
papírtörténeti emlékeket szíve-
sen fogad. 

További információk:
http://magyarpapirmuzeum.
webnode.hu/
http://mapavit.webnode.hu/

papirmuzeum

Dunaújváros, 
Papírgyári út 42–46. 
Telefon: +36 30 638 2657 

Látogatható hétfőtől péntekig, 
naponta 8–16 óráig. 
Bejelentkezés: 
papirmuzeum@gmail.com 

ppd_expo2019 ok.indd   75 2019. 03. 28.   20:52
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CÍM
1026 Budapest, 
Gárdonyi Géza utca 12.
TELEFON
06 1 430 0138
MOBIL
06 20 424 6646
E-MAIL
info@plotterservice.hu

Roland gépek, kellékanya-
gok, festékek forgalmazása. 
Hivatalos márkaszerviz.
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Press Air Kompresszorforgalmazó és Szerviz Kft. 

CÍM
2040 Budaörs, 
Gyár utca 2.
TELEFON
06 23 999 401
MOBIL
06 30 370 8625
HONL AP
www.pressair.hu

A Press Air Kft. a sűrített- 
levegő-rendszerek elismert 
szakértője. A Press Air Kft. 
az egyik legtapasztaltabb 
magyarországi sűrítettleve-
gő-beszállítóként kiváló 
minőségű termékeket 
forgalmaz, sűrítettlevegő- 
rendszereket tervez, telepít 
és szervizel.  
A képviselt gyártók termé-
keinek széles csoportja 
egymással kompatibilis, 
amely lehetővé teszi  
a felmerült igények 

üzembiztos és hatékony 
kielégítését kiváló ár-érték 
arányban.
A Press Air Kft. megoldásai:

 � Szakértő támogatás  
a teljes életciklusban
 � Tervezés, kivitele-
zés, üzemeltetés
 � Csúcsminőségű termékek
 �Országos szerviz 
7/24 eléréssel
 � Sűrítettlevegő- 
diagnosztika és audit
 � Távfelügyelet
 � Ipar 4.0

Print Brokers Team Kft.

CÍM
9027 Győr, 
Tibormajori út 1. 
Ipari Park 
TELEFON
06 96 769 021
MOBIL
06 70 381 6832
E-MAIL
egyhazi.zsolt@
printbrokers.hu
HONL AP
www.printbrokers.hu

KIK VAGYUNK?
Nyomdaipari nagykereske-
dők vagyunk, jelenleg tíz 
hazai és hat európai, ISO 
minősítéssel rendelkező 
nyomda gyártói képviselete. 
Üzleti modellünk lényege, 
hogy megrendelőink 
számára megtaláljuk  
a legmegfelelőbb és legma-
gasabb minőségű szolgálta-
tást az elérhető legjobb 

áron. Úgy működünk, akár 
egy pénzügyi tanácsadó:  
az ügyfél igényeinek alapos 
megismerése után az 
elvárásainak leginkább 
megfelelő konstrukciót 
– jelen esetben nyomdai 
szolgáltatást – ajánljuk ki. 

KÜLDETÉSÜNK
Nyomdában nem ismerünk 
lehetetlent!



A Ricoh Pro™ L5100e szélesformátumú nyomtató több egyéb  
Ricoh újdonság mellett a budapesti PPDExpo-n is megtekinthető lesz. 
Látogasson meg minket május 24-26. között az S08/A standon!  
Bővebb információkért olvassa be a QR kódot!

Kibővített színtérrel, vállalkozásának  
előrelendítésére tervezve.

• A három lépcsőzetes elrendezésű Ricoh Gen 5 nyomtatófej gyorsabb  
és részletgazdagabb nyomtatást tesz lehetővé.

• A Ricoh latex tinta és az alacsony fixálási hőmérséklet lehetővé teszi  
az alapanyagok sokoldalú felhasználását.

• Bővített színkonfigurációk, beleértve a kétszeres CMYK, FEHÉR,  
NARANCS és ZÖLD színeket.

• Környezetbarát Ricoh latex tinta, Greenguard tanúsítvánnyal. 

Ricoh Pro™ L5100e

Magasabb profitpotenciál  
a Ricoh szélesformátumú  
latex technológiájával

Rugalmas
Sokoldalú
Színes

Ricoh_Zsiraf_A5_allo.indd   1 2022. 05. 09.   19:30
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CÍM
2151 Fót, 
József Attila utca 43.
TELEFON
06 27 537 870
MOBIL
06 30 970 3009

A következő gyártókat 
képviselve főként a nyom-
da- és csomagolóipar 
számára kínálunk 
megoldásokat:

 � BDT: berakók
 � FOCUS: flexó- és digitális  
nyomtatók
 � GÄMMERLER: szállító  
rendszerek
 � HANG: papírfúrók
 � H + H: hajtogatógépek
 � HIP-MITSU: öntapadós 
alapanyag gyártó gépek
 � HOHNER: irkafűzők
 � HUGO BECK: csomagoló- 
gépek
 � HUMBOLDT: pántolók
 � KOENIG & BAUER: külön-
böző tekercses nyomtatási  
technológiák
 � KOHMANN: doboz- 
ragasztók

 � KOLBUS: luxusdoboz- és 
hullámkartondoboz- 
gyártó gépek
 � LUNDBERGTECH: hul-
ladékkezelők, darálók
 �MBO: hajtogatógépek
 �MECCANOTECNICA:  
cérnafűzőgépek  
és perifériák
 � PANOTEC: hullámkar-
tondoboz-gyártó gépek
 � BAUMANNPERFECTA:  
vágógépek és perifériák
 � PETRATTO: doboz- 
ragasztók, stancolók
 � RENZ: lyukstancolók  
és spirálozók
 � ROTATEK: kombinált 
tekercsnyomtatók
 � SCHMEDT: kötészeti  
gépek
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R + C Zrt.

CÍM
1135 Budapest, 
Országbíró u. 49.
TELEFON
06 1 237 5200
E-MAIL
colop@colop.hu
HONL AP
colop.hu,
colopshop.hu,
epilog.hu,
rowmark.hu,
alusign.hu

30+ éve a piacon, 
 hagyományos és új 
megol dásokkal.
A profik kiszolgálásán túl  
az egyre szélesebb DIY 
területre is összpontosítunk 
kompromisszummentes 
digitális eszközökkel.
Újdonságaink:
COLOP e-mark az okos 
bélyegző, a mini nyomtató, 
a kreatív eszköz irodába  
és otthonra.
FLUX lézergravírozók 
alkotóknak, dizájnereknek, 

kluboknak, iskolába,  
a garázsba, vagy kis 
cégeknek.
Régóta és ezután is:
COLOP, SHACHIHATA, 
REINER bélyegzők,  
NORIS festékek.
EPILOG, FLUX lézergravírozó 
gépek, ROWMARK gravír- 
anyagok, BOFA elszívók, 
VARGA fűrészek.
Bolti, bemutatótermi 
kellékek, reklámeszközök.

PumpTech Ipari Szivattyútechnika Kft.

CÍM 
8200 Veszprém, 
Lőszergyári út 6.
TELEFON
06 20 331 2121
E-MAIL
lukacs@pumptech.hu
HONL AP
www.pumptech.hu

PumpTech Ipari Szivattyú-
technika Kft. hat éve jött 
létre, szerteágazó termék-
palettánk kialakítása során 
erős hangsúlyt fektettünk  
a papír- és nyomdaipari 
üzemek, ezek gyártó 
cégeinek kiszolgálására. 
Ragasztó- és festékszivattyú-
ink keresettek, elterjedtek. 
Berendezéseinkkel az 
üzemek ipari szennyvízkezelő 
részlegén is jelen vagyunk.

Gépészmérnökeink húsz év 
ipari szivattyú forgalmazói 
tapasztalattal állnak ügyfe-
leink rendelkezésére.
Erősségünk, vevőinknek 
lehetősége van technológiá-
jukhoz szükséges szivattyúk 
összességét egy forrásból 
beszerezni. Segítünk a 
helyes szivattyú kiválasztá-
sában, méretezésében, és 
természetesen projektked-
vezményeket adunk.
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0 Reményi Csomagolástechnika Kft.

CÍM
1173 Budapest, 
Régivám köz 6.
TELEFON
06 1 459 5080
MOBIL
06 20 231 9138
E-MAIL
info@remenyi.hu
HONL AP
www.remenyi.hu

Cégünk a Reményi 
Csomagolástechnika Kft. 
1991 óta van jelen a csoma-
golástechnika területén.
Célunk, hogy ügyfeleinknek 
minél magasabb színvona-
lú, igényeiket teljes mérték-
ben kielégítő, komplett 
szolgáltatásokat nyújtsunk. 
Arra összpontosítunk, hogy 
a hatékonyság növelése 
érdekében időt és költséget 
takarítsunk meg partne- 
reink számára.

RICOH Hungary Kft.

CÍM
2040 Budaörs, 
Puskás Tivadar utca 14. 
TELEFON
06 23 806 800 
E-MAIL
info@ricoh.hu
HONL AP
www.ricoh.hu

A Ricoh 86 éves története 
során a nyomtatási és 
képalkotási megoldások,  
a digitális és az információ-
menedzsment rendszerek 
egyik vezető gyártójává  
és szolgáltatójává vált 
világszerte. A Ricoh Group 
1995-ben alapította meg 
100%-os tulajdonú magyar-
országi leányvállalatát,  
a Ricoh Hungary Kft.-t.

Az ipari és kereskedelmi 
nyomtatókra specializáló-
dott üzletágunk portfóliója 
magában foglalja az alkal-
mazások széles skálájára 
kiterjedő szoftveres és 
hardveres megoldásokat,  
a vágottlapos és tekercses 
adagolású digitális nyomdai 
rendszereket, beleértve  
az ipari szélesformátumú 
latex-, síkágyas UV- és 
direkt textil nyomtatókat is.
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ScrollMAX Zrt.

CÍM
1139 Budapest, 
Váci út 91. 2. emelet
TELEFON
06 30 969 1049
E-MAIL
info@scrollmax.hu
HONL AP
scrollmax.hu/

A Scroll több mint húsz  
éve nyújt vállalatirányítási 
megoldásokat a nyom-
daipar számára. Csapatunk 
elkötelezettsége, fejlesztőink 
kreativitása és a partnere-
inkkel folytatott párbeszéd 
eredménye a nyomdák 
működését teljeskörűen 
támogató rendszer, legyen 
szó címkegyártásról, doboz-
gyártásról, digitális, teker-
cses vagy íves ofszet 
nyomdáról. 

A valóban nyomdaspecifi-
kus rendszerben az adott 
technológiai igényeknek 
megfelelően kalkulálunk, 
adunk árajánlatot, pre-
flight-ot, majd táskát 
készítünk egy kattintással, 
és vezetjük végig a gyártást 
az alapanyag beszerzésétől 
kezdve, a termeléstervezé-
sen át, logisztikai folyama-
tokon keresztül egészen  
a számlázásig.

S.P.S Printing Solution Kft.

CÍM
9028 Győr, 
Szent Imre út 109/B
TELEFON
06 96 425 423
MOBIL
06 70 330 0462
E-MAIL
magdics@
sublimation-tech.com
HONL AP
www.sublimation-tech.hu

Cégünk, az S.P.S Printing 
Solution Kft. célja a szubli-
mációs technológia megis-
mertetése és népszerűsítése 
Magyarországon.
Célkitűzésünk, hogy  
a szublimációs nyomáshoz 
szükséges termékeket  
a  hazai gyártók számára 
elérhetővé tegyük verseny-
képes áron. A Monti Antonio 
Spa, a Sappi, a Schulze és 
az Epson termékek hivatalos 
viszonteladója. A technológia 
megvalósításához szükséges 

gépeket, nyomtatókat, 
hőpréseket, transzfer 
papírokat és festékeket 
forgalmazunk. 
Szublimálásra alkalmas 
termékek széles skáláját, 
illetve egyedi igényeknek 
megfelelő termékeket is 
kínálunk a partnereink 
számára.
Célunk a magyar cégek 
versenyképesebbé tétele  
a nemzetközi szférában  
a legújabb technikai vívmá-
nyok segítségével.
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Sericol Hungary Kft.

CÍM
1097 Budapest, 
Ecseri út 14–16.
TELEFON
06 1 323 0281
E-MAIL
office@sericol.hu
HONL AP
www.sericol.hu

A Sericol Hungary professzio-
nális megoldások sorozatát 
mutatja be digitális grafikai 
nyomtatáshoz, textilnyom-
tatáshoz és promóciós 
anyagok nyomtatásához.  
A digitális, DTG és szitanyo-
más mellett a DTF átviteli 
technológia innovatív 
megoldásai is bemutatásra 
kerülnek, és bemutatjuk  
a textildekorációban rejlő 
legjobb képességeiket. 

Ezenkívül bemutatásra 
kerülnek a legmodernebb 
befejező megoldások az 
előkészítéshez, vágáshoz, 
szárításhoz, felhordáshoz  
és sok máshoz.

Sign&Display magazin

TELEFON
06 70 600 4491
E-MAIL
info@magyarsign.hu
HONL AP
www.signanddisplay.hu

Magyarország egyetlen 
reklámdekorációs szaklapja, 
amely évente ötször hozza 
el a szakemberek számára 
nyomtatva a szakma legfris-
sebb híreit mind hazai, 
mind nemzetközi forrásokat, 
szakértőket meg kér   dezve. 
Naponta frissülő tar ta-
lommal és heti két szakmai 
hírlevéllel garantálja a kiváló 
tájékoztatást. 

A SignExpo főszervezője  
a Sign&Display magazin. 
Kövess minket, keress fel 
minket, és érd el velünk  
a hazai reklámdekorációs 
szakma krémjét!
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Signdepot Europe Kft.

CÍM
5100, Jászberény, 
Alkotás utca 4.
TELEFON
06 57 506 510
MOBIL
06 20 447 5580
E-MAIL
sales@signdepot.eu
HONL AP
www.signdepot.eu/

Signdepot, már 17 éve!
Ha a vállalkozásod digitális 
nyomtatással, reklámgrafi-
kával, lézergravírozással 
vagy ipari lézervágással 
foglalkozik, akkor biztosan 
vannak számodra kiváló 
ajánlataink! 
A cég fiatalos, dinamikus 
csapata a profi szakmai 
tanácsadáson túl mindig 
kellő rugalmassággal és 
maximális segítőkészséggel 
áll kéréseidhez, igényeid-
hez. Tapasztalt kollégáink 

nem csak a vásárlásnál, 
hanem később is folyamato-
san segítségedre lesznek  
a különböző gépek és 
alapanyagok megfelelő 
használatánál. Rendelésed 
kényelmesen leadhatod 
webáruházunkban és egy 
munkanapon belül szállít-
juk! A kiállításon és a 
bemutatótermünkben 
személyesen is megtekint-
heted, tesztelheted 
gépeinket.

Sign Trade Kft.

CÍM
7624 Pécs, 
Őz utca 3/A
TELEFON
06 30 443 4384
E-MAIL
sales@signtrade.hu
HONL AP
signtrade.hu, 
digitranszfer.hu

Cégünk forgalmaz Stormjet 
Eco Solvent nyomtatókat, 
Liyu Solvent, UV-, síkágyas 
nyomtatókat, síkkimetsző 
gépeket, TruJet szublimációs 
és DTF nyomtatókat. 
Ezenkívül többféle  
Eco Solvent festék, illetve 
ipari DTF festék is megtalál-
ható kínálatunkban. Jó áron 
elérhető öntapadós fóliák, 
ponyvák, mesh hálók, 
roll-up filmek és DTF pet 
filmek. Megbízható lamináló 
gép és asztali DTF rendszer.
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3 Soproni Egyetem, Papíripari Kutatólabor

CÍM
9400 Sopron, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
TELEFON
06  99 518 305
E-MAIL
koczan.zsofia@
uni-sopron.hu
HONL AP
papirkutato.uni-sopron.hu/

A Soproni Egyetem 
Papíripari Kutatólaborja 
papíripari anyagvizsgálato-
kat, csomagolástechnikai 
fejlesztéseket és egyéb ezzel 
kapcsolatos vizsgálatokat 
vállal. Szolgáltatásaink közé 
tartozik a teljes termék-, 
valamint csomagolásterve-
zés is. Ezen területeken 
foglalkozunk az anyag-, 
design- és technoló gia- 
fejlesztésekkel.

Magyarországon egyedüli-
ként a CEPI által minősített 
laboratóriumok közé 
tartozunk. Igény esetén 
CEPI-mintákat tudunk 
biztosítani a körmérésekben 
való részvételhez.

Spandex 

CÍM
Zátišie 10/A, 831 03 
Bratislava, SR 
TELEFON
+421 2 3333 5564
+421 918 714 463 
HONL AP
shop.spandex.com

Your home for visual 
communication solutions

Spandex a magas minőségű 
kellékek és gépek forgalma-
zója a feliratkészítés, digitá-
lis nyomtatás, járműfóliázás, 
festékvédelem, grafikai 
gyártás, belső dekoráció és 
textilnyomtatás területén. 

1976 óta az a feladatunk,
hogy komplett megoldáso-
  kat nyújtsunk olyan vállalko-
zások számára, amelyek
a vizuális kommunikáció
területén digitális nyomato-
kat, speciális grafikákat,
járműbevonatokat és sok
más dekorációs eszközt
készítenek.
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8Stancforma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

CÍM
2800  Tatabánya, 
Fürdő utca 55.
TELEFON
06 34 510 622, 
06 34 305 900
MOBIL
06 70 408 2982
E-MAIL
terv@stancforma.hu
HONL AP
www.stancforma.hu

Sík kimetszőszerszámok 
gyártása. Magyarországon 
piacvezető családi vállalko-
zás világszínvonalú géppark-
kal (lézervágók, késhajlítók, 
CNC gépek). 

 � Késmegmunkálás  
12-100 mm-ig
 � Karton, hullámkarton, 
kartonplaszt, műanyag, 
hab- vagy egyedi anyagok 
kivágásához – minden 
stancolható anyaghoz

 � Kitörő, pertinax stb.  
készítése
 � Szaktanácsadás
 � Habok, szivacsok vízsuga-
ras bérvágása 50 mm 
vastagságig

Hosszú távú megoldás: 
STANCFORMA KFT.
Harmincéves tapasztalat, 
megbízható, innovatív 
partner.

Stúdió 68 Reklámajándék Kft.

CÍM
1119 Budapest, 
Than Károly u. 25.
TELEFON
06 1 781 3204
MOBIL
06 30 331 0248
E-MAIL
info@studio68.hu
HONL AP
www.studio68.hu

Emblémázott reklámaján-
dékok, textilek és munka-
ruhák, ÖKO ajándéktár-
gyak, sport merchandise 
termékek, minőségi édes-
ségek, valamint egyedi 
gyártások és nyomdai 
szolgáltatások szerepelnek 
kínálatunkban. 
A minőséget és megbízha-
tóságot képviseljük 21 éve, 
mely szívügyünk! 

Valljuk, hogy VALAKIT 
megajándékozni annyit 
tesz, mint örömforrást 
biztosítani számára.
Nem feltétlenül az ajándék 
nagysága határozza meg 
annak értékét. Sokkal 
inkább a gondolat és  
a szándék maga.
Sikereink záloga nem más, 
mint maga az ÜGYFÉL! 
Reméljük, történetünk 
Önnel közösen íródik 
tovább!
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Tampon-Mix Kft.

CÍM
2310 Szigetszentmiklós, 
Csepeli út 44.
TELEFON
06 30 227 6302
E-MAIL
info@tampon-mix.hu
HONL AP
www.tampon-mix.hu

A Tampon-Mix Kft. 1996 
óta nyújt szolgáltatást  
a tampon- és szitanyomás 
területén. A német 
Tampoprint gépein túl  
a technológiához szükséges 
fogyó- és kellékanyagok 
kereskedelme tartozik a fő 
tevékenységi körébe.  
A gépek értékesítése mellett 
komplett technológia 
kialakításával és kiépítésével 

állunk jelenlegi és majdani 
vevőink rendelkezésére. 
Kínálatunkban megtalálha-
tóak a különféle klisék, 
tamponok, amelyeket 
egyedi igényeknek meg- 
felelően is készítünk. 
Termékpalettánk folyamato-
san bővül, és lépést tart  
a jelenkor minden technikai 
és technológiai elvárásával.

Tantusz Címke-Expressz Kft.

CÍM
1102 Budapest, 
Szent László tér 20.
2142 Nagytarcsa, 
Ganz Ábrahám u. 3.
TELEFON
06 1 261 8505,
06 1 261 8583
MOBIL
06 30 929 8181,
06 30 949 6234
E-MAIL
tantusz@tantusz.hu
HONL AP
www.tantusz.hu

Huszonnyolc éve alakult 
családi vállalkozásunk. Azóta 
folyamatos fejlesztésekkel és 
a technológiák korszerűsíté-
sével igyekszünk minél 
szélesebb körben ügyfeleink 
igényeit kielégíteni.

 � címkék, biztonsági címkék
 � géptáblák
 � kitűzők
 � plasztikkártya-nyomtatás
 � bélyegzők
 �mechanikus és CO₂ lézer- 
gravírozás, jelölés,  
kontúrmarás  

 � Fiber lézerjelölés fémekre
 � névjegy, szórólap, termék- 
ismertetők
 � tamponnyomás
 � plakátnyomtatás, molinó
 � Braille-nyomtatás, 
megjelenítés akadály-
mentesítéshez is
 � Logoflash – exkluzív fém-
hatású domborcímke
 � UV tárgynyomtatás
 � 3D nyomtatás
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TCN Kft.

CÍM
1076 Budapest, 
Péterfy Sándor u. 40. 
TELEFON
06 1 433 3985
MOBIL
06 20 934 0601
E-MAIL
laser@tcn.hu
HONL AP
www.tcnlaserlab.hu

GCC lézergravírozó és 
vágógépek, GCC fóliavágó 
plotterek, GCC UV-nyom- 
tatók, Traxx Printer bélyegző-
házak és bélyegzőkészítés 
alapanyagai.

TecnoCooling Kft.

CÍM
2132 Göd, 
Rákóczi Ferenc u. 118.
TELEFON
06 70 633 3310
E-MAIL
info@tecnocooling.hu
HONL AP
www.ipariparasitas.hu

PROFESSZIONÁLIS PÁRÁSÍTÓ, 
PÁRAHŰTŐ-RENDSZEREK
Az ipari párásítás, csarnok-
hűtés általunk képviselt 
műszaki megoldása a mai 
környezetbarát technológiai 
elvárásoknak, az energiatu-
datos, költséghatékony 
klimatizálásnak megkerülhe-
tetlen része. 
Rendszereink automatizál-
hatók, beépíthető légned-
vességmérő és páratartalom- 
szabályozó segítségével, 

ezáltal üzemidőn kívül is 
tartható a megfelelő relatív 
páratartalom, így a papír 
nedvességtartalma állandó 
szinten marad, könnyebb  
a feldolgozása, csökken  
a selejt mennyisége. 
Párásító berendezéseink 
moduláris kialakításukból 
adódóan bármilyen helyi-
ségben alkalmazhatók, 
könnyen szerelhetők, 
karbantartási igényük 
csekély.
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Tepede Hungária Kft.

CÍM
1214 Budapest, 
II. Rákóczi Ferenc út 277.
TELEFON
06 1 252 1776
MOBIL
06 20 209 2343
E-MAIL
info@tepede.hu
HONL AP
www.tepede.hu

Cégünk a TEPEDE Csoport 
magyarországi tagjaként 
immáron 30 éve áll ügyfelei 
szolgálatára, a reklám - 
deko rációs iparág számtalan 
területén.
Szélesformátumú nyomdai 
alapanyag portfóliójában 
olyan közismert márkák  
is megtalálhatók, mint az 
ARLON, a RITRAMA vagy  
a DECAL.
A TEPEDE által forgalmazott 
nyomdaipari berendezések 

kínálatából szakértő munka-
társaink segítségével 
választhatja ki az Ön 
céljainak legmegfelelőbbet. 
Hardware portfóliónkban 
megtalálhatóak a MUTOH 
és a Canon nyomtatói, 
valamint a NEOLT  
utófeldolgozó gépei. 
Szoftvermegoldásokban is 
tudunk segíteni az ONYX és 
a MUTOH megoldásaival.

Thermofoam Kft.

CÍM
2363 Felsőpakony, 
Csarnok utca 1. 
TELEFON 
06 1 265 0169
MOBIL
06 70 385 3627
E-MAIL
info@thermofoam.hu
HONL AP 
www.thermofoam.hu

A Thermofoam Kft. 100% 
magyar tulajdonban lévő, 
több évtizedes múltra 
visszatekintő, komplex 
csomagolástechnikai 
szolgáltatást nyújtó vállalat.
Pest megyei nyolcezer 
négyzetméteres gyártócsar-
nokából az ország teljes 
területét ellátja saját gyártá-
sú termékeivel. Fejlett 
gépparkja, saját fejlesztései 
és munkatársai szakértelme 
révén a régió egyik leginno-
vatívabb, legdinamikusab-
ban fejlődő vállalata ipari 
szegmensében. Partnerei 
munkáját továbbá 

többszörös Hungaropack-
díjas tervezőcsapatával 
segíti.

 � Száz főt meghaladó alkal-
mazotti létszám
 � Közel harmincéves gyártói 
tapasztalat
 � Környezetbarát termékek, 
ECO-friendly redesign
 � Házhoz szállítás
 � Csomagolástervező csapat
 � Saját gyártású termékek
 � Egyedi dobozkészítés
 �Műszaki habok és egyéb 
műanyagok
 � Térkitöltő rendszerek
 � Fóliagyártás
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CÍM
Warszawska 69A, 
95 - 070 Aleksandrów 
Łódzki, Poland
HONL AP
www.tomadex.pl

Tomadex – A szurkolók 
kedvenc gyártója
A legnagyobb szurkolói 
kiegészítők gyártója az 
Európai Unióban a 
Tomadex. Olyan licencelt 
szervezetekkel működnek 
együtt, amelyek a Bajnokok 
Ligája és az Európa Liga 
relikviáit forgalmazza.  
A Tomadex mintegy 180 
munkatársa kiemelt figyel-
met fordít szolgáltatásaik 
magas színvonalára és  
a szállítások pontosságára. 

Fejlett gépparkjukkal 
gyakorlatilag önellátó 
módon gyártanak, a folya-
mat a következőkből áll: 
hímzés, kötés, nyomdai 
munkák, szitanyomás és 
összevarrás. Értékesítőik 
globális eléréssel rendelkez-
nek. A Tomadex naponta 
körülbelül 10 000 sálat 
gyárt, s tapasztalt grafi- 
kusaik személyre szabott 
terveket készítenek egyedi 
igények szerint.
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Tours For You Utazási Iroda Kft.

CÍM
1037 Budapest, 
Bokor utca 12.
TELEFON
06 1 367 6696
MOBIL
06 20 910 3500
E-MAIL
info@toursforyou.hu
HONL AP
www.toursforyou.hu

Személyre szabott utazások, 
vásárlátogatások, autóbér-
lés, repülőjegy-foglalás, 
szállásfoglalás. 
Együttműködésünk  
a Papír- és Nyomdaipari 
Műszaki Egyesülettel hosszú 
időre tekint vissza. 
Sok más szakmai út mellett 
öt drupára is közösen 
szerveztük az utaztatást.
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CÍM
2518 Leányvár,
 Vaskapu-puszta Ipartelep
TELEFON
06 70 366 4023
E-MAIL
ugrin.andras@ugrinpack.eu
HONL AP
www.ugrinpack.eu

Korszerű környezetbarát 
technológia. 
Nem bocsát ki etil-acetátot 
és egyéb környezetet 
szennyező/terhelő vegyi 
anyagokat, pl. izocianátos 
ragasztókat. Folyamatban 
van a felhasználásra kerülő 
energiamennyiség racio- 
nalizálása, mellyel 

összekapcsoltan a kibocsá-
tott poliolefin származékú 
környezetterhelő csomagoló-
szerek terhelési egyenlege 
nulla.
Csomagolószerei több mint 
50%-ban reciklálható vagy 
komposztálható alapanya-
gokból készül.

Trodimp-R Kft. - Trotec Lézer

CÍM
1119 Budapest, 
Borszék köz 1.
TELEFON 
+36 1 206 2157
MOBIL
+36 30 677 1566
E-MAIL
info@trodimp.hu
HONL AP
www.trodimp.hu

A Trodimp-R Kft. 1995-ben 
a Todat GmbH termékeinek 
forgalmazásával vált ismertté 
Magyarországon. 
Fejlődésünk lehetővé tette, 
hogy termékjelölési megol-
dásokat is kínáljunk partne-
reinknek. A magas minőség 
elkötelezett hívei vagyunk, 
amelyről standunkra 
látogatva is tanúbizonyságot 
teszünk Önöknek.
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CÍM
1225 Budapest, 
Dűlő u. 2
TELEFON
06 1 207 3888
MOBIL
06 30 224 2447
E-MAIL
office@unimark.hu
HONL AP
www.unimark.hu

A ZÜND a Rajna völgyében 
üzemelő második generációs 
svájci családi vállalkozás. 
Működésének fókuszában  
a többfunkciós digitális 
kivágó rendszerek fejleszté-
se, gyártása és globális 
forgalmazása áll. Sikerük  
a kiváló technológián,  
a gépek moduláris felépíté-
sén és ügyfélközpontú 

gondolkodásmódon alapul. 
Helyi gyökerekkel rendelke-
ző családi vállalkozásként  
a ZÜND komolyan veszi 
kötelezettségeit, és kiáll  
a helyi beszállítókkal törté-
nő együttműködésért.  
A ZÜND a termékeket az 
emberek és a környezet 
iránti felelősség tudatában 
hozza létre.

United Registrar of Systems Hungary Kft.

CÍM
2900, Komárom, 
Igmándi út 12.
TELEFON
06 70 389 1793
E-MAIL
office@urs-tanusitas.hu
HONL AP
www.urs-tanusitas.hu

A United Registrar of Systems 
Hungary Kft. 2013-ban 
kezdte meg tevékenységét  
a jelenlegi formájában és 
ügyvezetéssel. A cég szoros 
együttműködésben  
a regionális cseh központtal 
alakította ki a szakértőkből  
és auditorokból álló szakmai 
hátterét. A cég fő profilja  
a menedzsmentrendszerek 

(ISO 9001, ISO 14001,  
ISO 45001, ISO 50001,  
ISO 27001, ISO 28000, 
GMP+, EN 1090, IATF 16949 
stb.) nemzetközileg akkredi-
tált (UKAS, DAKKS) tanúsítá-
sa, szakmai támogatás  
a tanúsított rendszerekhez 
kapcsolódóan, valamint 
szakmai képzések nyújtása.
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Viner-Pack Kft.

CÍM
2336 Dunavarsány, 
071/33 hrsz.
TELEFON
06 24 518 240
E-MAIL
viner@viner.hu
HONL AP
www.viner.hu

Cégünk a Viner-Pack Kft., 
mint a „KOMA”-Papír 
védjegy tulajdonosa, 
százszázalékos magyar 
tulajdonrésszel, 1994-ben 
alakult meg. 2019-es 
beruházásunknak köszönhe-
tően egyedülálló módon, 
emberi kéz érintése nélkül 
gyártjuk íves csomagoló-
anyagainkat, zárt, inline 
technológiával, mely 
csomagolóanyagok száz 
százalékban lebomlók, 

komposztálhatók is lehet-
nek, köszönve az általunk 
alkalmazott, a környezetben 
teljes mértékben megújuló 
víz- és zsírzáró bevonatnak.
Termékeink:

 � cukrászdai, pékáru- 
csomagolók,
 � húscsomagolók,
 � papírtasakok, zsírálló  
papírból készült tasakok,
 � ablakos tasakok,
 � tekercses papíráruk.
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Varga-Flexo Kft.

CÍM
1171 Budapest, 
Berky Lili u. 26.
TELEPHELY
8693 Lengyeltóti, 
Rákóczi u. 65.
TELEFON
06 30 280 4185
E-MAIL
info@vargaflexo.hu
HONL AP
www.vargaflexo.hu
FACEBOOK
Vargaflexo

Innovatív hightech manu-
faktúra vagyunk, 28 éve 
flexonyomó, lamináló- és 
tekercsvágógépek gyártásá-
val foglalkozunk.
ÚJ VARGA | OKTOFLEX 
Flexonyomógép:

 � 8 és 10 színes változatban 
is rendelhető

SMART FLEXO funkciók:
 � hatékonyságnövelő Ipar 
4.0-ás alkalmazásokkal 
automatizált termelési 
folyamatok
 �mesterséges intelligencia 
alapú minőségbiztosítás, 
riport

 � adatgyűjtés, kiértékelés, 
prediktív beavatkozás
 � termelésirányítás, munka-
lapkezelés, elő- és utókal-
kuláció

előnyök:
 � prémium nyomtatási  
minőség
 � gyors megtérülés
 � nyomatellenőrző rendszer 
100%-os nyomat-
kép-megjelenítéssel
 � alacsony üzemeltetési 
költségek
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Vulcan Automation Kft.

Wallitrade Kft.

CÍM
2400 Budaörs, 
Baross utca 11.
TELEFON
06 70 881 9279
E-MAIL
krisztina.hegyi@
vulcan-automation.com
HONL AP
www.vulcan-automation.com

CÍM
1165 Budapest, 
Koronafürt u. 44/A
TELEFON
06 1 799 3333
MOBIL
06 30 629 0938
E-MAIL
info@wallitrade.hu
HONL AP
www.wallitrade.hu

A Vulcan Automation Kft. 
ipari automatizálással és 
egyedi gépek gyártásával 
foglalkozik. Robotos appli-
kációk közül a legnagyobb 
tapasztalatuk a CNC gépki-
szolgálásban, raklapozás-
ban, összeszerelésben és 
pick & place jellegű felada-
tokban van. 

Fókuszterületünk az ipari 
digitális gyártás. Stratégiánk 
és üzletfilozófiánk alapja, 
hogy innovatív, mindig  
az aktuális ügyféligényeket 
kiszolgáló technológiákat 
kínáljunk. Ennek eredmé-
nyeképpen kiemelkedő 
termékportfólióval jelenünk 
meg hazánkban, amely  
az egyre összetettebb piaci 
kihívásokra képes optimális 
minőségű és megbízható 
megoldást biztosítani.  

A Universal Robots hivatalos 
rendszerintegrátor partnere, 
de dolgoznak KUKA-val, 
FANUC-kal, SCARA robo-
tokkal és Delta robotokkal 
is. Sokéves tapasztalatuk 
van abban, hogyan alkossa-
nak olyan megoldásokat, 
amiket egyszerű kezelni,  
és amik rövid időn belül 
megtérülnek.

Főbb területeink: digitális 
nyomtatás (tekercses, íves, 
széles formátum) – felület-
nemesítés –, utófeldolgozás, 
szoftveres megoldások. 
Valamennyi általunk forgal-
mazott termék kellékanyag- 
és szervizellátását országos 
hálózattal biztosítjuk. 
Képviselt partnereink: 
Screen, Agfa, Xerox, 
Tecnau, Komfi, Böwe-
Systec, Solimar.
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Xeronext Kft.

CÍM
6725 Szeged, 
Veresács u.33.
TELEFON
06 62 555 245
MOBIL
06 20 416 3100
HONL AP
www.xeronext.hu,
www.xeropost.hu

A Xeronext Kft. digitális 
nyomdaipari technológiák-
kal foglalkozik 13 éve. 
Újdonságai a tekercses 
címkenyomó rendszerei és 
kivágói, Memjet boríték- 
nyomó rendszerei. 
Portfóliójában megtalálható 
a Xerox, a Ricoh nyom-
daipari gépei, UV-nyomtatói 
és tekercses latex nyomta-
tói. Kollégáink húszéves 
tapasztalattal bírnak  
a nyomdaipar területén.

WESION – Digital Signage Solutions

CÍM
1131 Budapest,
Béke utca 135.
TELEFON
06 20 803 8701
E-MAIL
info@wesion.hu 
HONL AP
www.wesion.hu

A WESION – Digital Signage 
Solutions digitális tartalom 
szolgáltatással segíti cégét 
kitűnni a többiek közül 
azáltal, hogy az eddig 
megszokott statikus tartalmat 
dinamikussá változtatja.
Az általunk kínált LCD  
display-ek aktív megjele- 
nítést biztosítanak, melyek  

a jövendőbeli partnereink 
által eladni kívánt terméke-
ket emelik ki a konkurensek 
ajánlatai közül. Színes, 
világos, mozgó videók, 
melyek a profiljukhoz 
illeszkedve jeleníthetőek 
meg különböző méretű 
„polc széli/tetejű” 
kijelzőinken.
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akVa Wallpapers s05

alphaset kft. s14

amCo kft. P10

árazástechnika kft. s31/a

Badge4u s17

Böttcher 
Hungária kft.

P34

Budapesti komplex 
szC kozma lajos 
Faipari és kreatív
technikum

s24

Canon Hungária 
kft.

P30

ClB kft. P10

CNi kft. P06

Colorspecial s. r. o. s25

Colorposter kft. s29

CsH s07

Csaosz P15

Dekorszövetség s15/a

DÉl -  koN  - tex 
DRess kft.

s22

Dessin Design kft. s05

Digitmaster kft. s10

Domaplast kft. P10

Dupro kft. P21

Durable s31/a

en’Co Bt. P26

euroinvestmetal 
kft.

P10

eurojet Hungária
kft.

s09

Faépítészeti intézet 
( sopRoNi egyetem )

P33

Fix pont trade kft. s16

Flexo innovációs 
klaszter

P13

Flexo-line 2001 
kft.

P04

Flexo 2000 kft. 
( Flexo klaszteR )

P13

Fortuna Digital kft. s03

green edge 
Reklámügynökség

s02

grimex kft. P03

Heidelberg kft. P24

Hesse trade kft. P18

Horizont média kft. P27

kajári és Fia kft. 
( Flexo klaszteR )

P13

karapin kft. P07

keményfém kft. P17

konica minolta 
magyarország kft.

P22 
P23

krajcár kft. 
( Flexo klaszteR )

P13

kvint-R kft. s23

lamitrade kft. P12

leDFalBeRles.Com s26

ledtrio kft. s26

lFp center kft. s11

magyar grafika P32

manroland 
magyarország kft.

P11

mikropo kft. s33

mNa group kft. s21

NeW technology 
magazin

s02

Noex 
sp. z o.  o. sp.  j.

s20

Nyomda-technika 
kft.

P16

Nypsz P32

omnipack  
Első Magyar  
Csomagolás- 
technikai klaszter

P10

outline Central 
europe kft.

s26

Ökosys kft. P10

packking kft. P14

paperfox P09
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krajcár kft. 
( Flexo klaszteR )

P13

kvint-R kft. s23

lamitrade kft. P12

leDFalBeRles.Com s26

ledtrio kft. s26

lFp center kft. s11

magyar grafika P32

manroland 
magyarország kft.

P11

mikropo kft. s33

mNa group kft. s21

NeW technology 
magazin

s02

Noex 
sp. z o.  o. sp.  j.

s20

Nyomda-technika 
kft.

P16

Nypsz P32

omnipack  
Első Magyar  
Csomagolás- 
technikai klaszter

P10

outline Central 
europe kft.

s26

Ökosys kft. P10

packking kft. P14

paperfox P09

partners kft. P03

plastex spol s. r. o. P35

plotter service kft. s31

pNyme P32

press air kft. P10

print Brokers team
kft.

P14

prosystem print 
kft.

P31

ps Design s22/B

pumptech kft. P07/a

R + C zrt. s30

Reményi kft. P20

RiCoH 
Hungary kft.

s08/a

s. p. s printing 
solution kft.

s11

scrollmax zrt. P25

sericol Hungary 
kft.

s18

sign & Display 
magazin

s01

signdepot 
europe kft.

s08

sign trade kft. s13

spandex s27

stancforma kft. P28

studió68 kft. s12

tampon-mix kft. s10

tantusz Címke-
expressz kft.

s19

tCN kft. s32

tecnoCooling kft. P05

tepede 
Hungária kft.

s28

thermofoam kft. P10

tomaDex s. C. s15

tours For you 
utazási iroda

P32

transpack kft.
(Barter)

P27

trodimp-R kft. s15/B

Ugrinpack-Erdősi 
kft.

P10

um kft. s27

united Registrar 
of systems kft.

P10

Varga Flexo kft. 
( Flexo klaszteR )

P13

Viner-pack kft. 
( Flexo klaszteR )

P13

Vulcan 
automation kft.

P19

Wallitrade kft. P31

WesioN – Digital 
signage solutions

s04

xeronext kft. s08/B
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Főszerkesztő 
Matusek - Faludi Viktória
korrektor 
endzsel ernőné
k atalógusterv 
és  borítógr aFik a 
voronko vera
kiadó 
Papír- és Nyomdaipari 
Műszaki egyesület
1114 Budapest, 
bartók béla út 41. fsz. 4. 

Megjelenik a Magyar 
grafika gondozásában
www.mgonline.hu

NyoMdai  előkészítés 
aldus grafika stúdió
NyoMdai  kiv itelezés 
Prospektus Nyomda
Felelős  vezető 
szentendrei zoltán
iNdex  25537
Hu issN  0479-480x

kiadványunkhoz a Fedrigoni 
FsC tanúsítással rendelkező 
papírjait választottuk. 
https://paper.fedrigoni.com/

borító symbol Pearl ice  
250 gr/m²-tömegű, 3× mázolt 
karton, 40% reciklált tartalom

bel ív life 
115 gr/m²-tömegű papír, 80% 
reciklált tartalom

FelületNeMesítés 
CNi stamping Foil kataló gusá-
ból a bubbles nevű  
alapanyagot választottuk.
PrégForMa 
Folkem kft.

Impresszum


