
3MAGYAR GR AFIK A 2022/2

A széles formátumú nyomtatás, mint a dekorációs piac egyik leg-
jellemzőbb nyomtatott kivitelezési technológiája, új üzleti terüle-
tek meghódítására teszi képessé a nyomdaipart. A Smithers Pira 
előrejelzései alapján a digitális nyomtatás e szektora növekszik 
leggyorsabban, és ez a trend folytatódni látszik. Erről bővebben 
lapunk első harmadában több cikk is olvasható.

Jelen számunk ismét bővelkedik újdonságokban, amiről nem-
csak írunk, de nyomatminta formájában kézzelfoghatóvá is tesszük. 
Borítónk megvalósítása újból egy élvezetes, szép csapatmunka, 
lelkesítő, inspiráló, felfedező és nem utolsósorban logisztikai fel-
adatok kombinációja. A kivitelezés folyamatát a tervezéstől a pré-
gelésig mutatjuk be, és kiegészítő online információkkal tesszük 
teljessé: a nyomathordozó technikai adatlapja, felületnemesítési 
tudástár és a kivitelezés folyamán készült fotók galériája a cikknél 
leolvasható QR-kód segítségével egy kattintással elérhető.  

Három, a Canon Colorado 1630 berendezésével, UVgel techno-
lógiájával készült nyomat szemlélteti a sokrétű felhasználási lehe-
tőségek közül a legkeresettebb megoldásokat. Meggyőző példa a 
kétkedőknek is az a tény, hogy a termelékenyen előállított, minő-
ségi nyomatok egy nyomdaipari szakfolyóirat részét is képezhetik. 

Tematikánkkal egybecsengően Maczó Péter Grafika a Grafiká-
ban rovatában PosterFest 03 címmel a Magyar Plakát Társaság és 
a MOME Tervezőgrafika szak közös szervezésében megvalósult 
nemzetközi plakátkiállításról készített összegzést, aki nem tudott 
ellátogatni a kiállításra, itt egy grafikus szemén át láthatja a tárlatot. 

A tavasz nemcsak a természet megújulását és a vágyott kikeletet 
hozta el, hanem a szakmai élet rég nélkülözött felpezsdülését is. 
Sorra érkeznek a meghívások nyílt napokra, kiállításokra, bemuta-
tókra, vevőtalálkozókra. A PNYME is nagy erőbedobással készül a 
nyomdaipar hazai legnagyobb seregszemléjére, a május 24. és 26. 
között megrendezésre kerülő PPDexpóra. Hamarosan találkozunk 
a BOK csarnokban, ne felejtsen előzetesen regisztrálni az ingye-
nes belépésért, a QR-kóddal az 5. oldalon!

Szeretettel várjuk a PNYME és a Magyar Grafika standján!
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Közel 30 éve vagyunk meghatározó és független szereplői a magyar nyomda- és 
csomagolóiparnak, számos, kiváló európai gépgyártó kizárólagos képviseleteként. 
Rugalmas csapatunk és stabil szervizünk biztosítja Önöknek a minőségi szakmai
hátteret. A jövőben is számíthatnak segítségünkre bármilyen műszaki és üzleti
megoldás kapcsán.
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