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A nyomtatott termék a maradandóság része

Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda
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ÓVATOS OPTIMIZMUS – ÚJABB KORI LÉTEZÉS
Csak el ne kiabáljam: mintha óvatos optimizmusra adnának okot a mostani beszélgetéseim
az ágazat szereplôivel. És nemcsak a beszállítói szféra tagjai, hanem a nyomdászok is arról
számolnak be, hogy van munka, van megrendelés – legalábbis sokuknak. Igaz, utóbbiak azt
is hozzáteszik, hogy az árak továbbra is az ominózus „bányabéka” életterének mélységében
leledznek, de önmagában az a tény, hogy van mit csinálni, már kedvezônek ítélhetô helyzet.
Gyanítható, hogy még nem teljesen vált múlt idôvé az iparágunkat alapjaiban megrengetô
válság, illetve a virtuális tér hódítása okozta sokk, amely szétrázta és szétzilálta az addigra
már az „újkori létezés” elônyeihez – van megrendelés, intenzív fejlesztési lehetôségek,
bôvülô piac, könnyen hozzáférhetô pénzügyi források – és persze hátrányaihoz – erôsödô
versenyhelyzet, fejlesztési kényszer – szokott ágazatot, s benne minden egyes vállalkozást
külön-külön. Noha szeretném, de biztos, hogy még nem temethetô az elmúlt bô négy év
a maga több mint kellemetlenségeivel, és biztos lesznek még olyanok, akik számára a
„fekete leves” csak ezután következik. Ezzel együtt, ismételten kezd körvonalazódni az
„újkori”, pontosabban fogalmazva immáron az „újabb kori létezés”, amelyben ismételten
alakul egy „újabb kori struktúra”, s benne az „újabb kori pozíciójukat” keresô nyomdaipari
vállalkozások, amelyek – egyebek mellett – „újabb kori beruházási szokásokat” is vesznek
fel. Leginkább ahhoz hasonlatos a jelenkori piaci helyzet a nyomdák számára, mint amikor
egy hatalmas földrengést követôen azzal lehet csak kezdeni valamit, abból lehet csak
építkezni, ami megmaradt. A jó hír, hogy talán nem következik több „földrengés”, és nem
dôl össze, nem tûnik el több lehetôség. A rossz hír, hogy soha nem lesz annyi, mint elôtte
volt…
Velem született optimizmusom okán nézzük a dolgok jó oldalát! Igaz ugyan, hogy
a „dúskálás” kora végérvényesen lejárt, viszont a „rengésmentes” idôszak végre
valamifajta stabil alapot biztosít(hat), amire építkezni lehet. Lehet – sôt biztos –, hogy
a „merj nagyot álmodni” hozzáállást erôsen revideálni szükségeltetik, helyét átveszi (át kell,
hogy vegye) a földön járás, a mértékletesség, a megfontoltság, az állhatatos kitartás és
persze a sok munka. Az újabb kori létezés alapja – legalábbis szerintem – ez.
És ez egyáltalán nem annyira rossz…
Egyetértek Kamarás Péterrel, a Grafika tulajdonos-elnökével, aki azt mondta egy tavalyi
interjúban: „Egyszer s mindenkorra elmúlt az az elképesztô növekedést produkáló idôszak,
amely a kilencvenes évek végétôl a kétezres évek közepéig jellemezte a nyomtatással
foglalkozók világát. Örüljünk, ha részünk volt benne, de teljesen felesleges várni, hogy
visszatérjen. Be kell rendezkedni a pozitív túlélésre, a kisebb léptékekre, és ezen belül kell
megtalálni egyrészt a boldogulás lehetôségét, másrészt a siker és az öröm forrását.”
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Az Olvasás Éjszakája – nyomdák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal
…a három legnagyobb magyar könyvterjesztô cég, a Libri, a Líra és az
Alexandra egyformán a fesztivál mögé állt, így az ô budapesti
könyvesházaik szolgáltak fô helyszínekként, de számos kiadó, kereskedô,
nyomdász és szerzô döntött úgy, hogy az eddig két fontos könyves esemény
(könyvfesztivál és könyvhét) mellett még egy rendezvényhez csatlakozik. És
persze, mûvészek, írók, költôk, zenészek, humoristák, színészek is…

Beszámoló az „elsô éjszakáról”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal

Cég info

Reklámkivitelezôk Napja

Eurojet Hungária

…Lassan mindennek van már „napja” vagy
éppen „éjszakája”, s e sorból az Eurojet Hungária jóvoltából immáron a reklámkivitelezôk
sem hiányoznak: 2013. szeptember 20. ezentúl
a hazai Reklámkivitelezôk Napjává is vált…
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7–8. oldal

Cég info

Prime Rate
IV. Digitális Könyvnap

…A Prime Rate azon digitális nyomdák
közé tartozik, amelyek kifejezetten
fókuszálnak a digitális könyvgyártásra,
azaz nemcsak nyomtatásilag felkészültek
az alacsony példányszámú könyvek…
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. oldal

Cég info

Ismét régió- és
világbajnok magyar nyomdák

Papyrus – Eska Frog
„…két kategóriagyôztesnek is gratulálhatok,
akik közül az egyik, a Grafit Pencil az összesített verseny abszolút gyôztese is lett…”

Cég info

Beszélgetés Faragó Istvánnal . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal

Cég info

Több mint egyszerû fóliázás…

Laminátor Kft.

„…Magyarországon a megrendelôk, de
még a nyomdászok sem ismerik nagyon a
lehetôségeket, illetve még mindig csak az
ár számít. Pedig egy késztermékben csak
elenyészô költséget jelentene egy exkluzív
– bársonyos, fémhatású, strukturált stb. –
felületet eredményezô fólia…”
Beszélgetés Kovács Ferenccel . . . . . . . . . . . . . . .18–20. oldal

Cég info

Megrendelôként és egyben…

Gléda Kft.
„…közel félezer megrendelôvel állunk kapcsolatban,
akiknek nyomdai termékigényét… hazai nyomdák, alvállalkozók bevonásával
gyártatjuk le …”

Bollorè, avagy a vékonypapír…

Europapier Budapest

Keményfém Kft.

„…gyorsan kedveltté váltak a nyomdászok
között, és ez meglátszik az üzembe állított
gépek számán. Nem panaszkodhatunk: jó
néhány új Horizon került a hazai piacra.
És van egy új tendencia is: sokan érdeklôdnek kis példányszámú, keménytáblás
kötészeti berendezések iránt…”

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10. oldal

Cég info

Horizonton a Horizon, és…

…a Villa Bagatelle-ben eltöltött villásreggeli
keretei között alaposabban is megismerteti a
vékonypapír területén Európa piacvezetôjének
számító Bollorè papírokat…

Beszélgetés Kalmár Péterrel és Verô Csabával . . .20–21. oldal

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal

Élelmiszeripari felhasználásra vonatkozó… . . . . . . .22. oldal

Cég info

A Duplók iránt van kereslet…

COPY-X Kft.
„…Éppen ezért kidolgoztunk egy olyan
konstrukciót, amely lehetôvé teszi, hogy ne
kelljen egy összegben kifizetni a gépeket:
tôlünk bérelni (is) lehet a berendezéseket! Ez
rendkívül elônyös a partnereinknek, hiszen
egész más költségterhet jelent havonta …”
Beszélgetés Tóth Istvánnal . . . . . . . . . . . . . . . . .14–15. oldal
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Nyomdászokért Alapítvány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. oldal
PNYME – Programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal
NYPSZ – Mítoszok és tények . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal
Spartvis: Mens sana in corpore sano . . . . . . . . . . . . 26. oldal

Apró info
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Az Olvasás Éjszakája

Elsô alkalommal
került megszervezésre,
megrendezésre 2013. szeptember
13-án Az Olvasás Éjszakája
programsorozat, amelynek kifejezett célja az olvasás, a nyomtatott termékek széles körû népszerûsítése volt. Ahhoz képest,
hogy elsô alkalommal került
megrendezésre, és bizony meglehetôsen szûkös anyagi forrás
állt csak rendelkezésre, ezért
korlátos volt széles körben történô népszerûsítése, kifejezetten sikeresnek volt mondható a programsorozat.
Jövôre minden bizonnyal még többen
fognak majd csatlakozni az esményhez
mindkét fél (látogatók és vendéglátók)
részérôl, és népszerûsítésére is több energia és pénz jut... Merthogy – remélhetôleg – hagyományteremtô lett az elsô
Olvasás Éjszakája.
A lebonyolításban Az Olvasás Éjszakáját megálmodó Supka Géza Alapítvány és a MKKE tagvállalatainak megbízott munkatársai, valamint a csatlakozó
partnerszervezetek képviselôi vettek
részt. A fesztivál igazgatója Lafferton
Kálmán, a Supka Géza Alapítvány elnöke volt, a fesztivál projektmenedzsere pedig Szabó Tibor Benjámin. „Ebben az
értékszabdalt világban összefogott a
szakma” – adta meg a sikeres rendezvény receptjét Kocsis András Sándor, az
MKKE elnöke az egyik megnyitón, merthogy három is zajlott párhuzamosan. És
valóban: a három legnagyobb magyar
könyvterjesztô cég, a Libri, a Líra és az
Alexandra egyformán a fesztivál mögé
állt, így az ô budapesti könyvesházaik
szolgáltak fô helyszínekként, de számos
kiadó, kereskedô, nyomdász és szerzô
döntött úgy, hogy az eddig két fontos
könyves esemény (könyvfesztivál és
könyvhét) mellett még egy rendezvényhez csatlakozik. És persze, mûvészek,
írók, költôk, zenészek, humoristák, színészek is részt vettek a rendezvényen, és
ilyen formán nagyon sok helyszínen gazdag és érdekes program várta az érdeklôdôket.
Természetesen a Nyomda és Papíripari Szövetség is fô támogatója volt a
rendezvénynek, és három tagvállalata –
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Dürer Nyomda, Generál Nyomda,
Pauker Nyomda – várta az érdeklôdôket. Hiszen nemcsak az lehet az érdekes,
hogy kik írják a könyveket, de az is, hogyan készülnek.
Balassa Istvánt, a Pauker Nyomda
beszerzési igazgatóját megkértük arra,
hogy mesélje el, miként zajlott náluk a
program. „Az Olvasás Éjszakája szeptember 13-i programjaihoz elôzetes regisztráció alapján nyomdalátogatás is a
választható lehetôségek közé tartozott.
Budapesten a Pauker
Kft. fogadta az érdeklôdôket. Sajnos, a
három turnus között
eltelt két-két óra kevésnek bizonyult,
mert a Belváros–Újpest távolságot a pénteki csúcsban a vártnál nehezebben küzdötte le az érdeklôdôket szállító busz, ezért
volt olyan csoport,
amelynek csak fél óra
maradt. Ez az idô a
Pauker-Stanctechnik
közös telephelyén a
teljes könyvgyártási
technológia bemutatására az elektronikus montírozástól, az
ofszetnyomtatáson
keresztül a kétféle
könyvkötési lehetôség
megismertetéséhez
nagyon kevés volt.
Jobban hasonlított
egy utcai (nyomdai)

futóversenyre, mint egy komoly
szakmai bemutatóra. Végül a
három csoportban nagyjából
hatvanöt résztevô így is érdeklôdéssel, csodálkozva, és nagy
figyelemmel hallgatta a bemutatóban jeleskedô kollégákat, hiszen elmondásuk szerint szinte
mindenki elôször járt nyomdában. Az elsô turnusban többségben voltak a Szily Kálmán Szakiskola kiadványszerkesztô és gépmester tanulói,
ezért itt mindkét csoport a saját jövôbeli
szakmájával megegyezô üzemrészt tanulmányozta hosszabb ideig. (Sajnos –
ahogy hallottuk – ez az utolsó gépmester
osztály az iskolában, tényleg jön a digitális világ?) El lehet mondani – különösebb statisztikai elemzés nélkül –, hogy
többségében 20–30 év közötti, elsôsorban hölgyek adták a csoportok összetéte-
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Reklámkivitelezôk Napja
Eurojet
Hungária

Lassan mindennek van már
„napja” vagy éppen „éjszakája”, s
e sorból az Eurojet Hungária jóvoltából immáron
a reklámkivitelezôk sem hiányoznak: 2013. szeptember
20. – a Takarítás Világnapja mellett –
ezentúl a hazai Reklámkivitelezôk Napjává is vált. Legalábbis az Eurojet partnerei
számára feltétlenül.
Az Eurojet, mint a széles formátumú digitális nyomdák importôr és nagykereskedô partnere mintegy nyolc évvel ezelôtt
alakult. Igazán impozáns fejlôdést tudhatnak magukénak azzal együtt, hogy az
utóbbi jó négy év gazdasági válságát ter-

Céginfo

lét. Kivételt jelentett a Bakáts téri
Ének-Zenei Iskola 6. zenei osztálya,
Kincse Edit tanárnô vezetésével. Az
osztály 10 tanulója ismerkedett a
könyvgyártással, és reméljük, ezzel
talán az olvasás iránt is jobban felkeltettük érdeklôdésüket. Mindenképpen
szeretném megemlíteni a Pauker Kft.
munkatársait név szerint is: Fekete
Szabolcs, Golej Gábor, Szentinek
Zsolt, akik lelkesen kalauzolták a csoportokat.” Mi pedig azt is megtudtuk,
hogy a Pauker jövôre is szívesen vesz
részt és fogadja az érdeklôdôket Az Olvasás Éjszakáján.
A gyulai Dürer Nyomda megtekintését közel százan választották. Ahogy
Kovács Jánostól, a cég ügyvezetôigazgatójától megtudtuk, ôk igen komolyan rászerveztek a lehetôségre, merthogy a központi szervezés e téren még
nem állt feladata magaslatán… De nem
is ez a lényeg, hanem az, hogy nagy
volt az érdeklôdés, és kifejezetten jó
hangulatú program sikeredett. Elsôsorban gyerekek jöttek kísérôikkel, és hatalmasra kerekedett szemmel csodálkoztak rá, hogy miként is készül a könyv.
A Hunya Ágnes vezette szegedi
Generál Nyomda is csatlakozott Az
Olvasás Éjszakája programhoz, ám
Szegeden a központi szervezés tényleg
nagyon gyengécske volt, a nyomda
vezetôsége pedig nem gondolt arra,
hogy ezt is nekik kellene elvégezni,
így csak minimális érdeklôdés mutatkozott a nyomda iránt. Pedig nyilván
érdekes lehetett volna az olvasónak a
gyártás folyamata is. Reméljük, jövôre
jobban sikerül a szervezés…
Veszprémben is megtekinthettek
nyomdát az érdeklôdôk, ugyanis a naponta 40 ezer példányban megjelenô
Napló csatlakozott a programhoz, és a
látogatók nemcsak a szerkesztôség
munkájába tekinthettek be, hanem a
nyomda-üzembe is, ahol Horváth Gábor nyomda-vezetô kalauzolta az érdeklôdôket. ■

17:12

mészetesen ôk is megérezték. Két évvel
ezelôtt egy minden szempontból modern
székhelyre költöztek, ahol az üzlethelyiségen és irodákon kívül jókora raktár és
egy bemutatóterem is a partnerek rendelkezésére áll. Üzletfilozófiájuk, hogy partnereik vállalkozását tekintsék a középpontnak. A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy mindig az adott célnak legjobban
megfelelô terméket adják, a legoptimálisabb áron, legyen szó „csak” egy alapanyagról vagy egy teljes
géppark telepítésérôl.
Az Eurojet mindenkori
célja, hogy reklámkivitelezô partnerei aktív
közremûködésével, jól
mûködô, árbevételt-növelô, és esztétikus reklámeszközökhöz juttassa a hazai vállalkozásokat. Ezért termékkínálatukat, szolgáltatásaikat,
képzéseiket úgy alakítják, hogy a hazai reklámkivitelezô vállalko-
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zások és nyomdák, a gyártáshoz szükséges anyagokat, eszközöket és szakmai tudást, általuk könnyen és gyorsan elérjék.
A heti rendszerességgel küldött és ingyenes Tippek–Titkok–Trükkök® elnevezésû
hírlevelüket közel 2000 reklámkivitelezô
olvassa, mert mindig talál benne olyan,
amely hasznosnak és érdeminek bizonyul. Molnár Szabolcs, a cég tulajdonosügyvezetôje szerint terméket eladni bárki
tud. De ahhoz, hogy egy üzleti célkitûzés
eléréséhez a legmegfelelôbb terméket
adja el, szakmailag mindig felkészültnek
és naprakésznek kell lennie. Ôk, az Eurojetnél így közelítik meg a dolgokat, és ez
alapján dolgoznak mindennap.
Az Eurojet termékválasztéka széles,
mert pontosan tudják, hogy egy reklámkivitelezônek a különféle reklámeszközök
gyártásához sokféle alapanyagra, festékre
és gépre van szüksége. Ez utóbbi téren 39
féle, piacvezetônek számító, nyomtató
közül lehet kiválasztani náluk a leginkább
megfelelôt. És legyen szó tekercses vagy
éppen táblás anyagok nyomtatásáról, oldószeres, UV vagy latex technológiákról,
textil nyomtatásról, 1,37 m-tôl akár 5,0 m
széles nyomtatóról, ezek mind-mind
megtalálhatók kínálatukban. Azzal is tisztában vannak azonban, hogy elengedhetetlen a megfelelô szervizháttér biztosítása is, ezért ha mûszaki nehézség merülne fel a telepítést követôen bármikor, a
cég szakképzett szerviztechnikusai a lehetô legrövidebb idôn belül orvosolják a
jelentkezô problémát. Az Eurojet azt is
tudja, hogy mûszaki hiba esetén az idô
kulcsfontosságú, ezért alkatrészbázisukban minden gyakran felhasznált alkatrész
megtalálható. De a nyomtatás még csak a
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kezdet – tartják,
ugyanis a késztermék legyártásához még számos utó-feldolgozási folyamatot el kell végezni. Ehhez is –
legyen szó egy
simítóról, vagy
akár egy teljes
munkafolyamat
kialakításáról – kínálnak megoldásokat,
mégpedig a legötletesebb, legpraktikusabb gépeket, eszközöket. Több mint harmincféle manuális vagy éppen automata
utófeldolgozó eszköz található palettájukon. A zavartalan elôállítás megbízható
alapanyag- és festékellátást is igényel.
Ezért az Eurojet több mint 1000 féle alapanyagot forgalmaz, és azonnal, raktárról
szolgálja ki partnereit. Ráadásul a szakértô csapatnak köszönhetôen még a választásban is segítenek. Ezen kívül pedig
a gépekhez, eszközökhöz a kellékanyagokat, fogyóanyagokat is biztosítják. Webáruházon keresztül is lehet náluk vásárolni, de természetesen személyesen és telefonon is rendelkezésre állnak.
Ahogy arról már esett szó, a gazdasági
válságot ôk is megérezték, noha a forgalmuk nemhogy nem csökkent, hanem növekedett. Ennek több oka is van. Egyrészt, stabil beszállítói hátterüknek köszönhetôen, ma nincs olyan nyomtatási
technológia és feladat, amelyre ne tudnának választ adni. De nem kevésbé játszott
szerepet piaci pozíciójuk erôsödésében az
is, hogy az Eurojet beszerzési csapata
megállás nélkül keresi az új alapanyago-

kat, eszközöket, illetve praktikus
megoldásokat. A bevezetésben két fô
szempont vezérli ôket, amelyek közül
valamelyiknek meg kell, hogy feleljen
a termék vagy a megoldás : az egyik,
hogy legyen innovatív, biztosítson új
piacot vagy új felhasználási lehetôséget. A másik kritérium pedig, hogy
költséghatékonyabb helyettesítô termék
legyen: vagy azáltal, hogy ugyanazt tudja
csak olcsóbban, vagy kerüljön ugyananynyiba, de tudjon többet.
Térjünk vissza azonban a rendezvényhez, amelyen különféle akciók is várták a
partnereket, és ezért sem volt csoda, hogy
a mintegy 150 fôs vendégsereg jócskán
adott feladatot a megrendelésekkel foglalkozó kollégáknak is… Molnár Szabolcs
elsôsorban arra buzdítja partnereit és
nyújt ebben hathatós segítséget számukra,
hogy ne pusztán kielégítsék a megrendelôi igényekeit, hanem termékben gondolkodjanak, és proaktív módon „kínálják”
meg vele saját piacukat, mert csak annak
van esélye hosszabb távon is a piac szereplôjének maradni, aki így tesz.
Ám az Eurojet Hungária által szervezett elsô Reklámkivitelezôk Napja igazából nem errôl szólt, hanem – ahogy képeinken is látható – a családról, a gyerekekrôl, a kikapcsolódásról, a kulináris
örömökrôl, a jóízû beszélgetésekrôl, arról, hogy egy délutánt felhôtlenül és
gondtalanul együtt töltsön a reklámkivitelezôk nagy családja. ■
Szil –
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2013. szeptember 26-án immáron negyedik alkalommal rendezte meg a Prime
Rate az általuk életre hívott Digitális
Könyvnapot. „E rendezvény célja, hogy az
átalakuló kiadói világ számára bemutassa
a digitális könyvgyártás valamennyi lehetôségét és elônyét, illetve további ötleteket
adjon” – fogalmazott még az elsô ilyen
rendezvényük kapcsán dr. Tomcsányi Péter tulajdonos-ügyvezetô. Ahogy azt tapasztalhatjuk, a könyvek példányszáma
jelentôsen csökken, s noha van néhány
bestseller, amely tíz-, olykor százezres példányszámban is megjelenik, az átlag példányszám mindössze 2600 körül mozog.
Ez azt is jelenti, hogy egyre több olyan
könyv van, amely 500–1000 példányban
jelenik meg, vagy mivel szûk réteg érdeklôdésére tarthat csak számot, ezért még
ennél is alacsonyabb a példányszáma. A
digitális nyomtatás, pontosabban digitálisan történô könyvgyártás éppen erre az
igényre ad hatékony és gazdaságos megoldást. A Prime Rate azon digitális nyomdák
közé tartozik, amelyek kifejezetten fókuszálnak a digitális könyvgyártásra, azaz
nemcsak nyomtatásilag felkészültek az
alacsony példányszámú könyvek elôállítására, hanem természetesen kötészetileg is.
És nem pusztán felkészültek, hanem –
nyugodtan kijelenthetô – Kelet-Közép-Európában a legfelkészültebbek. Mivel jószerint a létezô valamennyi féle digitális géptípus – Xerox iGen4, Océ, HP stb. – megtalálható gépparkjukban, kitûnôen tudják
optimalizálni a nyomtatást: a belívek készülhetnek akár a Xeroxok valamelyikén,
akár a B-s formátumot „tudó” Océn, a borítóra pedig az ofszetfestékezés technológiájával megegyezô HP nyújt tökéletes
megoldást. Kötészetileg is „ráfejlesztettek”
a kis példányszámra: legyen szó puha-

vagy keménytáblás kivitelezésrôl, mindkét
igény kielégítésére modern és kifejezetten
erre a célra kifejlesztett gépek állnak rendelkezésre. Alig egy hónapja új technológiát is honosítottak. Ahogy arról múltkori
(279.) számunkban beszámoltunk, üzembe
állt a cégnél egy Scodix, amely egy 3Dben UV-lakkozásra kifejlesztett berendezés, és amely lehetôvé teszi, hogy például
a könyveknek (is) egészen különleges, exkluzív borítók készülhessenek. Olyanok,
amelyek odavonzzák a vásárlók szemét, és
kinyittatják velük a pénztárcájukat…
A Prime Rate által szervezett valamenynyi konferenciára, szimpóziumra jellemzô,
hogy nemcsak saját újdonságaikat, szolgáltatásaikat, lehetôségeiket mutatják be a
jelenlévôknek, és egyfajta szakmai továbbképzésül is szolgálnak, hanem további érdekes és hasznos információkat tartalmazó
elôadásokat is meghallgathatnak a résztvevôk, akik ez alkalommal közel százan voltak. A mostani rendezvény „vendégelôadói” Kocsis András Sándor, a MKKE elnöke és egyben a Kossuth Kiadói ZRt. elnök-vezérigazgatója, dr. Gereben Ferenc,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi docense, illetve a
MOME részérôl a tipográfia tudományának tudora, Maczó Péter DLA (szabad
mûvészetek doktora) volt. Kocsis András
Sándor a tôle megszokott elképesztô szellemességgel vázolta a kiadói ágazat helyzetét, amely azonban cseppet sem rózsás:
megszûnô, illetve bizonytalan támogatások, terjesztôi problémák, kevésbé szerencsés koncentrációs folyamatok, erôsödô
versenyhelyzet a virtuális csatornákkal –
és még hosszasan sorolta a gondokat – jellemzik. Ugyanakkor az is tény, hogy a
nyomtatott könyv vitathatatlanul a kultúra
része, tehát nem fog eltûnni. Ám – ahogy
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Prime Rate – IV. Digitális Könyvnap

az elôadó fogalmazott –: „arra azonban vigyázni kell, hogy a kultúra, amely egy gyöngyszem,
nehogy elguruljon…”
Dr. Gereben Ferenc az olvasáskultúra változásáról tartott
egy igen érdekes elôadást,
amelybôl egyértelmûen kiderült – és ismét csak idézek –:
„a társadalom értékrendjében
egy nagy eltolódás történt, és
nem igazán az érték felé…” Ezzel együtt,
a jelenkori felmérések némileg bizakodásra adnak okot, ugyanis a mostani 21–30
éves értelmiségi generáció elôszeretettel
olvas nyomtatott médiumot. Sôt, kifejezetten igényli azt. Aminek több oka is van,
egyrészt képernyôrôl „nem mennek bele
az agyba, nem rögzülnek mélyen” az információk, másrészt – újra idézet –: „a
digitális világnak nincs sem múltja, sem
jövôje: ad hoc létezik. A nyomtatott termék
kerek egészet alkot az elejétôl a végéig”.
A következô elôadó, Maczó Péter számára pedig természetesen az a könyv, ami
háromdimenziós, kézbe fogva lapozgatni
lehet, és nemcsak tartalmában, hanem tipográfiájában is értékeket hordoz. Nem
véletlen, hogy elôadásában friss diplomások könyvterveit mutatta be, s hívta fel a
figyelmet arra, hogy az igényesség a
könyv tervezésénél kezdôdik. A felvonultatott konkrét példák ékesen bizonyították,
hogy a hozzáértô tervezés milyen hihetetlen egyediséget, külsô és belsô harmóniát
ad egy adott mûnek. Egészen más kézbe
fogni egy olyan könyvet, amelyen látszik,
érezhetô az avatott tervezés... A számítógépes programok soha nem pótolják a szakmai felkészültséget, tudást és értô kreativitást. Végezetül pedig Maximo Vignellit,
korunk egyik leghíresebb dizájnerét idézte
Maczó Péter: „A technika csak szabadságot ad a tervezômûvésznek – hogy tervezhessen”.
Az elôadások végeztével üzemlátogatásra került sor, majd egy könnyû ebédre is
vendégül látta partnereit a Prime Rate.
Legközelebbi nyílt napjukra egyébként
október 16-án kerül majd sor, amelyen az
érdeklôdôk a 3D UV-lakkozással ismerkedhetnek meg alaposabban. ■

Ilona

9

Cég info

mastertan280 okt-I gmn

2013/09/30

17:12

Page 10

Eska Frog Award: ismét régió- és világbajnok magyar pályázók

Papyrus Hungária,
Grafit Pencil,
Interpress

Ismét magyar siker
született a holland Eska
Graphic Board cég Eska Frog Award pályázatán. Ebben az évben a
Papyrus Hungária ügyfelei közül került ki
könyvkategóriában a
régiógyôztes, valamint
egyéb kategóriában a
régió- és egyben világbajnok. Könyvkategóriában az Interpress Külkereskedelmi Kft. pályázott egy 1500
példányban megjelenô és dísztokban elhelyezett orosz nyelvû
négykötetes könyvsorozattal, s nyerte meg a régiós versenyt.
Tény, hogy az Interpress volt a pályázó, de mindenképpen meg
kell említenünk a kivitelezô cégek nevét, hiszen igazából az ô
érdemük (is) eme rangos díj elnyerése. A könyvek maguk a gyulai Dürer Nyomdában készültek, míg a dísztokok a budapesti
Megalux munkája. A Grafit Pencil pedig az Egyéb kategóriában lett nemcsak régió-, hanem egyben világbajnok is az általuk
2000 példányban gyártott termékismertetô mappával, ahol a
Grafit Pencil alvállalkozója az Occupatio Kft. volt.
Ahogy az ma már az ágazat szélesebb körében ismeretes: az
Eska Graphic Board négy évvel ezelôtt hirdette meg az Eska
Frog versenyt. A gyôztesek nem „szûk és gyenge” mezônyben
érték el ezt a sikert, hiszen a kiíró cég, az Eska Graphic Board
az Egyesült Államoktól Ázsiáig a világ mintegy 100 országában
forgalmazza termékeit, és 4 régióra osztva, régiónként 4 kategóriában írja ki a versenyt. Minden régióban az egyes kategóriákat
tekintve gyôztest hirdetnek, majd következik a régiógyôztesek
versengése az abszolút gyôztes igen-igen megtisztelô címért.
Nos, e nem kis megmérettetésen nyert az idén a Papyrus Hungária Zrt. két partnere – az Interpress és a Grafit Pencil.
Az ünnepélyes díjátadóra 2013. szeptember 18-án a Papyrus
Hungária székhelyén került sor. Az eseményen részt vettek természetesen a díjazottak és alvállalkozóik, továbbá az Eska Graphic Board regionális értékesítési igazgatója, Robert Zwart, illetve a hazai képviseletet ellátó Polo Kft. ügyvezetôje, Simon
Nicolette, valamint az Eska Graphic Board termékeit immáron
harminc éve forgalmazó Papyrus Hungária csapata.
A vendégeket Palkó Roland, a Papyrus Hungária vezérigazgatója köszöntötte, majd átadta a szót Robert Zwartnak, aki röviden ismertette a verseny születésének történetét, majd a zsûrizés menetét, ezt követôen pedig átadta a díjazottaknak az okle-
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velet, az értékelô jegyzôkönyvet, továbbá a világbajnoknak járó
Eska-Frogot, a „bronzbékát”, valamint a mindkét kitüntetés
mellé járó pénzjutalmat. „Külön öröm számomra, hogy Magyarországon két kategóriagyôztesnek is gratulálhatok, akik közül az egyik, a Grafit Pencil az összesített verseny abszolút gyôztese is lett, és jövôre is szívesen jönnék Magyarországra, hogy
újabb pályázóknak adhassam át a díjat, díjakat” – mondta
Robert Zwart, majd a jelenlévô társasággal együtt köszöntésre
emelte pezsgôspoharát.
Ahogy arról már korábban írtunk, az Eska Graphic Board,
mint a kiváló minôségû könyvkötôlemezek gyártója és szállítója ismert világszerte. Termékeiket elsôsorban keménytáblás
könyvek, képek, gyûrûsmappák, naplók, albumok, puzzle-k,
display-k, kínálótálcák, illetve luxuscsomagolások gyártásához
használják, és ezen a területen vezetô piaci pozícióval rendelkezik a cég. A felhasználók körében igen kedveltek az Eska
márkanév alatt forgalmazott termékek, mert minôségük kiváló
és állandó, illetve annak érdekében, hogy biztosítsák a gyors és
megbízható szolgáltatást világszerte, az Eska értékesítési és
szolgáltatási központokat hozott létre a nagyobb európai piacokon, az Egyesült Államokban és Ázsiában. Ezen túlmenôen pedig dedikált hálózati képviseleteik, forgalmazóik és nagykereskedôik vannak a világ minden táján. Az Eska gyárai Hollandia
északi részén találhatók, ahol modern kartongépeken és környezetbarát technológiával évente mintegy 250 000 tonna lemezt
állítanak elô. Azt is érdemes tudni, hogy minden Eska termék
újrahasznosított alapanyagból készül, valamennyi rendelkezik
FSC tanúsítványnyal, és természetesen maga a cég is minôségbiztosított (ISO 9001, ISO 14001). A Papyrus Hungária pedig –
ahogy azt fentebb már említettem – immáron 30 éve forgalmazza az Eska Graphic Board termékeit, és ma már a teljes készlet
FSC minôsítetten érhetô el a Papyrus raktárából.
Az ünnepséget hangulatos állófogadás zárta, amelyen adományozó, kereskedô és díjazott együtt örült a sikernek. ■
Ilona
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Bollorè, avagy a vékonypapír világa

Europapier Budapest
a Villa Bagatelle-ben
A nyomdaipari termékek között
meglehetôsen sok az úgynevezett
speciális termék. Egészen biztosan
ide sorolhatóak a betegtájékoztatók
is, amelyek nemcsak „nyomtatásilag
és feldolgozásilag” kívánnak sajátos
szakmai felkészültséget, hanem a
hordozót tekintve is. Ezek a kis „cetlik” ugyanis nagyon vékony, jellemzôen 35–60 grammsúlytartomány közötti papírra készülnek, és éppen
ezért különösen fontos, hogy milyen
minôségû az a bizonyos papír, hiszen
feldolgozhatósága – nyomtatás és
hajtogatás – ettôl függ. Tulajdonképpen nem túl sok nyomda foglalkozik
betegtájékoztatók nyomtatásával, számukra azonban kiemelkedô jelentôségû, hogy mindent tudjanak a hordozóval kapcsolatosan.
Az Europapier Budapest Kft. éppen ezen partnerei munkáját szerette
volna elôsegíteni azzal is, hogy 2013.
szeptember 25-én, a Villa Bagatelleben eltöltött villásreggeli keretei között alaposabban is megismerteti a
vékonypapír területén Európa piacvezetôjének számító Bollorè papírokat. S hogy minél autentikusabbak
legyenek a vonatkozó információk, a
gyártó cég, a PDV részérôl Jürgen
Eschbach, a kelet-európai régió, valamint az osztrák, a német és a svájci

termegkft@t-online.hu
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piacok értékesítéséért felelôs
vezetôje tartotta az elôadást.
Miután Erdély
Zsolt, az Europapier Budapest ügyvezetôje köszöntötte
a vendégeket, és miután mindenki megkapta Budapest legjobb reggelizô-helyének számító Villa
Bagatelle híresen ízletes reggelijét, Jürgen Eschbach el is
kezdte elôadását. A
fordításban Dely
Andrea volt segítségére, aki a hazai forgalmazónál, az Europapier Budapestnél kiemelten foglalkozik ezekkel a
papírféleségekkel. A papírgyárról
magáról érdemes tudni, hogy 1920ban alapították, és egészen 1986-ig
magántulajdonban volt. Ekkor vette
meg a Bollorè cég, majd nem sokkal
késôbb az észak-amerikai PVL tulajdonába került. A PVL-nek két európai leányvállalata van: a francia PDL
és PDV. Ez utóbbiban gyártják az Európa, sôt világszerte jól ismert Bollorè papírokat, merthogy márkanévként

az új tulajdonos
megtartotta a Bollorè nevet. A PVL két
európai gyára egyébként kifejezetten az
úgynevezett vékonypapír gyártására szakosodott, amibe a
betegtájékoztatókhoz
használt papírokon
kívül a cigarettapapír is beletartozik.
Mint megtudtuk,
mindkét szegmens
karakteresen növekvô üzletágat jelent.
(És ez nem is csoda:
az emberek sokat dohányoznak, és – okokozati összefüggés
nélkül – egyre többféle gyógyszereket
szednek… – a fôszerk.)
A két európai gyárban található
négy papírgépen évente 97 500 tonna
papírt állítanak elô, amelynek 70 százaléka exportra kerül. Éves árbevételük meghaladja a 128 millió eurót, és
közel 400 embert foglalkoztatnak.
Nagy hangsúlyt fektettek és fektetnek a környezetvédelemre is: természetesen FSC és PEFC, valamint ISO
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ciálisan, mind gazdaságilag, mind
környezetvédelmileg egyforma felelôsséggel bírnak.
A cég 2005-ben kezdett el betegtájékoztató papírokat gyártani, ma
már piacvezetô Európában. És
nemcsak a hagyományos technológiához (íves és tekercses ofszetnyomtatás) kínálnak ilyen papírt,
hanem mindkét féle – száraz toneres, illetve inkjet – digitális nyomtatási eljáráshoz is. De az ô nevükhöz fûzôdik az elsô – még 2010ben megjelent – újrahasznosított
alapanyagból készült vékonypapír
is, a Primacoat Green.
Ezt követôen Jürgen Eschbach
részletesebben is bemutatta az
általuk kínált vékonypapírokat,
külön kitérve a felsorolásban a
betegtájékoztatót gyártó hazai
nyomdák körében leginkább
használt és kedvelt papírokra, a
Primapharmra, illetve a Primabrite-re, amelyek eco-design
FSC-tanúsított papírok, és már
32 g/m2-tôl a hazai nyomdák
számára is elérhetôek, természetesen az Europapier Budapesten keresztül. A trendekrôl

szólva pedig elmondta az elôadó,
hogy egyre vékonyabb papírokat igényel a piac, és kétségtelen, hogy
ehhez a tekercses nyomtatás, feldolgozás az ideálisabb, hiszen ívesen
megnyomtatni, illetve feldolgozni
például egy 30 g/m2 körüli vékonypapírt, nem kis kihívás, sôt: szinte lehetetlen… Végezetül pedig Jürgen
Eschbach arra is felhívta a jelenlévôk
figyelmét, hogy a gyártó a termékek
mellett milyen hozzáadott értékkel
támogatja partnereit: lehetôség van
gyári szakemberek segítségét igénybe
venni akár próbagyártásra, rendszeres
továbbképzéseket szerveznek a nyomdászok számára, beszerzôi készletfigyelô rendszer segíti a gördülékeny
kiszolgálást, és a WOS-nak (Web Order Services) köszönhetôen a nap 24
órájában fogadják a megrendeléseket.
Ezzel véget ért a villás reggeli
szakmai programja (végre az elôadó
is leülhetett reggelizni), és kezdetét
vette a kötetlen beszélgetés, amelynek során minden esetlegesen felmerülô kérdésre választ kaptak a betegtájékoztatót gyártó nyomdák jelenlévô képviselôi. ■

Céginfo

9001 és ISO
14001 tanúsítványnyal
is rendelkeznek. Emellett
saját maguk
állítják elô –
mégpedig
egyrészt háztartási hulladékból, másrészt biomasszából –
a gyártáshoz szükséges energiát, és
saját vízierômûvük van a víztisztításhoz. Jelentôsen csökkentették a CO2
kibocsátásukat is, és mivel bevezették
az úgynevezett „Életciklus követést”,
folyamatosan figyelemmel kísérik
termékeik levegôre, vízre, földre és
energiafelhasználásra való hatását. Az
alapanyagként beszerzett cellulóz 84
százaléka FSC minôsített. A fenntarthatóságot szem elôtt tartva mûködnek, és ez azt jelenti, hogy mind szo-
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Ilona

sales@lemmaco.hu
www.lemmaco.hu

• EDEL lakkok
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A Duplók iránt van kereslet:
fôleg a gépek minôsége okán, valamint…

COPY-X Kft.
A salgótarjáni székhelyû, ám budapesti telephellyel
és bemutatóteremmel is rendelkezô COPY-X Kft. 1991ben alakult, mint irodatechnikai vállalkozás. 1997-ben
a SHARP a „SHARP területi fôforgalmazó és
szakszerviz” címet, 1999-ben a Duplo a „Kiemelt
országos forgalmazó és szakszerviz” címet adományozta
munkájuk elismeréseképpen. A cég jelenleg is
a SHARP hivatalos viszonteladója és szakszervize,
valamint 2011 márciusa óta a Duplo magyarországi
disztribútori feladatait is ôk látják el, illetve
megtalálhatók kínálatukban a GUK hajtogatógépek,
illetve a távol-keleti EP cég kötészeti, és
vágóberendezései is. Ezenkívül van még egy „lábuk”:
a „Kreatív Ötletek Boltja”, amelyet 2002 októberében
nyitottak. De visszatérve a szorosan vett
nyomdaiparhoz: a Duplo-berendezések teljes választéka
megtalálható náluk, a gyorsmásolóktól kezdve
a kötészeti gépekig, rendszerekig, amelyeket budapesti
bemutatótermükben be is tudnak mutatni
az érdeklôdôknek. Ám nemcsak forgalmazzák
a berendezéseket, hanem az üzemeltetéshez szükséges
kellékeket is meg lehet rendelni náluk. És – természetesen – a szerviz is messzemenôkig megoldott, hiszen szoros együttmûködésben
dolgoznak a szervizfeladatokat ellátó PFE Nyomdaipari Kft.-vel.
Tóth Istvánnal, a COPY-X tulajdonos-ügyvezetôjével beszélgettem.
● Mit jelentett az önök – és persze
a partnereik – életében, hogy a
Duplo hivatalos disztribútorává
váltak?
– Nem volt számunkra idegen a
„pálya”, hiszen elôtte 15 éven keresztül mi voltunk a Duplo legnagyobb
viszonteladója. A Duplo berendezések igen gyorsan ismertté és kedveltté
váltak a nyomdászok körében, és ebben nem kis szerepet játszott természetesen az sem, hogy az elôzô disztribútor, a PC Stúdió 2000 igen erôteljesen volt jelen a hazai piacon.
Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy
az erôteljes disztribútori jelenlétnek

meg volt a hátránya is, hiszen egyrészt kvázi versenyeztünk egymással,
másrészt a gépek eladási árát nem mi
képeztük, arra ráhatásunk csak mérsékelten volt. Amikor bennünket bíztak meg a hivatalos képviselettel, új
árképzés vette kezdetét: olcsóbbak
lettek ezek a berendezések, annak ellenére, hogy közben a japán jen árfolyama a forinthoz képest „elszállt”.
Így azt kell mondjam: a partnereink
számára jelentôs anyagi könnyebbséget jelent, hogy immáron több mint
két és fél éve mi vagyunk a hivatalos
képviselet.

● De ez majdhogynem egy közgazdasági képtelenség…
– A mindenkori beszerzési ár – beleértve az aktuális árfolyamon történô
átváltást is – csak egy tényezôje az
eladási árnak, amely ezen kívül még
nagymértékben függ az adott cég
költségstruktúrájától és nyereségrátájától is. Nálunk mind a költségstruktúra, mind a nyereségtartalom alacsony: inkább a „sûrû fillér elv” alapján dolgozunk, ezért olyan árfekvésben kínáljuk a berendezéseket, hogy
a vevôinknek nagyon megérje megvenni.

Hengerstanc, kasírozó, flexógép – a gyártótól
V árvédô Kft. Leányvár, Bécsi úti ipartelep, t.: 06-20/9520-417, e-mail: varvedo@t-online.hu
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● Úgy fogalmazott, hogy „újabb”
berendezéseket. Ez újat is jelent
egyben?
– Újat is jelent, de kétségtelen, az a
jellemzôbb, hogy nem újat, hanem a
meglévônél újabbat, vagyis használt,
de hibátlan minôséget produkáló
Duplo-berendezés került meglehetôsen sok nyomdához.
● Rendben, hogy önök a korábbi
évekhez képest jóval kedvezôbb
áron tudják kínálni a Duplo-berendezéseket, és ilyen formán nagyon
„megérik az árukat”, de a nyomdászoknak nem nagyon van – nem
is volt igazán soha – elegendô
anyagi forrásuk. Pályázati pénzeknek, illetve hitellehetôségeknek
pedig manapság erôsen híja van…
– Ezt mi is tudjuk, ugyanakkor ahhoz, hogy egy nyomda gazdaságosan
és piacképes hatékonysággal tudjon
termelni, szüksége van megfelelô berendezésekre. Éppen ezért kidolgoztunk egy olyan konstrukciót, amely lehetôvé teszi, hogy ne kelljen egy öszszegben kifizetni a gépeket: tôlünk
bérelni (is) lehet a berendezéseket! Ez
rendkívül elônyös a partnereinknek, hiszen egész más költségterhet jelent ha-
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vonta fizetni a bérleti díjat, mint megvenni egy gépet. És elônyös számunkra is, hiszen folyamatos bevételt jelent.
● Gondolom, jellemzôen modernizálás van a fejlesztések mögött,
nem pedig a meglévô kapacitás bôvítése, vagy éppen a tevékenység
szélesítése…
– A nyomdák többségében valóban
régebbi konstrukciót cserélnek egy
újabbra, modernebbre. Ámbár, eddig
minden évben tudtunk vadonatúj
gépsorokat is eladni. De találkozunk
olyan esettel is, amikor valaki azért
dönt – akár egy használt – Duplo
mellett, mert ezen túl házon belül
akarja megoldani a kötészetet, vagyis
a tevékenységét bôvíti.
● Ha valaki modernizálni akar,
akkor beszámítják a régi gépet?
– Természetesen! Sôt, nemcsak
egy újabb gép vásárlásakor számítunk be bármilyen Duplo-berendezést, hanem „önmagukban” is megvásároljuk a használtakat.
● Minden esetben?
– Minden esetben!
● A Duplo-gépek egyik nagy erôssége, hogy klasszikusan, illetve digitális nyomtatott ívek feldolgozására, sôt, egyidejû feldolgozására
is alkalmas.
– Pont ma voltam az egyik igen jó
nevû és nagy nyomda igazgatójánál,
ahol évek óta – természetesen – Duplo-irkarendszer is mûködik. Ô is megerôsítette, hogy ezek a berendezések
nagyon megbízhatóak, nagyon strapabírók, és egyáltalán nem bánta meg,
hogy annak idején e mellett döntött.
És most újra a Duplo mellett dönt.

● Túl azon, hogy ha lenne is hitellehetôség, ma már a vonatkozó tapasztalatok birtokában mindenki
sokkal óvatosabb, de mégis menynyire változott meg a nyomdászoknál maga a beruházásszemlélet?
– A nyomdák döntô többségénél
van kötészeti gép, még abból az idôbôl, amikor – ha volt rá igazán szüksége, ha nem – szinte mindenki fejlesztett ez irányba is. Most az tapasztalható, hogy ezeket a berendezéseket
a végsôkig „ki akarják hajtani”, és
nagyon átgondolják egy újabb beszerzését. Kicsit a másik végletbe estek,
vagy kénytelenek voltak esni…
Röviden: bármennyire is megérné
nekik egy újabbra cserélni, nehéz új
gépet értékesíteni, bármilyen jó konstrukcióban is kínáljuk.

Céginfo

● 2011-ben javában dúlt a válság,
és jószerint még ma is tart, legalábbis a nyomdaipar erôsen így
érzi… Mennyire mûködött/mûködik
ez az üzleti elképzelés? Veszik a
nyomdászok a Duplót?
– Növekedett a forgalmunk az elmúlt jó két és fél évben. És azzal
együtt, hogy elvétve akadnak csak
pályázati lehetôségek, bizony jó néhány cégnél állítottunk üzembe újabb
berendezéseket, illetve komplett
rendszereket.

17:12

● Kilátások?
– Meggyôzôdésünk, hogy a mai
felgyorsult világban, a túltelített piacokon nemcsak lépést kell, hogy tartsunk az újabbnál újabb technológiai
fejlesztésekkel, illetve azok hazai piacon való hozzáférésének biztosításával, hanem minôségi, az ügyfél igényeit maximálisan kielégítô szolgáltatást kell nyújtanunk, és persze mindezt olyan áron, amely a partnereink
számára nemcsak elérhetô, hanem
vonzó is. Hosszú távra gondolkodunk,
és pontosan tudjuk: a bizalmat nem
csak kiérdemelni kell, hanem meg is
ôrizni. A megôrzés alapja pedig az,
hogy semmilyen téren soha ne csalódjanak bennünk az ügyfeleink. A mi
sikerünknek ugyanis egyetlen mércéje
van: a partnereink elégedettsége. ■
Ilona

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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Horizonton a Horizon, és persze más is…

Keményfém Kft.
Természetesen tudjuk, hogy a Horizon kötészeti gépek
magyarországi képviseletét Anton Bauer látja el.
Ám tekintettel arra, hogy egyrészt a Keményfém Kft.
a Horizon gépek hivatalos hazai szervize, másrészt
a berendezések üzembe állítója, valamint ezen kívül
is érdekeltek a kötészet területén – és nemcsak
„vágógépkésileg” –, így Faragó Istvánnal,
a Keményfém Kft. tulajdonos-ügyvezetôjével ültünk le
beszélgetni arról, hogy mit is tapasztalnak a kötészeti
berendezésekkel kapcsolatosan a hazai piacon.

● Mióta is látják el a Horizon gépek
hivatalos szervizét?
–- Már hatodik éve dolgozunk szorosan együtt Anton Bauerrel, illetve magával a Horizon cég bécsi központjával.
Forgalmazni nem forgalmazzuk a berendezéseiket, viszont napi kapcsolatban
vagyunk Bauer úrral, s azonnal szólunk
neki, ha valahol felmerül az érdeklôdés a
gép iránt. De – hozzáteszem – ô annyira
ismeri a hazai piacot, és olyan gyakran
tartózkodik Magyarországon, hogy jószerint hamarabb értesül egy-egy fejlesztési szándékról, mint mi… Ebben persze
tulajdonképpen nincs semmi különös:
egyrészt ô egy igen kitûnô értékesítô,
másrészt mi pedig nem erre az egyetlen
területre fókuszálunk.
● Ezzel együtt igen átfogó képük van
errôl a területrôl is, hiszen valamennyi
Horizon üzembe állítását önök végzik.
Sok munkájuk volt, sok új Horizon került a hazai piacra az elmúlt négy-öt
évben?
– Teljesen egyértelmûen mutatkozik,
hogy alapjaiban megváltozott a nyomdák
beruházási koncepciója, de a feltételek és
körülmények is. Hét-tíz évvel ezelôtt
mindenki „nagy” gépben gondolkodott,
azóta viszont drasztikusan átalakultak a
megrendelôi igények, s a lecsökkent példányszámok elkészítéséhez nem éppen a
legmegfelelôbbek ezek a „nagy” gépek.
Igen ám, de ezek már ott vannak a nyomdáknál, s legtöbbjük még ma is nyögi ennek terheit, s hiába jelentenének számukra ideális megoldást a Horizon berende-
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zései, nem tudnak – akarnak –
felvállalni egy újabb beruházást. Pedig érdemes lenne ezen
elgondolkodni, hiszen a példányszámok – sajnos – nem
fognak növekedni, a Horizon
gépek pedig éppen a megváltozott piaci igényre – kis példányszám,
gyors és automatizált átállás, egy-két
vagy akár nulla beigazító példány – adnak kifogástalan választ. A Horizon vitathatatlanul jókor és kitûnô konstrukciójú gépekkel lépett a piacra, és noha volt
és van is versenytársa, igen gyorsan kedveltté váltak a nyomdászok között, és ez
meglátszik – itt Magyarországon is – az
üzembe állított gépek számán. Nem panaszkodhatunk: jó néhány új Horizon
került a hazai piacra. És van egy új tendencia is: sokan érdeklôdnek kis példányszámú, keménytáblás kötészeti berendezések iránt.
● A Horizonnak nincs keménytáblás
berendezése…
– Ez igaz, de van olyan gyártó – például az olasz Zecchini, amelynek a képviseletét itthon mi látjuk el –, amelynek
van. Kétségtelen, kevés cég kínál ilyet, és
technológiailag nem is egyszerû megoldani 50–100 példány keménytáblában
történô gazdaságos elôállítását. A Zecchini cég berendezése sem tökéletes, de
azért meglehetôsen jól használható.
Ugyanakkor azt is érdemes tudni, hogy
minden esetben nagyon sok függ a gép
kezelôjétôl is. Kollégáim szokták mondani egy-egy üzembe állítás kapcsán: „na,

ide sokat fogunk járni, mert a kezelô nagyon »háttal állt« a betanításhoz…” De
visszatérve a Horizon berendezéseihez:
puhatáblás kötészeti megoldásban rendkívül jó a kínálata, akár tradicionális,
akár PUR-ragasztóval, akár „vegyesen”
mûködô megoldásról legyen szó, és készüljön az ív akár digitális, akár tradicionális nyomdagépen. A Horizon gépek
kezelése egyszerû, mûködésük nagyon
megbízható, szervizigényük pedig rendkívül alacsony.
● Egy alapjaiban szervizeléssel foglalkozó cégnek ez utóbbi azért annyira
nem jó hír…
– De igen, mert az „ördög nem alszik”: egy megnyugtató szervizháttér –
akkor is, ha nem kell igénybe venni –
mindig biztonságot ad, és erôsíti a gép
iránti bizalmat. Magyarán: a nyomdaipar
szereplôi szívesebben vesznek háttértámogatással rendelkezô berendezést, vagyis a megnyugtató szervizháttér segíti
az értékesítést, ebbôl következôen több
az üzembe állítás, több a garanciális felügyelet, vagyis több a munkánk. Ráadásul, a Horizonnak Hamburgban van egy
óriási raktára, amelynek nagyobbik része
egy hatalmas alkatrészraktár, és mi innen
Dabasról meg tudjuk nézni, hogy adott
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● Egy új Horizon értékesítésekor,
van arra lehetôség, hogy a régi
gépet beszámítsák?
– Igen: részben mi magunk is foglalkozunk ezzel, de maga a Horizon
cég is, amelyiknek Németországban
is van használtgép-kereskedô kapcsolata. A Horizon ebben is messzemenôkig támogatja a partnereit. És még
egy dolog érdemel különleges figyelmet: mivel a Horizon gépeket folyamatosan fejlesztik, egy-egy újabb
konstrukció megjelenésekor az teljesen természetes, hogy jön egy kolléga Németországból, aki bemutatja az
újdonságokat a hazai csapatnak.
Tehát nemcsak a vevôket támogatja
maximálisan a Horizon, hanem a mi
szervizmunkánkat is.
● Elkanyarodva a Horizon, illetve
a Zecchini berendezésektôl, önök
forgalmazzák például a Schneider
Senator vágógépeket, továbbá igen
sokféle új és használt kisebb-nagyobb gépet, berendezést, nem beszélve az automatizálási megoldásaikról, és persze a vágókésekrôl,
na meg azok élezésérôl. Mi a helyzet ez utóbbi téren? Hiszen új vágógépkésekre, de fôleg az élezésre
akkor van szükség, ha használják… Koptatják a vágógépkéseket
a nyomdák?
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– Koptatják, de tény, hogy rendkívül árérzékeny a piac, és egyre nehezebben lehet a nyomdákat rábeszélni
arra, hogy keményfémbetétes késeket
használjanak. A gyorsacélkések természetesen olcsóbbak, viszont kevésbé strapabírók, gyakrabban kell éleztetni azokat. Tény ugyan, hogy kétszer annyiba kerülnek a keményfémbetétes kések, viszont tízszer hoszszabb az élettartamuk, tehát sokkal
olcsóbb a vágás velük. És ezt egzakt
módon be is tudjuk bizonyítani.
● Ha valaki napi szinten küzd a
túlélésért, akkor hiába tudja, hogy
mi lenne hosszú távon a gazdaságos döntés, neki ma kell túlélni, és
ehhez ma kell csökkenteni a költségeit, adott esetben lemondani egy
jó minôségû, keményfémbetétes kés
használatáról… Viszont ez egyben
azt is jelentheti, hogy az élezési
munkák száma növekszik…
– Igen is meg nem is: valóban
többször hozzák a késeket, de összességében – úgy tapasztaljuk – mégis
csökkent a nyomdák munkája. Nem
véletlen, hogy újabb piacok felé (is)
fordultunk: például szállítunk késeket
a fém-, illetve faipar számára. A több
lábon való állás elkerülhetetlen számunkra is…
● Pesszimista a nyomdaipar kilátásait illetôen?
– Nem! Az viszont kétségtelen,
hogy jelentôs átalakuláson ment és
még jelenleg is megy keresztül, és ez
átrendezi a teljes iparágat. Meggyôzôdésem – és a tapasztalat is azt mutatja –, hogy a nyomdaipar nem fog
eltûnni, sôt egy ideje – igaz nem rég-

óta – megállt az a zuhanórepülése,
amelyet egyrészt a gazdasági válság,
másrészt a virtuális csatornák térhódítása okozott. Kezd magára találni,
kezdi megtalálni újkori helyét a
nyomdaipar. Ám az is biztos, hogy ez
a szint, ez a mérték messze lesz a
fénykorában megszokotthoz képest.
De, hogy életképes és szükség van,
továbbá lesz is nyomdatermékekre,
azt az is jól mutatja, hogy van érdeklôdés hajtogatókra, ragasztókötôkre,
vágógépekre, illetve egyéb általunk
kínált gépekre, megoldásokra, szolgáltatásokra. Éppen a napokban adtunk el két Schneider Senator vágógépet. Ezen felül pedig nagyobb projektekben közösen veszünk részt más
nyomdaipari beszállítókkal, és e téren is szép eredményeket értünk el.
Szerencse, hogy azért vannak olyan
pályázatok, amelyek lehetôvé teszik
az ilyen irányú beruházásokat, és az a
tapasztalatunk, hogy ugyan óvatosan,
de a nyomdák ma már ismét élnek
vele. Amit jól is tesznek, hiszen fejlôdés, fejlesztés nélkül egész biztosan
kétséges a jövôjük. Persze, önmagában a fejlesztés semmire sem garancia… És bizony néha nemet is kell
tudni mondani, mert az jelent egy
ésszerû döntést…
Talán nem jelentem ki elhamarkodottan, de kezd kialakulni a nyomdák
között az a réteg, amely nemcsak túlélte a válságot – bár nyilván lesznek
még áldozatok –, hanem már nem is
billeg a megszûnés határán: lassanlassan ismét stabilizálódik, sôt erôsödik. ■
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alkatrészt melyik polcon találjuk, és
természetesen azonnal meg is tudjuk
rendelni. Legkésôbb 48, de inkább 24
órán belül itt van bármilyen alkatrész, és mi a lehetô legrövidebb idôn
– általában 24 órán – belül képesek
vagyunk az esetlegesen jelentkezô hibát elhárítani.
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Ilona
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Több mint egyszerû fóliázás – több mint egyszerû fóliázógép

Laminátor Kft.
A szolnoki székhelyû, ám
budapesti telephellyel is
rendelkezô Laminátor annak
idején, a 90-es évek elején
fóliázógépek gyártásával
lépett a nyomdaipari piacra.
A cég tulajdonosügyvezetôje, Kovács Ferenc
gépészmérnök kezdetben
egyéni vállalkozóként
építette ezeket
a berendezéseket, amelyeket
gyorsan megkedvelt a hazai
ágazat, hiszen megbízható és
igen kedvezô ár-érték arányt
képviselô gépekrôl van szó.
A cég növekedett, s ilyen
formán az egyéni
vállalkozásból egyéni cég, majd kft. lett. S a profil is bôvült: az egyéni igények alapján, illetve
sorozatban készült gépek mellett egy jó ideje igen széles szortimentben fóliákat is kínálnak.
Az elmúlt öt év gazdasági válsága természetesen ôket is érintette, ám nem feltétlenül
kedvezôtlenül. Kétségtelen: nem ölbe tett kézzel várták, hogy elmúljon a válság, hanem – egyebek
mellett – újabb piacok felé is fordultak. Kovács Ferenccel beszélgettem.

● Hogyan élték meg az elmúlt öt évet?
– A hazai nyomdaiparban valóban jóval kevesebb a mozgás, mint az azt megelôzô idôszakban, viszont nyitottunk az
exportpiacok felé, és meglehetôsen sok
külföldi partnerre tettünk szert: Angliától, Németországtól kezdve Oroszországon, Olaszországon, Ukrajnán át Romániáig igen sok gépet értékesítettünk az elmúlt jó másfél évben. Ennek nyilvánvalóan, az az oka, hogy az általunk gyártott
berendezések minimum ugyanazt „tudják”, mint más gyártó hasonló gépe, ám a
mienknek jóval kedvezôbb az árfekvése.
A hazai piacon a szûkülô uniós támogatások miatt ugyan csökkent a gépértékesítésünk, viszont az általunk kínált fóliák, valamint a szakmai tanácsadás iránt
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növekedett az érdeklôdés. Alig gyôzôm,
annyi helyre hívnak, és ami igazán jólesô
érzés, hogy nemcsak oda, ahol a mi gépeinken dolgoznak, hanem függetlenül a
géptípustól, igen sokszor fordulnak hozzám, hozzánk szakmai tanácsért.
● Amikor kínálatba vették a fóliákat,
az egy bölcs elôrelátás volt, merthogy
a gépekbôl elôbb-utóbb telítôdik a
piac…
– Inkább az volt az oka, hogy a 90-es
években a piacon nem volt megfelelô minôségû fólia, illetve, ha hozzá is lehetett
jutni, magasak voltak az árak, rossz volt
az ellátás és ez visszavetette a fóliázást.
Ezért döntöttünk amellett, hogy olyan
beszerzési forrást keresünk, amely mind

minôségben, mind pedig árfekvésben
kedvezô alternatívát jelent a hazai piac
számára.
● Ezzel együtt, bölcs elôrelátásnak is
minôsül a döntés, hiszen fóliázó
gépekbôl ma kevesebbet állítanak
üzembe, mint – mondjuk – 5-6 évvel
ezelôtt…
– Tény, hogy ilyen formán valóban
szerencsés döntés volt, ám összességében
ma több gépet gyártunk, mint korábban.
Ahogy említettem, egyrészt az exportunk
fellendült, másrészt más iparágak – például építôipar – számára is elkezdtünk
egyedi tervezésû célgépeket gyártani.
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● Úgy fogalmazott az imént, hogy
„igényes nyomdatermék”. Ennek
elôállításához alkalmasint a fóliázás, fôleg a különféle különlegesen
exkluzív felületet eredményezô fóliázás elengedhetetlen. Mennyire használják ki, élnek ennek lehetôségével
a nyomdászok?
– Ma már döntôen a melegfóliázás a
jellemzô, jószerint a hidegfóliázás teljesen megszûnt. A hagyományos felületû – átlátszó fényes és matt – fóliák
meglehetôsen széles körben használa-

Page 19

tosak, ám a különleges fóliák alkalmazása jószerint csak azoknál a partnereinknél van, akik az exportpiacra dolgoznak. Nyugat-Európában a megrendelôk körében ugyanis egyre nagyobb
a „divatja” a különleges felületet biztosító fóliázott nyomdaterméknek.
Sajnos, Magyarországon a megrendelôk, de még a nyomdászok sem ismerik nagyon a lehetôségeket, illetve
még mindig csak az ár számít. Pedig
egy késztermékben csak elenyészô
költséget jelentene egy exkluzív – bársonyos, fémhatású, strukturált stb. –
felületet eredményezô fólia alkalmazása, miközben az adott termék eladhatóságát jelentôsen növeli. Ezek a
fóliák természetesen ofszettechnológiával nyomtathatók.
● Térjünk vissza egy kicsit a gépekhez! Önök sorozatban is, de egyéni
igények alapján is gyártanak fóliázó – és nemcsak fóliázó – berendezéseket. A sorozatban, vagy az egyéni igény alapján gyártottra van nagyobb igény?
– A sorozatban gyártott gépeink
mindazt tudják, amire egy fóliázásnál
szükség van, szükség lehet: tehát aki
fóliázni akar, annak tökéletesen megfelel. Természetesen mindig vannak
újabb ötletek, és folyamatosan fejlesztjük a gépeinket. A teljesítmény
növelésére nem a megnövekedett
mennyiségek miatt van elsôsorban
szükség, hanem a gyorsabb átfutási
idôk érdekében. Az egyedi igények
pedig egyedi igények: tehát bizonyos
célfeladatok elvégzésére, vagy éppen
extra illetôleg eltérô formátumigényeknek a kielégítésére szolgálnak, és
azért fordulnak, fordulhatnak hozzánk

a partnereink, mert ezt mi megoldjuk.
A két terület azonos fontosságú számunkra is, és a partnereink számára is.
Egyébként éppen a napokban szállítunk le egy B1-es gépet, amely 60 méter/perc sebességgel képes fóliázni, és
az íveket raklappal lehet a gépbe betenni, majd fóliázás után kivenni. A
jövô hónapban pedig egy 125 x 200
cm formátumú hullámlemez- és mûanyaglemez-laminálót szállítunk,
amely a lemezek között el is vágja az
anyagot.
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● Ezek szerint kezd kevésbé fontos
lenni a nyomdaipar?
– Szó sincs róla! Egyszerûen arról
van szó, hogy mindig fejlôdni kell, és
éppen a több lábon való állás is segíti,
hogy a nyomdaipar számára még sokáig partner maradjunk. A nyomda és
csomagolóipari cégek számára is tervezünk, gyártunk célgépeket. A célgépekkel olyan minôségben, mennyiségben vagy egyedi tulajdonságokkal állítanak elô termékeket, amelyre a konkurens cégek nem képesek. Ez komoly piaci elônyt jelent az üzemeltetôknek. A magam részérôl mélységesen hiszek a nyomdaipar jövôjében,
hiszen egy igényes nyomdaipari terméket semmivel nem lehet kiváltani.
És úgyis tapasztalom, hogy ugyan alaposan megrázta az iparágat részben a
virtuális tér nyomulása, részben a gazdasági válság, egy ideje megállni látszik a negatív folyamat. Emelkedésrôl
talán csak mérsékelten beszélhetünk,
de legalább már nem csökken. Persze,
az is nyilvánvaló, hogy a korábbi szintre nem fognak visszatérni a nyomdaipari megrendelések, de egy elfogadható mértékre igen.

17:12

● Mi a tapasztalatuk a hazai piaci
szereplôkkel és helyzettel kapcsolatosan?
– Új szereplôvel nagyon ritkán találkozunk – bár azért elvétve akad –,
inkább a régi partnereink térnek vissza
hozzánk és fejlesztenek…
● Kapacitásbôvítésrôl vagy minôségi cserérôl van inkább szó?
– Jellemzôbb a minôségi csere, a
hidegfóliázásról melegfóliázásra váltás, ami persze egy kapacitásbôvülést
is eredményez.
● A régebbi gépeket alkalmasint
beszámítják egy újba?
– Igen, beszámítjuk. Jellemzôen hidegfóliázógépek kerülnek vissza, néha
egy-egy melegfóliázógép. Kevés a
használt gép. Azt kell, hogy mondjam:
szinte nincs mit beszámítani…
● Hogyhogy?
– Két tényezô miatt: az egyik, hogy
mivel nagyon kedvezô a gépeink beszerzési ára, rendkívül gyors a megtérülésük, másrészt pedig hosszú az

19

2013/09/30

Köz info

mastertan280 okt-I gmn

élettartamuk. Magyarán: mire valaki odáig
jut, hogy lecserélje,
már nagyon bôven kitermelték, megszolgálták az árukat. Tehát a partnereink
általában úgy vásárolnak új gépet, hogy megtartják régit. Vagy
ha nem, akkor a használt gép
gyorsan gazdára talál ismeretségi
körben. Ritkán jelenik meg a
piacon egy-egy használt Laminátor-féle fóliázógép…
● A fóliázás iránt növekszik
az igény?
– Igen, egy kicsit. Ami viszont
jó hír, hogy nem csökken.
Ugyanakkor határozottan átalakul magával a fóliázással foglalkozók köre. Néhányan ugyanis
kénytelenek voltak felhagyni a
tevékenységgel, fôleg olyanok,
akik kevésbé figyeltek az átalakuló piaci körülményekre, mások viszont erôsödni látszanak.
Ez utóbbi kör az, amely minôségigényesen és rugalmasan
szolgáltat, és korrekt üzleti magatartással áll mind a megrendelôi, mind a beszállítói felé. A válság egy feszesebb pénzügyi fegyelmet is megtanított az üzleti
élet szereplôi számára, és ettôl –
ha valaki jót akar magának – nem
is szabad eltérni. Mi is inkább
lemondtunk az olyan partnerekrôl, akik fizetési szempontból túl
nagy kockázatot jelentettek.
● Optimista a jövôt illetôen?
– Tulajdonképpen igen, de ebben a nagy álmoknak nincs helyük. Azt gondolom – és remélem –, hogy a tisztességes, becsületes munka és az ugyanilyen
üzleti hozzáállás, valamint a piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodás a jövôben is zálogául fog szolgálni annak, hogy
még sokáig a partnereink rendelkezésére álljunk. ■
Ilona
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Megrendelôként és egyben alvállalkozóként is

Gléda, az „atipikus”
nyomdatermékek gyártója
A Gléda Kft., mint a Printcom hazai képviselete 1991-ben alakult, és DM,
illetve PR eszközök, valamint különleges nyomtatványok tervezésével és
kivitelezésével foglalkozik. Mondhatni: a nyomdaipari „atipikus” termékek
a specialitásaik, amelyekbe beleértendô a szokatlan nyomdai kivitelezéssel
kapcsolatos kérések megoldása, vagy az akár extrém alacsony vagy éppen
extrém magas példányszám. Kalmár Péternek (képünkön jobbra) és Verô
Csabának (képünkön balra), a cég két ügyvezetôjének lételeme a kihívás:
azt szeretik a legjobban, ha valaki „nyomtatásilag” szokatlan kéréssel fordul
hozzájuk, aminek megoldásában nem kis szerepet játszhat egyrészt a szakmai
ismeretük és tapasztalatuk, másrészt a kreativitásuk. Kettôjükkel beszélgettem.
● Felsorolni is nehéz, hogy milyen sokféle
termékkel, de inkább fogalmaznék úgy, milyen sokféle nyomdaipari termékmegoldással foglalkoznak. És ez nem is csoda,
hiszen tevékenységük lényege, hogy egy
nyomdatermékkel kapcsolatos felmerülô
kihívásra megoldást találjanak.
K. P. – Úgy tartanak számon bennünket,
mint kreatív ügynökséget: az ügyfeleink elmondják, hogy mi az elképzelésük, és mi
mögé tesszük a megvalósítást. Természetesen ebbe az is beletartozik, hogy ötletet is
adjunk, hiszen honnan tudná egy „civil”, milyen lehetôségekkel bír a nyomdaipar. Gyakorlatilag adaptáljuk, bemutatjuk a felhasználóknak a mûszaki lehetôségek széles tárházát, és javaslatokat teszünk arra, hogy az ô
elképzelését hogyan és mivel lehetne a leghatékonyabban megvalósítani. Természetesen ennek lebonyolítását is elvállaljuk. A
módszer ellenkezô irányban is mûködik:
vagyis a kitaláló fejében született ötlethez
keressük és találjuk meg a kivitelezôt. Például a magyarországi PIN-borítékok elterjedésében nem kis szerepet játszottunk, igaz,
ezt nem Magyarországon gyártatjuk, mert
egy speciális technológiát igényel. De van
számos olyan termékféleség, amelyeket hazai alvállalkozók készítenek, hogy mást ne
említsek például a borítékos, illetve kaparós
sorsjegyeket, valamint a kaparós
nyereményjátékokhoz használt különféle
nyomtatványokat.
A hazai nyomdaipar szerepérôl beszélve
említhetném még a perszonalizált, illetve

perszonalizálás nélküli DM-leveleket, vagy
éppen a számlaleveles vagy a nélküli csekkeket is. Ezeket mind itthoni alvállalkozók,
nyomdák készítik a mi megbízásunkból.
● Próbáljuk meg áttekinteni, mi minden
tartozik a portfóliójukba?
V. Cs. – Megpróbálhatjuk, de tekintsünk
el a teljességtôl, mert akkor oldalakon keresztül tartana a felsorolás. Fôbb termékeink
közé tartoznak a levélreklámok, üzleti és
reklámlevelezéshez perszonalizált, azaz a
személyre szólóan megcímzett küldemények, a borítékos illetve kaparós sorsjegyek.
A kaparós sorsjegyek gyártását a legkülönbözôbb méretben és kivitelben vállaljuk. De
lehet hozzánk fordulni különféle mûanyag
kártyák, bankkártya-érvényesítési nyomtatványgarnitúrák, számlakivonatok és más különleges banki nyomtatványok – mint például a PIN-borítékok –, valamint öntapadó
jegyzettömbök (Haftnotizen) gyártatásával
is, akár cégnyomással ellátott, akár egyedi
kivitelben. Kínálatunk további része a
SECURITY PRINT, azaz az értékpapírok,
fontos iratok hamisítási lehetôségének kiküszöbölésére alkalmas nyomtatványok elôállítása is. Foglalkozunk az „önmaga borítékja” levélpapírral, továbbá leporellós vagy
A4-es, illetve egyéb méretû, mátrix- vagy
lézernyomtatóhoz alkalmas minôségû, diszkrét (titkosított) bérelszámolási nyomtatványokkal is. Ráadásul ügyviteli nyomtatványokat feldolgozó készülékek, berendezések
(szeparátorok, szorterek, levélhajtogatók, vá-
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gógépek) ugyancsak megtalálhatóak a
kínálatunkban. De visszatérve az irodai nyomdatermékekhez: a készpénzátutalási megbízások (sárga csekkek),
valamint csekkes számlalevelek alapés teljes kitöltéssel, továbbá levélpapírok, borítékok, nyomásra tapadó nyomtatott címkék és egyéb irodai ügyviteli
papíráruk egyaránt megrendelhetôk tôlünk. A postai csekkeket a Magyar
Posta által kiadott gyártókód birtokában készítjük ügyfeleink részére. Nem
kis szegmenst jelent az önkormányzatok, hivatalok, állami szervek hivatalos
irataihoz használatos különféle nyomtatványok, illetve tértivevények gyártása, gyártatása. Jószerint nincs olyan
nyomdatermék, amelynek gyártására,
gyártatására ne vállalkoznánk, és ez
igaz az egyetlen példánytól a többszázezres, milliós példányig.
K. P. – Természetesen teljes körû
kampány tervezésére és kivitelezésére
is készen állunk, az pedig evidens,
hogy a megrendeléseket rövid határidôvel, kedvezô árak mellett teljesítjük. Cégünk 2006 óta minôségirányítási rendszerben (MSZ EN ISO

9001:2009) mûködik, és ez úgyszintén
garanciát jelent megbízhatóságunkra.
● Ez tényleg elképesztô! Ezzel
együtt, mennyire „nyírbálta” meg a
válság a vonatkozó igényeket?
K. P. – Vitathatatlanul megéreztük a
válságot, illetve a virtuális csatornák is
„hódítottak el” tôlünk megrendeléseket. Ugyanakkor tény, hogy a kereskedelmi cégek a mai napig is szívesen
használják promócióikban a nyomtatott megjelenést, méghozzá különféle
nyereményjátékokkal egybekötve. Egy
„érdekes”, ily módon kiegészített
nyomtatvány bizonyítottan hatásosan
kelti fel a fogyasztók figyelmét, és ezt
a kereskedelmi cégek pontosan tudják,
mert forgalmukon érzékelik. Úgyhogy,
szerencsére sokan keresnek meg bennünket ilyen típusú elképzelésekkel,
amelyeket egyrészt alkalmasint további ötletekkel „megfejelünk”, másrészt
pedig lebonyolítjuk a gyártását is.
Ahogy mondtam: ha van hazai gyártó,
akkor azzal, ha nincs, akkor külföldön.
De nem egyszer fordulnak hozzánk a
nyomdaipari cégek is valamilyen speciális megrendeléssel, amelyet egy

csomag részeként ugyan felvállaltak, de technikailag nem
felkészültek a teljesítésére.
V. Cs. – Nemrég fejeztük be
egyébként a weboldalunk fejlesztését, és immáron lehetôvé
vált, hogy bárki – természetesen
a nyomdák is – online módon
kérhessen árajánlatot tôlünk a
különbözô speciális nyomdatermékek elkészítésére. Az eddigi
tapasztalataink alapján fôleg a
csekkmegrendelések iránt van a
legnagyobb kereslet. Ezzel párhuzamosan a honlapunkat optimalizáltuk a keresésekre, vagyis
ha valaki nyomdaipari terméket
keres a neten, akkor az elsôk között ajánlja fel cégünket a keresô,
s így jó esélyünk van arra, hogy megfelelô ajánlat esetén megkapjuk a megrendelést, amit aztán elkészítünk, elkészíttetünk.
● A Gléda tehát megrendelôje, de
egyben alvállalkozó partnere is a
hazai nyomdaiparnak?
K. P. – Pontosan! Jelenleg közel félezer megrendelôvel állunk kapcsolatban, akiknek nyomdai termékigényét –
amennyiben megoldható, és ahogy azt
már említettem – hazai nyomdák, alvállalkozók bevonásával gyártatjuk le.
Ugyanakkor nyitottak voltunk és vagyunk arra is, hogy a nyomdáknál jelentkezô speciális igények, termékek
kivitelezôjeként alvállalkozóként segítsünk, hogy komplex kiszolgálást
tudjanak nyújtani partnereiknek. Azt
gondoljuk, ha valamikor, akkor manapság elengedhetetlenül fontos a piaci létezéshez a megrendelôk teljes
körû kiszolgálása, és ez a nyomdaiparban is leginkább a kölcsönös együttmûködésekkel oldható meg. Mi számítunk tehát a hazai nyomdákra, de ôk
is számíthatnak a Gléda Kft.-re. ■
Ilona

G L É D A K F T. – print com magyarországi képviselet
web: www.gledanet.hu, telefon/fax: +36-1/466-0726, +36-1/209-2481
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Mestertanácsok – V.

Élelmiszeripari
felhasználásra vonatkozó
EU-rendeletek és az ISEGA-tanúsítvány

Elôzô cikkünkben a gyermekjátékokat érintô rendelkezéseket
ismertettük. A játékoknál – érthetô módon – a nyomathordozó
biztonsága a leglényegesebb, hiszen elsôsorban a felhasználót
kell megvédenünk. Az élelmiszereknél sincs másképp, bár elsô
látásra fordított a helyzet: itt a csomagolandó áru biztonsága a
legfontosabb – ha öntapadót alkalmazunk rajta, a termékkel akár
közvetlenül érintkezô ragasztóréteg lesz élelmiszerbiztonsági
szempontból a leginkább meghatározó.

Rendeletek – és hiányosságaik
Az Európai Unió elsô rendelete e téren a 76/938/EK volt,
amely kimondta, hogy az élelmiszerekkel rendeltetésszerûen
érintkezésbe kerülô tárgyak és anyagok (azaz a csomagolószerek
és alkotórészeik) nem juttathatnak az élelmiszerbe olyan anyagokat, amelyek károsak az egészségre, illetve rontják az élelmiszer minôségét, vagy gyorsabb romláshoz vezetnek. A rendeletre
azért is volt szükség, mert az ilyen összetevôk felismerése és szabályozása addig az egyes tagországok feladata volt, ez viszont
idôvel az országonként eltérô szabályok miatt egyenlôtlen versenyhelyzetet teremtett a csomagolóanyagok nemzetközi piacán.
Az 1989-ben született 89/109/EK direktíva már pontosította a
rendelet hatálya alá esô anyag- és tárgycsoportokat (például mûanyagok, papír és karton, kerámia, fém, üveg), továbbá elôírta,
hogy az érintett anyagok és tárgyak esetében úgynevezett „Pozitív
Listát” kell összeállítani: ez a lista tartalmazza azokat a felhasználandó összetevôket, amelyeknek élelmiszerbe oldódása nem jelent
egészségügyi kockázatot. A vonatkozó határértékek megállapítása
is a kitûzött célok közé tartozott.
A csomagolás részét képezô ragasztókat – a bevonatokkal, a
lakkokkal és nyomdafestékekkel együtt – csak az 1935/2004/EK
rendelet választotta külön a csomagolás egyéb alkotórészeitôl, illetve az egyéb mûanyagoktól; mivel összetételük jelentôsen eltérhet a klasszikus mûanyagokétól, külön intézkedések hatálya alá
tartozhatnak. A felhasználható összetevôk listáját, a migrációs határértékeket és a vizsgálati módszereket 2002-ben az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) határozta meg. Az ô közremûködésükkel jött létre a 10/2011/EK rendelet is, amellyel az egykori Pozitív Lista is újjászületett Uniós Lista néven. Jelenleg kizárólag az ebben felsorolt monomerek és adalékanyagok használhatók fel az élelmiszerrel rendeltetésszerûen érintkezésbe
kerülô mûanyagok és mûanyag tárgyak gyártása során, bizonyos adalékanyagokra pedig egyedi migrációs határértékek vonatkoznak. Az Uniós Lista azonban nem tárgyalja azokat az anyagokat, amelyeknél még nem ment végbe a EU-s jogharmonizáció:
idetartoznak például a polimerizációhoz szükséges katalizátorok,
iniciátorok és emulgeálószerek is. A lista tehát némiképp hiányos,
szabályozásra viszont a kimaradt anyagoknál is szükség van.
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Vizsgálódó németek
A Német Szövetségi Kockázatértékelô Intézet, a BfR a hatályos uniós rendeletekkel összhangban közreadta saját ajánlásait
is az élelmiszerrel érintkezô anyagok összetétele és az egészségre káros anyagok kioldódása tekintetében. Ôk a polimerizációs
segédanyagok mellett például a papírokat is megvizsgálták.
Ajánlásaikat hivatalosan nem iktatják törvénybe, azok mégis
mérvadónak tekinthetôk, mivel eredményeik tudományos és
technikai értelemben mindig naprakészek, valamint követik az
LFGB (élelmiszerekrôl és takarmányokról szóló német törvénykönyv) migrációra vonatkozó elôírásait és az 1935/2004/EK
rendeletben leírtakat. Az ajánlások mellé természetesen találni
kellett egy megbízható intézményt is, amely ellenôrzi a határértékek betartását.

Miért éppen ISEGA?
Az ISEGA független kutató- és bevizsgálóintézet mintegy
harminc éve mûködik Németországban, és egyik szakterületük
az élelmiszerrel érintkezô csomagolóanyagok fizikai és kémiai
vizsgálata. Együttmûködnek a BfR-rel és a német szabványügyi hivatallal, a DIN-nel is.
Az ISEGA átfogó tesztelésnek veti alá a kapott anyagmintát,
így az általuk végrehajtott vizsgálat gyakorlatilag az összes érvényben lévô uniós és német rendeletet és szabványt figyelembe veszi, tehát a BfR ajánlásai és az LFGB elôírásai mellett
magában foglalja a Magyar Élelmiszerkönyvben is harmonizált EN 1186 és EN 13130 szabványsorozatot is az összmigrációról (összes kioldódó anyag mennyiségérôl), illetve a
migrált anyagok részletes vizsgálatáról az egészségre különösen káros összetevôk (ftalát, biszfenol, primer aromás aminok
stb.) vonatkozásában. Az élelmiszerre gyakorolt hatás tekintetében az 1935/2004/EK rendelet és kiegészítéseinek megfelelôen jár el, továbbá a 10/2011/EK rendeletben frissített Uniós
Lista hatértékei szerint vizsgálódik. Az ISEGA-tanúsítvány további elônye, hogy a szigorú amerikai élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal, az FDA ajánlását is magában foglalja a szükséges
kitételekkel. Az így tanúsított termék tehát élelmiszer-biztonsági
szempontból nemcsak Európában állja meg a helyét.
A JAC ofszetpapírok és a JAC Ecoplus polipropilén fóliák
permanens, erôs és visszaszedhetô ragasztói egyaránt rendelkeznek ISEGA-tanúsítvánnyal, így az ilyen ragasztóval ellátott
öntapadók biztonsággal alkalmazhatóak száraz vagy nem zsíros élelmiszerek közvetlen címkézésére is. ■
Veres Péter
peter.veres@kpluszr.hu
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Úgy segíteni, hogy mindenki jól járjon

Nyomdászokért Alapítvány
Ezúttal pályázat, nemcsak nyomdász középiskolásoknak
A Nyomdászokért Alapítvány immáron közel harminc
éve segíti a szociálisan rászoruló nyomdászkollégákat
abban, hogy kicsit megkönynyítse életüket. Még a 80-as
évek közepén jött létre a
Szikra Lapnyomda keretei
között, és az akkori nagy
nyomdák döntô többsége
támogatta is. Ennek köszönhetôen például a 90-es évek
átalakulási hullámában a
munka nélkül maradt kollégáknak meglehetôsen komoly
segítségére tudtak lenni.
Az alapítvány kuratóriumának vezetésére Váczi Istvánt kérték fel, aki annak
idején a Szikra Lapnyomda
öntödéjében dolgozott, és egyben ellátta a szakszervezeti
vezetô feladatait is. Idôközben hatalmas változások történtek a cég életében is – csakhogy mást ne említsek:
nincs már Szikra Lapnyomda –, ám az alapítvány a mai
napig mûködik, s kuratóriumának elnöke még mindig
Váczi István. Igaz, egy jó ideje már nyugdíjban van, de
rendületlen energiával tartja életben a szervezetet: járja a
nyomdák és beszállító cégek döntéshozóit, s gyôzi meg
ôket, hogy támogassák a Nyomdászokért Alapítványt.
A négytagú kuratóriumot az elnökön kívül az Állami
Nyomda (amely egyben jelenlegi tulajdonosa is), továbbá
a Ringier Nyomda, valamint a gyomai Kner Nyomda egyegy képviselôje alkotja. Ezek a cégek rendszeres támogatói is az alapítványnak, ám rajtuk kívül is idôrôl idôre – s
az anyagi lehetôségektôl függôen – jó néhány nyomda és
beszállító dönt a támogatása mellett. Hol több, hol kevesebb összeg érkezik az egyszámlájukra, és ezek az összegek vitathatatlanul oda kerülnek, ahol a legnagyobb a
szükség. Az aAlapítvány támogat munkanélküli kollégát
is, de jellemzô módon abban nyújtanak hatékony segítséget, hogy a nyomdákban dolgozó alkalmazottak,
és azok gyermekei olyan lehetôségehhez jussanak,
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amelyek egyébként nem biztos, hogy elérhetôek lennének számukra. Ilyen például a gyerekek nyaraltatása,
amelynek helyszínéül legutóbb Balatonföldvár szolgált.
De ezen kívül is: az alapítvány lehetôséget nyújt, hogy a
cégvezetôk, illetve -tulajdonosok úgy tudják segíteni dolgozóikat, hogy azok gyermekei számára nyújtanak támogatást, és ennek fedezetét az adóból leírhatják. Az alapítvány egyébként közhasznú, így az szja 1 százalékát is
megkaphatják, és meg is kapják. Ebben az évben közel
kétmillió forint folyt be ebbôl.
S máris született az ötlet, hogy hol és hogy tudnának
még segíteni a rászorulókon. Pályázatot írtak ki középiskolás diákok számára: 2013. októbertôl a tanév végéig,
tehát 2014. júniusig havi 6000 forint összegû támogatást
kívánnak biztosítani öt fô részére. A pályázatnál nem
feltétel, hogy a diák a középiskolában a nyomdász
szakma valamely ágát tanulja – tanulhat akár zenét is
–, ám az igen, hogy a szülô az ágazaton belül, vagy
kapcsolódóan dolgozzon. Azért csak öt fô támogatását
vállalta fel az alapítvány, mert jelenleg ennyire van meg a
saját keret. Ugyanakkor, ha egy nyomda vezetôje szeretné
támogatni egy vagy akár több dolgozóját oly módon,
hogy a gyermekének középiskolai tanulmányához vagy
éppen nyaralásához járul hozzá, akkor az alapítványon
keresztül mindezt költséghatékony módon megteheti.
Én csak buzdítani tudok mindenkit: aki teheti, éljen
ezzel a lehetôséggel! Mert kire számíthatunk, ha nem
egymásra? Mert kire számíthat egy munkaadó, ha nem a
munkavállalókra? És mert kire számíthat egy munkavállaló, ha nem a munkaadójára?
Nagyon kegyetlenné válik az a világ, ahol egy társadalom tagjaiból kivész a szociális érzékenység… Egymásért
és persze önmagunk iránt is felelôsség, hogy ne így legyen. ■
Ilona

Nyomdászokért Közhasznú Alapítvány
1102 Budapest, Halom utca 5.
Adószám: 19021344-1-04
Raiffeisen Bank: 12001008-00381721-00100005
Érdeklôdni lehet: Váczi István (06-20/466-3972),
Császár Patrícia (06-30/338-7045)
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Nyomda- és Papíripari Szövetség
Mítoszok és tények
„Gondoljon a környezetére, mielôtt ezt az email-t kinyomtatná!” Ilyen és ehhez hasonló figyelmeztetéssel naponta találkozhatunk. Divattá vált a nyomtatott terméket
környezetkárosító hulladékként aposztrofálni, és használóiban bûntudatot kelteni.
Sejthetô, hogy honnan indult a támadás a print ellen, és sajnálatos módon ehhez
a kormányzatok mindenütt támogatást nyújtanak. Rengeteg téveszme él a papírral
kapcsolatban a köztudatban. A Two Sides nemzetközi kampány ez ellen küzd, és célja, hogy az emberek valódi tények birtokában hozhassanak döntéseket. A Nyomda- és Papíripari Szövetség ez évtôl
csatlakozott a Two Sides kampányhoz. Magyar fordításban is megjelent a Mítoszok és tények címû prospektus,
amely a tények bemutatásával igyekszik tiszta vizet önteni a pohárba. A prospektus elsô körben megküldésre kerül
a pártok frakcióvezetôinek, minisztériumok és környezetvédelmi szervezetek vezetôinek, iskoláknak, valamint
a jelentôsebb sajtóorgánumoknak. A prospektus természetesen elérhetô lesz a szövetség tagjai számára is.

Hírek
az egyesület
háza tájáról

Ne feledjék, és már most
jegy ezzék elô az
össz-szakmai feszti vál
idôpontját!
November 19–21., Syma csarnok

K ettô az egyben, de külön is:
1./ Fórum a minôségrôl
XV. k onfer enciája
2013. október 9. (szerda), Újhartyán

2./ P apír 2013 k onfer encia
2013. október 10. (csütörtök), Dunaújváros
Egyesületünk két önálló, de a helyszínek, az idôpont és a
témájuk alapján célszerûen összekapcsolható szakmai
konferenciát szervez 2013. október 9–10-én.
A két programra külön-külön is fogadjuk a jelentkezéseket, de további kedvezményt kapnak, akik mindkét nap
programján részt vesznek.

1./ Fórum a minôségrôl
Tervezett program:
9.00-tôl regisztráció Újhartyánban, a házigazdai
tisztséget felvállaló Sealed Air Magyarország Kft.-nél
10.00-tôl Szakmai elôadások (egy kávészünettel)
14.00 Ebéd
15.00-tôl Üzemlátogatás, zárszó
A Minôségügyi fórumon való részvétel ISO továbbképzésnek minôsül, a részvételrôl igazolást adunk!
A fórummal kapcsolatban bôvebb felvilágosítás:
elôadások: Varga Margit (30/9389-110),
szervezés: Fodor Erzsébet (30/6323-344).

Felhívás! A Papír és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület és a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség támogatásával
A PPFest+PPDexpo elôtt egy héttel, 2013. november 14-én fog
megjelenni a Figyelô címû gazdasági folyóirat Csomagolás és
Nyomdaipar címû és tárgyú, 16+4 oldalas, behúzott szakmai
melléklete. A kiadványban a szerkesztôségi anyagok mellett lehetôség van PR-cikkek és hirdetések elhelyezésére kedvezményes
feltételekkel.
Bôvebb információk és egyeztetés:
Pesti Sándor 30/9486-381, pesti@pnyme.hu

2./ Papír 2013 konferencia
Tervezett program:
9.00-tôl: regisztráció Dunaújvárosban a házigazdai tisztséget
felvállaló Dunacell Kft.-nél (Dunaújváros, Papírgyári út 42–46.)
10.00-tôl: Szakmai elôadások (egy kávészünettel):
Ízelítô az elôadásokból:
VOITH – aktuális fejlesztések bemutatása; A papíriparban
használatos vegyszerek, fejlesztési tendenciák; Egy papíripari
keményítôbeszállító elôadása; A Hamburger Hungária
szennyvíztisztítójának mûködése, fejlesztése; A papírhulladékbegyûjtés helyzete, piaci és minôségi változások; A Dunacell
fejlôdéstörténete és jövôbeni kilátásai; A papíripari oktatás jelene,
jövôbeni kilátásai; A papíripar imidzsének alakulása
14.00 Büféebéd a helyszínen
15.00 Fakultatív üzemlátogatási lehetôség a Hamburger Hungária
papírgyárban

25

Köz info

mastertan280 okt-I gmn

2013/09/30

17:12

Page 26

Mens sana in corpore sano
A kijáróember visszajött
belgából, és megnyíltak az ég csatornái. Csak úgy dôl a lé. Mindez kiegészítve egy kis ingyen hitellel: maga
lesz a Kánaán. Már ideje is volt. Utánanéztem: tavaly mintegy száz pályázó között majdnem 3,8 milliárd forintot osztottak szét. Idén eddig 1,8 milliárd forinttámogatást mintegy negyven nyomda nyert. Ez idôarányosan
sem stimmel. Lassan beindulhat a gépezet, mert ha jól tudom, vannak bizonyos határidôk is. Ja, megnéztem a
nyerteseket is. Lesz itt egy-két lepényevés meg zsákban futás is.

Nincs sok állami tulajdonban
lévô nyomdánk. Az egyik folyamatosan és nagyságához képest súlyosan
veszteséges. A másikat – mint azt a
hírekben olvastam – a tulajdonos el
akarja adni. Hosszú ideje veszteséges,
de a köz, mint jó gazda, azért még állítólag belenyomott egy félmilliárdot.
Ilyenkor elgondolkodom Zsolton,
Bandin, Jóskán meg társaikon (RIP).
Hány nyomdát lehetett volna ennyivel
megmenteni, illetve – mint ebben az
esetben – agóniáját legalább meghosszabbítani? Hiszen – szerintem –
itt sincs másról szó.

Vége a nyárnak, amit nem
csak az augusztus 20. utáni lehûlést
idén nagyon is komolyan vevô idôjárás jelez, hanem az is, hogy folyamatosan jelennek meg a szaklapok.
Szeretem ezt a tarkaságot. A vezetô
témákat, már a gyôztesnél – mármint
a szünet után elsôként megjelenôbôl
– memorizáltam. Na, erre jó például a
QR-kód. Értem én: a kiállítások és a

nyomdatörténelem tényleg fontos hírek és események, de legalább valahogy változatosabban tálalva. Vagy
beindult, amitôl minden demokrata
fél: a szaksajtó „gleichschaltolása”?

Apropó: demokrácia. A jövô
elkezdôdött. Mármint a jövô évre
szóló választási kampány. Valahogy
nem érzem jól magam tôle. Látok egy
monolit tömböt, egy falanxot, amely
már a gazdasági miniszter által 2024ig vizionált gazdasági növekedést is
ígéretileg elköltötte, és látok egy ellenzéket, amely – mint a gyerekkorunkban – a homokozóban játszott országfelosztásban osztozkodik a parlamenti homokozón. Ja, és még rá is
ígér. És mi lesz azokkal, akiket meg
sem kérdeztek? Az egészben egy jó
van: hogy a nyomdaipar legalább az
egyébként lanyha keresletû késô téli,
kora tavaszi idôszakban szakíthat.
A nyomdászatot, bocsánat
a printmédiát újabb alattomos
támadás éri: egyre gyakrabban látok
olyan hirdetéseket, amelyekben arról
tájékoztatnak, hogy nem csomagolnak, nincs prospektus és tájékoztató,
ami által nem tudom hány fát nem
kellett kivágni. Mondjuk egy jó van
ezekben a hirdetményekben: ezek is
nyomtatva vannak.

A régi, szép, még az elsô
futballintifáda elôtti idôkben én
is jártam meccsre. Rangadókra
(például Fradi–UTE, Fradi–MTK) az
akkor középiskolás lányomat is magammal vittem. A VIP-páholy az „Aszektor”, azaz a vendégszektor köze-

pén volt. A beüvöltéseken maga a
mûgyûjtô pásztor is elpirult. Lányom
csak annyit fûzött hozzá, hogy ezek
majdnem olyan rondán beszélnek,
mint egy tesitanár. Aztán jött a második intifáda a TV-székházzal, barátságos mérkôzésekkel, Bukaresttel.
Hát igen, kell ide még stadion: egyrészt, hogy a magyar szurkolók kulturált körülmények között tudják kiélni
sportszeretetüket, másrészt, hogy
azok a vézna pethôs gyerekek megerôsödjenek, és „pótolják után” a válogatottat. Talán tudnának ôk is úgy
focizni.

Laptársunk sokszor foglalkozik helyesírási kérdésekkel is. Talán egyszer bennünket is idéznek, mi
is idézésre méltók leszünk. Tehát: egy
trafikmutyi, két trafikmutyik és sok
trafikok mutyikok. Habár lehet ezen
poénkodni, de mégis szomorú. Most
nem a hoppon maradottakról és nem
is az állítólagos összefonódásokról,
vagy utólag szerzett jogtalan elônyökrôl van szó. Nem. Hiszen az elmúlt több mint 1000 évben így szocializálódtunk. A szomorú, hogy egy
historizáló közegben, magát a történelmet hagyjuk figyelmen kívül. A
középkorban létezett az úgynevezett
bannus- vagy mérföldtörvény, azaz
egy jog – fôleg kocsmák, sörfôzdék
és malmok – pozitív diszkriminációjára. Néha ugyanis tényleg röhögôgörcsöt kapok, amikor dohányárudák
telepeivel találkozom.
De most aztán tényleg tipli. ■
Spartvis

Prezentációk, weboldalak,
nyersfordítások, egyéb irományok

nyelvi és stilisztikai lektorálása
E-mail: printinfo@t-online.hu: „lektorálás”
Telefon: +36 1 226-1944 (8–9 óra között)
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Kállai Technik Bt.
Léniák (vágó-, bígelô,
perforáló stb.), lyukasztók,
kidobógumik és
minden, ami a
stancszerszámkészítéshez szükséges.
Kedvezô árak,
gyors kiszolgálás.
2030 Érd, Túr utca 2–4.
Tel.: 06-30/275-3972
06-23/375-487
www.kallaitechnik.hu
E-mail:
kallaitechnik@t-online.hu

Új és használt

NYOMDAGÉP
SZÁLLÍTÁSA
bel- és külföldön is.

06-30/941-5242, 1 2300-300
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Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu
MMelegfóliázás
elegfóliázás
UUV
V-llakkozás
akkozás
BrailleStírás
ancnyomtatás
olás
Stancolás
Gépi dobozragasztás
Gépi dobozragasztás
Be
vontddoboz
oboz-gyártás
gyártás
Bevont
SzSzerszámkészítés
erszámkészítés
KKézi
ézi kkötészet
ötészet

A postpress szolgáltatások teljes
választéka egy kézből - egy helyen

www.dpdstancuzem.hu

MI NÔSÉG + JÓ ÁR =

Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

1107 Budapest, Száva u. 9.

egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal

P apír Partner
Partner,, már 20. éve
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

Könyvkötô Kft.
1106 Bp., Jászberényi út 47/d

Továbbra is várjuk
szeretettel.
Tudja, bennünk megbízhat!
Hogy megismerjen minket,,
tekintse meg
weboldalunkat:
www.konyvkotokft.hu
E-mail címünk:
info@konyvkotokft.hu
Tel./fax: 3422-340,
352-1001
Mobil: +36 20 423-8636

TAMPON-MIX Kft.
– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPOPRINT cég képviselete

mastertan280 okt-I gmn

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
T.: 260-0562

Vacuumatic számlálógépek
DeLuxe Stitcher fûzôgépek
Morgana sorszámozógépek
Morgana hajtogatógépek
Morgana bígelô automaták
EBA vágó-. megsemmisítô gépek
Zacares sorszámozófejek
Német fûzôdrótok

Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

2013-ban még háromszor!

Eladó használt
gépek:
❖ KOLBUS ragasztókötô +
összehordó, (évj.: 1982)
■ SIGLOCH könyvblokkkészítô sor (évj.: 1998)
❖ STAHL beakasztósor
(évj.:1998)
■ WOHLENBERG

RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C
Tel./fax: 06-1/239-4502
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

cérnafûzôgép (évj.: 2006)

■ HÖRAUF

háromkéses vágógép (évj.: 1998)

háromkéses vágógép (évj.: 1995)

ragasztókötô gép (évj.: 1994)
■ KOLBUS beakasztó gép
(évj.: 1965)
❖ STAHL falcbeégetô és prés,
(évj.: 1978)
■ POLYGRAPH cérnafûzô,
(évj.: 1958)

rotációs nyomógép (évj.: 1986)

❖ WOHLENBERG

❖ MATHIAS BÄUERLE

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

■ PERFECTA
háromkéses vágó (évj.: 1984)
❖ MECCANOTECNICA

hajtogatógép (évj.: 2002)
■ KAEV drótfûzôgép
❖ POMA könyvtest gömbölyítô

■ HUNKELER

elôzék ragasztógép

❖ POLYGRAPH
nyílásbeégetô

■ POLYGRAPH

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359
www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu

5 állomásos irkatûzô (évj.: 1983)
❖ OSAKO irkatûzô (évj.: 1992)

Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

háromkéses vágó (évj.: 1984)

■ PURLUX

irkafûzô (évj.: 2000)

❖ PERFECTA

❖ ZIRKON

■ KDO flexónyomógép (évj.:
2000)
❖ RIMA keresztkirakó (évj.:
2001)
■ GÄMMERLER
keresztkirakó (évj.: 1998)

❖ PAKO filmhívó (évj.: 1990)
■ KALLE
lemezmásoló (évj.: 1977)
❖ KRAUSE lemezhívó
(évj.: 1990)

■ POLIMERO

Nylonprint kimosó (évj.: 1993)
❖ DUPLO összehordó torony
(évj.: 2009)
■ KAEV stancológép (évj.: 1992)

További információk:
www.prosystem.hu
Érdeklôdni: 06 27 537-873
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