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PROSYSTEM cégcsoport  
a nyomdaipar szolgálatában

Kaposvári Edina

A PROSYSTEM cégcsoport már több mint egy év-

tizedes múltra tekint vissza. Az első időkben a vál-

lalkozás, mint a PROSYSTEM Richter osztrák cég

kereskedelmi képviselete, elsősorban a nyomda-

termékek továbbfeldolgozásában, valamint a cso-

magolástechnikában alkalmazott gépek forgal-

mazásával foglalkozott. A PROSYSTEM PRINT Kft.

1996. évi megalakulásával a cégcsoport profilt

váltott. A cég a fent lévő termékeken kívül a nyom-

tatás, valamint a folyóirat- és újságfeldolgozás te-

rületén szereplő gépeket is palettájára helyezte.

Néhány év alatt a PROSYSTEM PRINT Kft. elnyerte

a világ vezető nyomdaipari gépgyártóinak kizáró-

lagos képviseleti jogát mind Magyarországon,

mind pedig Romániában.

A nyomtatás területén a Koenig & Bauer AG vagyis

a KBA nyomdagépeit szeretnénk elsősorban be-

mutatni. A KBA kínálatában megtalálhatók ugyan-

úgy a kisformátumú nyomógépek, mint a közép- és

nagy formátumú ofszet nyomógépek. Bátran állít-

hatjuk, hogy a radebeuli KBA-üzemben a világ leg-

szélesebb formátumtartományában, azaz 360 × 520

mm és 1500 × 2050 mm között gyártanak íves of-

szet nyomógépeket. Az inline lakkozás területén

a hibrid festékezési technológiával (UV és kon-

vencionális), valamint környezetbarát nyomtatási

eljárással a Koenig & Bauer AG piacvezető céggé

nőtte ki magát. De nemcsak a hagyományos of-

szeteljárásban kiemelkedő a KBA, hiszen a 74 és

46 Karat típusú digitális ofszet nyomógépeivel a

potenciális kis példányszámú színes és a „Print-

ing on Demand” piac elvárásait is kielégíti. A kifi-

nomult „Computer to Press” technológia és az

egy kezelő általi irányítás nagy lehetőségeket

teremt az integrált gyártás, nyomtatási minőség,

automatizáció és kezelés terén. A KBA-gyár az emlí-

tett élvonalbeli technológia mellett gyárt tekercs-

ofszet nyomógépeket akcidens-, újság- és könyv-

nyomtatáshoz. A KBA Compacta gépsorozat átfogó

palettája egyet jelent a korszerűséggel és a vezető

technológiával. A KBA frankenthali és würzburgi

gyára az első helyet foglalja el a nemzetközi mély-

nyomó piacon. Az itt gyártott berendezések csúcs-

minőségű magazinok, katalógusok és promóciós

kiadványok sokmilliós példányszámú nyomtatását

teszik lehetővé. Itt készül továbbá a KBA Cortina

szárazofszet újságnyomó gép is, amely hagyomá-

nyos meghajtás nélküli, gazdaságos, költséghaté-

kony és csúcsminőségű berendezés.

A PROSYSTEM cégcsoport a nyomtatás területén

foglalkozik még flexónyomó gépek értékesítésé-

vel, többek között a spanyol ROTATEK és az angol

K2 KDO gyártók berendezéseivel.

A cég palettáját bővítik a PERFECTA gépgyártó

egyenes vágógépei és számos egyéb vágást ki-

egészítő berendezései. Kínálatunkhoz tartoznak

továbbá az MBO hajtogató gépek, HOHNER drót-

fűzőgépek, HANG papírfúrók, HUMBOLDT pán-

tolók, GRAFOTEC cérnafűzők, GÄMMERLER szállí-

tórendszerek, rotációs vágók, keresztkirakók, és nem

utolsósorban SITMA csomagológépek és mailing-

rendszerek. Az említett csúcsminőségű berendezé-

seket különböző teljesítménnyel és formátumokkal

ajánljuk kedves ügyfeleinknek.

A cégcsoport kínálata 1998-ban vált teljessé a SIKO

Kft. megalapításával, mely a SIGLOCH és KOLBUS

cégek termékeinek kizárólagos értékesítésével fog-

lalkozik. A SIGLOCH a könyvtestkészítés gépeinek

gyártására és fejlesztésére szakosodott, a KOLBUS

A cégcsoport székhelye
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pedig a kemény- és puhatáblás könyvkészítő beren-

dezések, háromkéses vágó-, keménytáblás karton-

vágó-, táblakészítő, beakasztó- és aranyozógépek

előállítását végzi. Az említett nagy teljesítményű

berendezések mellett kis példányszámú gyártásra

alkalmas keményfedelű könyvkötészeti gépek is

forgalmazásra kerülnek, melyeket a német Schmedt

cég állít elő.

Összefoglalva a leírtakat, elmondhatjuk, hogy

a PROSYSTEM cégcsoport tehát a nyomdaipari és

papíripari továbbfeldolgozás egy igen széles spekt-

rumának gépeit, eszközeit forgalmazza, a nyom-

tatástól kezdve a könyvkészítésen át a továbbfel-

dolgozásig.

Kereskedelmi tevékenységünk mellett nagy hang-

súlyt fektetünk a képviselt gyártmányok alkatrész-,

illetve szervizellátására is, folyamatosan bővítjük

saját alkatrészraktárunkat, szakképzett szerelőcsa-

patunkat, és így próbálunk maximális szolgáltatást

nyújtani partnereink számára.

MAGYAR NYOMDA- ÉS PAPÍRIPARI SZAKMAI SZÖVETSÉG

Kilencedik Nyomdászbál
2007. február 24.

„Az Operaház Fantomja”

Helyszín: Budavári Palota Történeti Múzeum Barokk udvar

19:45–21:00 w Díszvacsora

21:00–22:00 w Bálmegnyitó, élőzene, tánc

22:00–22:30 w Magyar Nyomdászatért Díj átadása

22:30–00:00 w Tánc

00:00–00:30 w Tombolahúzás

00:30–01:00 w Éjféli műsor, részletek a musicalből

01:00– 02:30 w Bál, zene, tánc

Az est házigazdája: Sasvári Sándor. A hölgyeket biofodrász, Tarot-jósda és körömdíszítés várja,

míg az urakat Szivarsarok, Konyakország, Koktélsziget, valamint Kártyakaszinó. 

Éjfélkor tombola, utána részletek a musicalből. 

Jegyárak (Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.)

Részvételi díj tagoknak:

w Komplett asztal (12 főre): 380 000 Ft

w Egyéni jegy: 38 000 Ft

Részvételi díj nem tagoknak:

w Komplett asztal (12 főre): 440 000 Ft

w Egyéni jegy: 44 000 Ft 

Szeretettel várjuk a rendezvényen!

Előzetes jelentkezésüket az office@fedprint.hu e-mailcímre, a 350-7727-es faxszámra várjuk, 

illetve készséggel állunk rendelkezésükre a 350-7728-as telefonszámon.


