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A Sericol festékek már 1981 óta jelen vannak 
a magyar piacon. Kezdetben csak a legáltalá-
nosabb, leguniverzálisabb festékek és segéd-
anyagok álltak rendelkezésre. A szitanyomtatás
és más technológiák fejlődésével azonban egyre
bővült a forgalmazott termékek listája. Mára
ezek a termékek nem csak a szitanyomtatás
bármely területét, de olyan más nyomdaipari
technológiákat is lefednek, mint az UV-flexó- és
a digitális nyomtatás.

A Sericol termékek sikere Magyarországon nem

csak a kiváló minőségnek, de a kezdettől meglévő

folyamatos raktárkészletnek és a magas fokú szak-

mai felkészültségnek is köszönhető. A Sericol filo-

zófiája több mint „egy doboz festék” eladása, mert

a vevők részére egy szolgáltatási csomagot nyújt.

Ez jelenthet technikai segítséget, továbbképzési

lehetőségeket az anyacégnél, szakmai szimpóziu-

mokat és kiállításokat, összességében „megoldást”

bármilyen felmerülő kérdésre, problémára. Több

mint festék… Megoldások, ahogy a Sericol jelmon-

data is kifejezi.  

A jelenkor mindinkább gyorsuló fejlődése egyre

inkább érezhető a szitanyomtatás területén is.

Az új technológiák mind nagyobb területeket hó-

dítanak el a már meglévőktől. A szitanyomtatás-

ban inkább az UV-technológia jelenik meg, a digi-

tális nyomtatás pedig gyorsabbá, gazdaságosab-

bá válik. A Sericol nemcsak hogy alkalmazkodik

a jövő nyomdaiparához, de sok esetben más gép-

gyártókkal való együttműködés keretében, pionír-

ként fejleszti ki a legújabb eljárásokat. 

A Sericol Márka Kft., mint a Sericol termékek ki-

zárólagos magyarországi forgalmazója, szintén

a „megoldás” politikáját vallja. A festékek és segéd-

anyagok forgalmazása mellett olyan szolgáltatá-

sokat is bevezetett, mint a szitafeszítés (450 × 250

cm külső méretig), levilágítás (170 × 100 cm külső
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méretig), Pantone színkeverés papírra és PVC-re

való festékekből és a teljes körű szakmai tanács-

adás (gyakorlati bemutatással). Ezenfelül egy he-

lyen megtalálható a szitanyomtatáshoz szükséges

minden segédeszköz. Az évek során szoros napi

kapcsolat alakult ki a vevőkörrel, melyet egy viszont-

eladói hálózat is támogat. Viszonteladóink a legtöbb

megyében jelen vannak.  

Az anyacéggel való még közvetlenebb kapcsolat

érdekében a Sericol – más országokkal ellentétben –

egy helyi területi menedzsert alkalmazott. Ez egyedi

lehetőséget biztosít arra, hogy az anyacég megért-

se a magyarországi nyomdai viszonyokat és szo-

kásokat.  

Talán mindenki egyetért abban, hogy a jövő a di-

gitális nyomtatásról fog szólni. Bármennyire is egy-

szerű a használata, egy digitális gépnél sok olyan

probléma merülhet fel, melyhez magas fokú szak-

mai felkészültség szükséges. A Sericol technikusai

– akik a gépgyártók által képzett szakemberek –

igény szerint bárhol a világon rendelkezésre állnak

és segítenek. Természetesen ugyanez igaz az UV-

flexó- és a hagyományos szitanyomtatásra egyaránt. 

A Sericol Márka Kft. közel harmincévnyi jelenlét

után is szeretettel várja Partnereit!
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