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A jövő karnyújtásnyira van.

2019. május 14–17.

programod van

Nemzetközi ipari szakkiállítás

Nemzetközi gépgyártás-technológiai  
és hegesztéstechnikai szakkiállítás

MACH-TECH és IPAR NAPJAI szakkiállítások  
– Magyarország legjelentősebb üzleti  
eseménye az iparban

Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont
A MACH-TECH és IPAR NAPJAI kiállítás-együttes évről évre teret 
ad az ipari ágazatok, az egyedülálló innovációk bemutatkozására, 
valamint az üzleti kapcsolatépítésre.

Kiemelt téma:  Ipar 4.0 – M2M, IoT, AI, smart solutions, 
termelési hálózatok és további számos technológiai irányzat.

Legfontosabb megjelenő tematikák:  
elektronika, automatizálás, gépipar, robotika, logisztika, 
energetika, IT, beszállítóipar és még sok más iparág.

Betétkiállítás: Védőháló Budapest
Biztonságos és egészséges környezet otthon  
és a munkahelyen – Munkavédelmi kiállítás

Látogatók részére előzetes online regisztráció 
az ingyenes belépésért: 
 www.iparnapjai.hu/signmagazin 

Bővebb információ: www.iparnapjai.hu
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A Magyar Fényreklámgyártók Szövetségének 

hivatalos médiapartnere.

Támogatónk

Impresszum
Önök most a Sign and Display magazin budapesti Sign 
Expo kiállításra készült számát tartják a kezükben! Bízunk 
benne, hogy az idei kiállításon – annak szlogenje szerint 
- tényleg mindent megtalálnak, ami szemmel fogható! 
Addig is álljon itt némi ízelítő lapunk aktuális számából!
Elsőként fontos kiemelni: annak érdekében, hogy olvasói 
közösségünket még naprakészebb információkkal lát-
hassuk el, elindítottuk lapunk Facebook oldalát, amely a www.facebook.com/
SignAndDisplayMagazin/ címen érhető el! Lájkolják és kövessék az oldalt, és 
küldjenek számunkra visszajelzéseket!
Idén május 14-17. között Münchenben rendezik meg a FESPA szakmai kiállítást a 
digitális szélesformátumú nyomtatási iparág vezető szakmai kiállítását, illetve az 
Európai Sign Expo kiállítást. Lapunk, az események hivatalos médiapartnereként 
rengeteg előzetes információval szolgál olvasói számára annak érdekében, hogy 
Önök a lehető legjobban tervezhessék meg a kiállításokon töltött idejüket!
Exkluzív interjút készíthettünk az Európai Sign Expo vásár előkészületeiről, illet-
ve annak várható programjáról Roz Guarnori-val, a FESPA kiállítási igazgatójával, 
amelyből kiderül, milyen koncepciót takar az idei FESPA kiállítás „Kirobbanó le-
hetőségek” szlogenje, illetve milyen előnyöket rejt magában, hogy a két kiállí-
tás egy helyen, egy időben, egyazon belépővel, akár ingyenesen látogatható?
Az új termékektől roskadozó kiállítási standok mellett a FESPA szervezői min-
dig nagyon hasznos és érdekes szakmai programmal is készülnek a látogatók 
számára. Tavaly Berlinben indított Print Make Wear kezdeményezésük, amely a 
digitális direkt textil nyomtatás teljes munkafolyamatát, illetve az abban rejlő 
rengeteg kreatív lehetőséget hivatott bemutatni, idén dupla méretű kiállítási 
területen jelentkezik – köszönhetően a látogatók pozitív visszajelzéseinek. 
Újabb tematikus szakmai rész-kiállítással is bővül az idei FESPA programja.  
A Colour L*A*B* egy új technológiai bemutató és szakmai konferencia program, 
amelyet kifejezetten azzal a célzattal hoztak létre a szervezők, hogy segítsék az 
ide látogató nyomdaipari szakembereket és vállalkozókat egy jobb tudás meg-
szerzésében a színmenedzsment területén.
A legtehetségesebb fóliázó dekoratőrök versenye, a World Wrap Masters euró-
pai és világbajnoki döntője ismét visszatér a FESPA-ra – jelentős magyar érin-
tettséggel: a kétszeres korábbi World Wrap Masters győztes Kiss Lajos lesz 
ugyanis a szakmai zsűri vezetője, a versenyzők között pedig két magyar dekora-
tőrnek is szurkolhatunk majd.
Több mint 13.000 kiskereskedelmi szakértő látogatott el idén február végén 
Düsseldorfba, a világ vezető kiskereskedelem technológiai kiállításának számí-
tó EuroCIS-re. Beszámolónkból megtudhatják: a vásár legfontosabb trendjei az 
Omnichannel, az önkiszolgáló kasszamegoldások, a mesterséges intelligencia 
(AI) és az IoT, azaz a dolgok internete voltak.
A Magyar Fényreklámgyártók Szövetsége (HSF) jelenlegi elnökségének mandá-
tuma két év elteltével idén tavasszal lejár, így rövid összefoglalóban értékeljük 
az eltelt 2 év eseményeit, az elért eredményeket.
Kellemes olvasást kívánok!
 Bévárdi Szilárd

Kedves Olvasóink!
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A Dekorszövetség az idei SignExpo 
idejére is izgalmas kreatív versenyt 
hirdetett meg "Pop-up Plasztika Pa-
pírból" címmel. A pályázóknak olyan 
papírplasztikát kell elkészteni egy 
darab papírlapból, amely csak vá-
gással hajtással készül, ragasztás 
nélkül. Több, mint 25 pályamunka a 
SignExpo 2019 szakkiállításon tekint-
hető meg 2019. április 9., 10. és 11.-
én a Dekorszövetség A12-es számú 
standján (www.signexpo.hu).

Fantázia, térérzék és precizitás a ringben

Az Avery Dennison felkészült arra, 
hogy lenyűgözze partnereit az idei 
FESPA kiállításon, ahol standjukon 
bemutatják az Avery Dennison és a 
Mactac márkák legújabb termékeit az 
autófóliázás, építőipar, lakberendezé-
si dekoráció területeire. 
Oliver Guenther a cég marketing 
igazgatója elmondta, hogy az álta-
luk bemutatásra kerülő, kiemelkedő 
minőségű termékek segítenek a ter-
vezőknek és dekoratőröknek abban, 
hogy magasabbra emeljék szolgálta-
tásuk színvonalát. 

A standon az alábbi termékköröket 
tekinthetjük meg: 
-  A legújabb digitális burkoló fóliák 

és lamináló anyagok
-  Innovatív járműburkoló fóliák, illet-

ve festékvédő anyagok

Avery Dennison és Mactac nagyobb FESPA termékportfólió

-  A legújabb fejlesztésű üvegfóliák
-  Új termékek a signage kivitelezőknek
-  Innovációk a sürgősségi járművek 

burkolásához

Az Avery Dennison egyik kiemelkedő 
újdonsága lesz az új összetételű DOL 
1400Z védőfólia sorozat, továbbfej-
lesztett átlátszósággal, illetve kima-
gasló, akár 220%-os nyújthatósággal. 
Mindezt pedig 6 éves vertikális, illet-
ve 3 éves horizontális garanciával. Fé-
nyes, matt és fémes változatok egy-
aránt elérhetők járműburkolási, és 

nagyon megterhelő 3D grafikai alkal-
mazásokhoz. 
A Mactac lakberendezési és kereske-
delmi megoldásai közül az új, pad-
lógrafikákhoz alkalmazható JT 8300 
DOT terméket mutatják be. Ez a csú-
szásmentes fólia tovább bővíti a JT 
8300 DOT sorozat választékát, amely 
annyira könnyen applikálható, hogy 
akár nem képzett dekoratőrök is re-
mek eredményeket érhetnek el hasz-
nálatuk által. A JT 8300 DOT padló-
grafikai fólia nyomtatható anyag, 
amelyet szükségtelen laminálni. 



NYOMTASS OKOSABBAN.
NYOMTASS TÖBBET.
NYOMTASS MOST.
A hat modellből álló Océ Arizona 1300 széria tökéletes választás évi 15.000m² nyomtatás mennyiségig, sőt 
ezekkel az eszközökkel óránként akár 52,8m² sebességgel nyomtat. Minden modellt az optimális használat 
és megbízhatóság jegyében terveztek meg. A vásárlók három 1,25m x 2,5m méretű, síkágyas GT modell (Océ 
Arizona 1340 GT, 1360 GT, 1380 GT) és három nagyobb, 2,5m x 3,08m síkágyas XT modell (Océ Arizona 1340 XT, 
1360 XT, 1380 XT) közül választhatnak. 

Az új sorozatot azon vállalkozásoknak tervezték, akik készen állnak lecserélni első síkágyas vagy hibrid 
nyomtatóikat egy hatékonyabb, csúcsminőségű termékre, maximális működési idővel, miközben egy sokrétűen 
használható, szélesebb spektrumú médiát kezelő nyomtatót keresnek.

A médiakezelés gyors és hatékony a pneumatikus 
rögzítőcsapoknak köszönhetően. Az Océ 
Arizona 1300 sorozatú nyomtatók rendkívül éles, 
nagyfelbontású nyomtatásra képesek, óránként akár 
50 négyzetméterig. Ez a termelékenység rendkívül  
alacsony tintafogyasztással érhető el (átlagosan 8 ml/
m2). Bármikor újabb festékcsatornákkal szerelhető 
fel, vagy új médiatekercsekhez alakítható, hogy 
legváltozatosabb és különlegesebb megrendeléseket 
is kiszolgálhassa. A tekercses média opció 
használatával akár 50 kg súlyú, maximum 220 cm 
széles hordozóra is nyomtathat, vagy rendkívül hő-
érzékeny médiatípusra.

A hatékony működési idő teljes kihasználásáért LED fixálással rendelkeznek, így, ha készenléti állapotból is kell 
nyomtatniuk, nincs szükség megvárni, hogy az UV lámpák felmelegedjenek. A komplex, többrétegű nyomatok 
gyártása során a nyomtató gyakorlatilag megjegyzi a receptet, és a következő hasonló alkalmazás nyomtatásakor 
ugyanezt alkalmazza. Megtakarítja az újabb előkészítéssel és próbanyomtatással járó időt és kiküszöbölve a hibákat.

Rövid határidőkkel kevesebb stresszel dolgozhat, az automatizált karbantartási rendszernek köszönhetően. Tisztán 
tartja a fúvókákat és másodpercek alatt korrigálják az esetleges hibákat még az általában nehezen kezelhető fehér 
festék esetén is. Az új Océ Remote Service olyan szolgálattás, amellyel a szervizmérnökök a távolból is kezelni tudják  
a felmerülő problémákat. 

Fedezze fel széles formátumú megoldásainkat Ön is! Személyes konzultációval és gyakorlati bemutatóval segítjük 
a versenyképes lehetőségeinek feltárásában.

Időpont egyeztetés: 

info@canon.hu

2019_03_08_Canon_Sign&Display_hirdetes_205x275mm_2019.indd   1 2019. 03. 11.   18:23
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Ismerje meg a sIgn&DIsplay magazIn 

DIgItálIs változatát!
az alábbi kód felhasználásával ingyen az Öné 

lehet egy digitális sign&Display magazin:

sIgneXpo2019

emellett 2019. április 30-ig 20% kedvezménnyel 
fizethet elő a digitális lapra!

az ingyenes kiadványt és a kedvezményes 
előfizetést a lenti linken keresztül éri el.

az ingyenes lapszám eléréséhez regisztrációt 
követően a Kódbeváltás mezőbe írja be a fenti 

kódot,  kattintson az Érvényesítésre, majd a lapszám 
neve mellett a Beváltás gombra. a magazint a 

Kiadványaimra majd a borítóra kattintva olvashatja.

www.d ig i ta l s tand.hu/s ignandd isp l ay

177x122imageB_Sign_and_Display_1904.indd   75 2019.03.27.   17:10:45

Simple POP tervező szoftver a Mimaki-tól
A Mimaki bejelentette, hogy idén áp-
rilisban piacra hozza legújabb tervező 
szoftver termékét Simple POP néven. 
A kiskereskedelmi szektor számára 
készült szoftvert úgy alkották meg, 
hogy a kereskedelmi láncok, akár há-
zon belül kreatív in-store dekorációs 
eszközöket tervezhessenek vele, il-
letve egyszerű minták használatával 
szélesítsék az eladáshelyi displayek 
választékát. 
A kereskedelmi szektor a hirdetési 
anyagok széles választékát használ-
ja a kirakatba helyezett signoktól, 
poszterektől és POP anyagoktól a 
matricákig, amelyek függnek azok-
tól a szezonális üzenetektől, amiket 
a cégek kommunikálni akarnak,  il-
letve a limitált ideig elérhető leára-
zásoktól, az időjárástól és napi aján-
latoktól. Mindez azt jelenti, hogy a 
házon belül gyártott hirdetési anya-

gok értékesítésnövelő hatásához ki-
fejezetten szükséges a rugalmasság. 
A Simple POP szoftver közvetlen 
megoldásokat kínál ezekre az el-
várásokra, ezáltal felhasználóbarát 

működést biztosít előre beállított 
mintái által. Az elérhető template-
ek között találhatunk számos szem-
betűnő POP hirdetési anyagot, ame-
lyekben megfelelően átadható a 
hirdetés kulcs üzenete. 

Új Hönle jetCURE LED
A Hönle cég az idei FESPA kiállításon 
mutatja be kifejezetten tintasugaras 
nyomtatáshoz kifejlesztett szárítá-
si rendszereit. A választék tartalmaz 
LED-UV, UV és IR rendszereket. 
A Dr. Hönle AG választékában elér-
hető nyomatszárítási megoldások 
éppen olyan sokrétűek, mint a tin-
tasugaras nyomtatási alkalmazások. 
A müncheni központú cég több éve 
fejleszti és gyártja LED-UV, UV és IR 
rendszereit. 
Az új termékek egyike a jetCURE, 
amelyből a már jól bevált UV és IR vál-
tozatokon kívül a legújabb LED meg-
oldás lesz. A már ezidáig is nagy ere-
jű és energiahatékony LED rendszer 
akár > 18.000 mW/cm-es besugárzási 
értéket ér el, amely az eddiginél még 
gyorsabb és megbízhatóbb festék-
szárítást tesz lehetővé a festék és lakk 
anyagok esetében. 



9

20
19

. X
IX

. é
vf

ol
ya

m
 2

. s
zá

m

A szélesformátumú nyomtatási ipar-
ág számára RIP szoftvereket és terme-
lékenység fejlesztő eszközöket gyár-
tó ColorByte Software bemutatta 
legújabb fejlesztését, Cut-it-out – azaz 
Vágd ki – néven. Ez az új fejlesztés au-
tomatizált vágási megoldást bizto-
sít a ColorByte vezető termékeihez az 
ImagePrint R.E.D.-hez és ImagePrint 
Black-hez, és használható bármely 
Graphtec vágóplotterhez. A Cut-it-out 
által minden vágási feladat optimális 
rendszerben kerül elvégzésre az adott 
lap egységének megőrzésével, így az 
összes kivágott anyagunk tökéletes 
lesz. A Cut-it-out-ot az ImagePrint-el 
kombinálva képesek leszünk meghívó 
és üdvözlő kártyák, sport és iskolai ter-
mékek gyártására – mindezt pedig tel-
jesen automatizált gyártási folyamattal. 

ColorByte – 
új Cut-it-out szoftver

A svájci Zünd márka teljes termékpa-
lettáját bemutatja az idei FESPA kiállí-
táson. A Zünd kivágó asztalai évtize-
dek óta új sztenderdeket állítanak fel 
a digitális vágási technológia terén. 
E termékek ideális választást jelente-
nek mindazok számára, akik kiemel-
kedő minőségű grafikai termékeket 
akarnak gyártani, környezetbarát eljá-
rással. A cég B5/F30 jelű standján be-
mutatják RM-L 3,6 Kw teljesítményű 
maró rendszerüket, illetve G3 kivágó 
asztalukat, amellyel egyebek mellett 
3,2 méter széles textil anyagokat fog-
nak feldolgozni. Látható lesz továbbá 
a D3-as két hidas kivágó asztal, illetve 
a ZüND által kifejlesztett Over Cutter 
Camera (OCC) megoldás is.

Sokoldalú portfólió 
a Zünd-től

Új öntapadó fóliák 
az ASLAN-tól
A német fóliagyártó ASLAN szá-
mos kiemelkedő minőségű öntapa-
dó fólia terméket mutat be az idei 
FESPA-n. 
A MetalLux ASLAN SE 50, illetve két 
új, beltéri dekorációként használ-
ható további termékük matt pezs-
gő és platinum árnyalatokban lesz-
nek elérhetők, és alkalmasak lesznek 
teljes felületek burkolására, vagy 
egyes elemek kiemelésére egyaránt. 
Ezen kívül mind a pezsgő, mind a 
platinum fóliák nyomtatható válto-
zatait is bemutatják, Print MetalLux 
ASLAN SEP 50 néven. 
A márka fémes hatású termékcsaládja 
pedig kiegészül a sikeres MirrorEffect 
(azaz tükör hatású) AntiScratch (karc-
mentes) ASLAN SE 75 fóliákkal, ezüst 
és arany színekben. 
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A FESPA kiállítás A4 csarnokának 
P40 standján, a kiállítás minden 
napján rendeznek World Wrap 

Masters döntőket, melynek egyrészt 
célja, hogy kiválasszák a 2019-es év 
legjobb fóliázó dekoratőrét, a ver-
seny látogatói pedig hasznos trükkö-
ket tanulhassanak el a versenyzőktől 
– munkájuk közben. 
A Wrap Masters európai regionális 
kvalifikációs fordulója május 14-15-
én kerül megrendezésre, melynek ke-
retei között 40 szakember méri össze 
tudását, autók és számos egyéb tárgy 
fóliázásában, ahol a feladat minősé-
gi kivitelezése mellett a gyorsaság is 
számít majd. A két napos összetett 
versenyre tizenkét országból, többek 
között Nagy-Britanniából, Magyaror-
szágról, Olaszországból érkeznek ne-
vezők, és a forduló győztese lesz az 
európai Wrap Master. A FESPA Afrika, 

Mexikó, Eurázsia, Ázsia és Brazília re-
gionális győzteseit is felvonultató ver-
senyszám győztese, illetve a két dobo-
gós helyezett jut majd tovább a World 
Wrap Masters világbajnoki döntőbe, 
amelyre május 16-17-én kerül sor. Az 
autókon kívül a versenyzőknek továb-
bi, nehezen fóliázható tárgyakat is be 
kell burkolniuk, amelyeket csak a ren-
dezvényen jelentenek be, hogy meg-
őrizzék a meglepetés erejét. 
A végleges nevezői lista még nem is-
mert, de annyi már bizonyos, hogy 
magyar indulóként részt vesz a verse-
nyen Kiss Péter a Bégé Design képvise-
letében, és Kispéter Endre, a Premium 
Car Wrapping-tól. Mi nagyon drukko-
lunk mindkét versenyző sikeréért. 
A versenyt a Hexis fóliagyártó mel-
lett a Mimaki, illetve a fóliázó kel-
lékeket forgalmazó Wrap Gear és a 
Wrapper 3D szponzorálják, a vezető 

Ismét megméretnek a világ legjobb fóliázó dekoratőrei

World Wrap Masters 
döntő a FESPA-n

bíró a többszörös Wrap Masters vi-
lágbajnok soproni Kiss Lajos lesz a 
Fixfoliától, a zsűrizésben pedig se-
gítségére lesznek Martina Lorenz 
az AQASIO Folienverklebung cégtől 
Németországból, Jeremy Conner, 
a Who Did That!?! tulajdonosa az 
Egyesült-Államokból, és Carlos Ruiz, 
Spanyolországból.
A Wrap Masters versenyszámai mel-
lett, a verseny helyszínén minden 
nap 13:00 órától ingyenes tréninget 
és workshopot tartanak, melynek há-
zigazdája Kiss Lajos vezető bíró lesz.
A workshopok témái egyebek mellett 
az alábbiak lesznek:
•	 A	fóliázás	jövője
•	 Fóliázó	tervező	–	a	kreativitástól	a	

technikáig
•	 World	Wrap	Masters	verseny	eddi-

gi útja
A verseny vezető bírója, Kiss Lajos a 
versenyről röviden elmondta: „Már 
nagyon várom a World Wrap Masters 
idei müncheni döntőjét. A Wrap Mas-
ters Európai döntője mindig kimagas-
ló szakmai tudású, és eltökélt verseny-
zőket vonultat fel. Emellett nagyon 
várom, hogy láthassam a regionális 
versenyek győzteseit, akik majd meg-
méretnek az idei World Wrap Masters 
címért. Annak érdekében, hogy a ver-
seny évről évre friss és izgalmas ma-
radjon, idén új tervezésű anyagot kell 
majd applikálni az autókra, illetve a 
versenyzőknek új feladatokat is teljesí-
teni kell, úgynevezett kreatív fordulók 
keretében.”
A jármű burkoló dekoratőröknek még 
mindig van lehetőségük, hogy ne-
vezzenek a World Wrap Masters ver-
senyre, amelyről további információ-
kat annak hivatalos oldalán, a www.
fespaglobalprintexpo.com/features/
world-wrap-masters-y5cv  találnak. 
A FESPA Global Print Expo 2019 hivata-
los oldala: www.fespaglobalprintexpo.
com ahol a látogatók a FESM908 kód 
használatával ingyenesen regisztrál-
hatnak.  Sign

A legtehetségesebb fóliázó dekoratőrök versenye, a World Wrap 
Masters európai és világbajnoki döntője ismét visszatér a FESPA 
kiállításra, idén május 14-17. között a müncheni vásárközpontba.
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A Printeriors egy kreatív kísérlet-
ként indult néhány évvel ezelőtt a 
FESPA szervezők kezdeményezé-

seként annak érdekében, hogy a kiállí-
tás által termelt profitot visszaforgatva, 
hasznos szakmai programokat szervez-
zenek tagjaik számára. Az elnevezés egy 
angol mozaikszó, a print – azaz nyom-
tatás, illetve az interior – azaz beltér, de 
ebben a vonatkozásban inkább a lakbe-
rendezés, és a beltéri dekoráció szavak-
ból. A bemutatót azzal a céllal hívták 
életre, hogy kreatív és egyedi termékek 
segítségével mutassák be, milyen sok-
oldalú felhasználási lehetőségeket kínál 
a digitális nyomtatási technológia – ez-
által inspirálva a látogatókat arra, hogy 
a lehető legtöbbet hozzák ki digitális 
szélesformátumú nyomtatási rendsze-
rükből. Az idei Printeriors a münche-
ni vásárközpont keleti bejáratánál lesz 
megtekinthető. A bemutatón látható-

ak lesznek egyedi nyomtatással készült 
tapéták, lightbox-ok, a lakberendezési 
textíliák közül függönyök, és párnák, il-
letve asztal lapok, komódok, ablak gra-
fikák és székek. 
Újdonság lesz az idei Printeriors-on egy 
kültéri kiállítás, a vásárközpont terüle-
tén, ahol olyan kültérre készülő deko-
rációs anyagokat mutatnak be, mint a 
kertiszékek, napernyők, illetve fenntart-
ható anyagokból készült kültéri sign 
megoldások.
A FESPA Jasper Goodall illusztrátorral 
együttműködve készíti el a Printeriors 
kiállítási tárgyain megjelenő kreatív 
anyagokat, amelyek a föld, levegő, tűz 
és víz elemeket alapul véve a „Termé-
szet által inspirálva – a nyomtatás által 
megvalósítva” mottó jegyében készül-
nek. Annak köszönhetően, hogy a ki-
állítás összes eleme ugyanazon kreatív 
koncepció jegyében készül, nagyobb 
kohézió és kontraszt valósulhat meg a 
különféle felületekre nyomtatott alkal-
mazásokon. 
A Printeriors célja, hogy összehozza 
egymással a márkatulajdonos meg-
rendelőket, a lakberendezőket, de-
koratőröket, és építészeket a nyom-
dai szolgáltatókkal, és egyedi kiállítási 
elemek által mutassák be számukra, 

milyen kreatív lehetőségeket kínál a 
nyomtatás a dekoráció különféle te-
rületein. A Printeriors applikációi által 
inspirálva a látogatók azután megbe-
szélhetik tapasztalataikat a kiállítók-
kal, akik segítenek nekik megtalálni a 
megfelelő megoldásokat e kreatív ter-
mékek gyártásához. 
Duncan MacOwan a FESPA rendez-
vényigazgatója elmondta: „A digitális 
nyomtatási technológia utóbbi évek-
ben történt fejlesztései átalakították a 
lakberendezők, illetve építészek terve-
zési munkáját. Tavaly úgy döntöttünk, 
megváltoztatjuk a Printeriors kiállítás 
koncepcióját és interaktív kiállítássá ala-
kítjuk, amely közvetlenül a FESPA bejá-
ratánál helyezkedik el. Ez a megoldás 
népszerűnek bizonyult látogatóink és 
kiállítóink körében egyaránt, és bízunk 
benne, hogy ez idén is sikerül majd egy 
olyan kiállítás által, amely minden part-
nerünk számára könnyen elérhető és 
megközelíthető. A Printeriors új, kültéri 
szekciója által az alkalmazási területek 
még átfogóbb bemutatására nyílik le-
hetőségünk – a látogatók pedig inspi-
rációt nyerhetnek, miközben egy picit 
levegőznek – kikapcsolódva a kiállítás 
nagy tempójából.”
További információk találhatók a 
Printeriors-ról a FESPA hivatalos hon-
lapján a www.fespaglobalprintexpo.
com címen, ahol a látogatók ingyene-
sen regisztrálhatnak a FESM907 kód 
használatával.  Sign

A Printeriors kiállítás része a FESPA elképesztően erős szakmai 
programjának, amely a minél teljesebb látogatói élményt hiva-
tott elérni. E kiállítási szekció keretében a lakberendezés, belté-
ri dekoráció területén használt nyomdai megoldások előnyeit, 
illetve a bennük rejlő rengeteg lehetőséget hivatott kreatív for-
mában bemutatni a FESPA látogatói számára. 

FESPA – Inspiráló szakmai program

Printeriors: kül- és beltéri 
dekorációs applikációkkal
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A Print Make Wear – azaz a Nyomtasd 
ki, Készítsd el, Viseld hívószavak alap-
ján a kiállítás élő bemutató keretében 
veszi sorra a textilnyomtatás munka-
folyamatának minden egyes lépését, 
amely a tervezéssel, a megfelelő design 
kiválasztásával, illetve a prepress fel-
adatokkal indul, majd a nyomtatással, 
az elkészült nyomat szárításával, kivá-
gásával, varrásával, díszítésével folyta-
tódik, majd végül a kész termék csoma-
golásával és bolti kihelyezésével zárul. 
Az idei müncheni FESPA kiállításon na-
gyobb helyen, még átfogóbb formá-
ban mutatják be a textil nyomtatási 
technológia megoldásait és az általa 
gyártható termékeket, illetve egy szín-
padon divatbemutatókra, prezentáci-
ókra és vitabeszélgetésekre egyaránt 
sor kerül A látogatói élményt tovább 
növeli a két különféle vezetett túra – 
amelyből az egyik a direkt textil nyom-
tatás gyártási folyamatára, a másik pe-
dig a tekercses nyomtatásra koncentrál 
a látogatók igényeinek megfelelően.
A Print Make Wear 2019 kiállításon be-
mutatott technológiák között megta-
lálható lesz a direkt textil nyomtatás, 
illetve a szitanyomás – automata és 
manuális megoldásokkal egyaránt – 
vizesbázisú festékek felhasználásával. 
A tekercses digitális technológiai meg-
oldások között megismerkedhetünk 
a festékszublimációval, illetve továb-
bi tehnológiákkal, mindezt pedig az 
Adobe, Adelco, EFI, HP, Mimaki, Vastex 

MagnaColours, Easiway és Premier Tex-
tiles márkák támogatásával. 
A Print Make Wear kiállításon gyár-
tásra kerülő modellek nagyon erőtel-
jes, exkluzív design-ja, éppúgy, mint a 
Printeriors lakberendezési tematikájú 
kiállítási szekció tárgyai, az ’Elemek’ té-
makört testesítik meg a ’Természet ál-
tal inspirálva – nyomtatással megvaló-
sítva’ mottó jegyében. E koncepciót a 
kizárólag a FESPA részére alkotta meg 
Jasper Goodall fotográfus és illusztrá-
tor. A FESPA szintén együttműködik a 
fiatal divattervező Aminah Hamzaoui-
val, aki a tekercses nyomtatókkal készü-
lő textíliák desgin-ját tervezi meg. 
A FESPA rendezvényigazgatója, Duncan 
MacOwan elmondta: „A független pi-
ackutatások és a látogatói visszajelzé-
sek évről évre megerősítik a textilnyom-
tatás iránt mutatkozó egyre nagyobb 
érdeklődést, míg saját 2018-as FESPA 
felmérésünk azt mutatta ki, hogy a 
sportfelszerelések és a fast fashion ter-
mékek produkálják a legdinamikusabb 
fejlődést a szakmai közösségünkben. A 
tavaly első alkalommal megrendezésre 
került Print Make Wear kiállítási szekci-
ót követő reakció elképesztően pozitív 
volt – hiszen több mint 2.000 látogató 
vett részt szakértők által vezetett túrá-
inkon. Azáltal, hogy az idei müncheni 
kiállításon megnöveljük az erre a tema-
tikára szánt területet, sokkal kényelme-
sebben tudjuk fogadni az ide érkező 
látogatókat, gazdagabb és átfogóbb 

tapasztalatot és élményt tudunk kínálni 
számukra, és magasabb szintre tudjuk 
emelni az oktatási programunkat. Meg 
vagyunk győződve arról, hogy az ide lá-
togatók – függetlenül a textilnyomtatá-
si szakmai tudásuktól, illetve befekteté-
si terveiktől, az idei Print Make Wear-t 
követően nagyobb rálátást nyernek a 
gyártás optimalizálásáról, a fenntartha-
tóság fejlesztéséről és arról, miként nö-
velhetik profitjukat.”
A Print Make Wear kiállítás ingye-
nesen látogatható a FESPA, illetve a 
vele egyidőben megrendezésre ke-
rülő Európai Sign Expo regisztrált lá-
togatói számára. A vezetett szakmai 
túrákra az alábbi linken jelentkez-
hetnek az érdeklődők: https://www.
fespaglobalprintexpo.com/features/
print-make-wear/print-make-wear-
tours. Ez a kiállítási szekció része a 
FESPA ingyenes oktatási program-
jának, amely magában foglalja az új 
L*A*B* színmenedzsment bemuta-
tót és konferenciát, a Printeriors kiál-
lítást, illetve egy átfogó szeminárium 
programot, amelynek a kiállítás ’Trend 
Theatre’ terme ad majd otthont. 
A Print Make Wear kiállításról to-
vábbi információ található a www.
fespaglobalprintexpo.com/features/
print-make-wear weboldalon.  Sign

A FESPA tavaly Berlinben indított Print Make Wear kezdeménye-
zése, amely a digitális direkt textil nyomtatás teljes munkafolya-
matát, illetve az abban rejlő rengeteg kreatív lehetőséget hiva-
tott bemutatni, idén dupla méretű kiállítási területen jelentkezik 
– köszönhetően a látogatók pozitív visszajelzéseinek. 

A FESPA fast fashion „gyára” dupla méretűre növekszik

Nyomtasd ki, Készítsd el, Viseld
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Az idei FESPA B4 csarnokában el-
helyezésre kerülő Colur L*A*B* 
jól felépített formában mutat-

ja be a professzionális színmenedzs-
ment minden elemét, beleértve a 
monitorokat, a mérési és kalibrációs 
eszközöket, lightboxokat, proof esz-
közöket, szoftveres megoldásokat, 
illetve nyomtatókat.

A tematikai bemutatón az erre a terü-
letre specializálódott beszállító cégek 
által fejlesztett technológiai megol-
dásait tekinthetik meg az érdeklő-
dők, illetve a színmenedzsment lé-
nyegét jól szemléltető grafikákat, és 
nyomtatott leírásokat egyaránt talál-
nak majd, amelyek bemutatják a fo-
lyamatokat és technológiákat, illetve 

tartalmazzák az adott szolgáltatók 
elérhetőségeit is. Élő demonstrációk 
keretében, teszt fájlok nyomtatása ál-
tal illusztrálják a különféle lehetséges 
nyomatminőségeket, több különféle 
alapanyagon. 

Újabb tematikus szakmai rész-kiállítással bővül az idei FESPA 
programja. A Colour L*A*B* egy új technológiai bemutató és 
szakmai konferencia program, amelyet kifejezetten azzal a cél-
zattal hoztak létre a szervezők, hogy segítsék az ide látogató 
nyomdaipari szakembereket és vállalkozókat egy jobb tudás 
megszerzésében a színmenedzsment területén.

Új szakmai program a müncheni FESPA-n

A színmenedzsment 
minden eleme egy helyen



www.signanddisplay.hu

ÁTTEKINTHETŐ  KÖNNYEN KEZELHETŐ 

OKOSTELEFONRA OPTIMALIZÁLT  DINAMIKUS

www.signanddisplay.hu
Extra tartalmakkal már a facebookon is 

https://www.facebook.com/SignAndDisplayMagazin
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A látogatók ingyenes, előre foglalha-
tó vezetett Colour L*A*B*szakmai tú-
rák keretében ismerkedhetnek meg a 
kiállítással,  az elismert színmenedzs-
ment szakember Paul Sherfield veze-
tésével, aki részletesen elmagyaráz-
za a folyamatokat és megválaszolja 
a látogatók kérdéseit annak érdeké-
ben, hogy fejleszteni tudják saját je-
lenlegi gyakorlatukat és ismereteiket. 
A kapcsolódó konferencia keretében 
ingyenes oktatási jellegű prezen-
tációkat tartanak a terület elismert 
szakértői, mint például Dr. Andreas 
Kraushaar a FOGRA-tó, illetve Paul 
Lindström a Digitaldots.org-tól.
A Colour L*A*B* szekció elindítása is-
mét a szervezők közvetlen reakciója a 
FESPA közösség igényeire, hiszen fel-
méréseikben komoly szakmai vára-
kozás mutatkozott a színhelyes meg-
oldások, illetve kiegyensúlyozott, 
konzisztens tervezés szakmai bemu-
tatása, illetve ezirányú oktatás iránt, 
hiszen a megrendelők elvárásai egy-
re komolyabbak e téren, a nyomdai 
alkalmazások választéka egyre széle-
sedik, ráadásul egyre többféle alap-
anyag felhasználásával. 
A FESPA technikai támogató részle-
gének vezetője, Graeme Richardson-
Locke elmondta: „A specializálódott 
nyomtatási ipar résztvevői proaktí-
van alkalmazzák a digitális nyomta-
tási technológiát, és learatják a fejlett 
produktivitás, illetve az alkalmazások 

sokszínűsége által kínált előnyöket. 
Manapság az iparágunkat kutatva, il-
letve látogatóinkkal és kiállítóinkkal 
beszélgetve kiderül: a minőség-ellen-
őrzés az egyik kulcsfontosságú terü-
let, ahol a nyomdai szolgáltatók úgy 
érzik, még szükség van működésük 
javítására. A legutóbbi print census 
felmérésünk szintén megerősíti ezt, 
minden harmadik válaszadó ugyan-
is azt mondta, tervezi egy színme-
nedzsment technológia megvásárlá-
sát, illetve ehhez kapcsolódó szakmai 
oktatáson való részvételt az elkövet-
kezendő két év során, mindezt azzal 
a célzattal hogy nagyobb rálátást sze-
rezzen a kiegyensúlyozott gyártásra 
és a vevői igények maximális sikerrel 
történő kiszolgálására.”
A Colour L*A*B* a FESPA értékterem-
tő kezdeményezésének keretében 
valósul meg, amelynek keretében azt 
tűzték ki célul, hogy technikai okta-
tásban, illetve a legjobb gyakorlati 
példák bemutatásával segítik a digi-
tális nyomtatási iparág résztvevőinek 
munkáját. Az új kiállítási szekciót a 
www. fespa.com oldalon megjele-
nő, 6 részes színmenedzsment blog 
sorozat támogatja, Paul Sherfield-
től, a Colour L*A*B* házigazdájától, 
aki röviden elmondta: „A megrende-
lők – legyenek azok márkatulajdo-
nosok, vagy lakberendezők – magas 
elvárásokat támasztanak a kiegyen-
súlyozott színmegjelenések elérésé-

re, függetlenül attól, hogy az adott 
nyomdai termék milyen technológi-
ával, illetve milyen alapanyagra ké-
szül. A megfelelő színmenedzsment 
olyan kézzel fogható előnyökkel jár a 
nyomdai szolgáltatók számára – mint 
a jobb tervezhetőség, nagyobb gyár-
tási rugalmasság, kevesebb keletkező 
hulladék, és magasabb vevői elége-
dettség, és jobb vevőmegtartó arány. 
A jó hír, hogy a digitális nyomtatási 
technológia természetéből fakadó-
an csökkenti azon variánsok számát, 
amelyek az analóg nyomdai folya-
matokból adódtak, és számos nyom-
dai szolgáltató már megfelelő eszkö-
zökkel rendelkezik. A FESPA 2019-en 
megtekinthető Colour L*A*B* segíteni 
fog számukra, hogy felépítsék a meg-
felelő tudást, kompetenciát és önbi-
zalmat ad számukra, hogy a lehető 
legtöbbet hozzák ki ezekből az esz-
közökből, így meghatározhatják, ha 
bármilyen hiba van a gyakorlatukban, 
és optimalizálhatják munkafolyama-
tukat annak érdekében, hogy minden 
gyártás esetében már az első nyoma-
tuk a megfelelő színekkel készüljön.”
A FESPA Colour L*A*B* túravezetése-
inek időpontja megtalálható a ren-
dezvény aloldalán a https://www.
fespaglobalprintexpo.com/features/
colour-lab címen, ahol az érdeklődők 
egy kattintással jelentkezhetnek az ál-
taluk kiválasztott túrára, amely nagy-
jából 45 percet vesz igénybe. Sign

Graeme Richardson Locke Paul Sherfield
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A Fortuna Digital Kft. idén első alkalommal kiállítóként jelen 
lesz az április 9-11. között a BOK csarnokban megrendezésre 
kerülő SignExpo Reklámdekorációs Szakkiállításon. A C30 szá-
mú standunkon bemutatjuk a HP Latex 335 Print & Cut illetve a 
HP Latex 570 gépeinket. Továbbá a látogatók megtekinthetik és 
kipróbálhatják a Flexa X-PRO lamináló gépet is. 

Fortuna Digital a SignExpo kiállításon

HP Latex R 
gépbemutató Budapesten

Jöjjön el és ismerkedjen meg a C30 
jelű standunkon a digitális nyomta-
tási üzletág legújabb technológiái-
val, ahol megismerhet és kipróbál-
hat számos, a Fortuna Digital által 
forgalmazott alapanyagot, mint pél-
dául öntött PVC bannerek, Backlit 
filmek, Rollup Bannerek és filmek, 
Mesh hálók, Blueback, Citylight, fotó 
és Fotolatex papírok, illetve számos 
Pongs és sajátmárkás textil és vá-
szon anyagok.

HP Latex Awards
A HP Latex Awards versennyel most 
ingyenes utazást nyerhet két személy 
részére Barcelonába!
A HP Latex Award egy verseny a 
nyomdák számára, ahol az a pro-
jekt nyer amely a legtöbb szavazatot 
kapja, a HP Latex Knowledge Center-

be nevezett munkák közül. A nyere-
mény egy ingyenes út két fő számá-
ra Barcelonába.

Ki vehet részt a játékban?
Bárki, aki rendelkezik HP Latex nyom-
tatóval, vagy bármely operátor, aki 
HP Latex nyomtatógépet működtet. 
További információért, keresse a HP 
Forgalmazóját – a Fortuna Digitalt!

Hogyan működik?
Regisztráljon a HP Latex Knowledge 
Centerbe és töltsön fel egy fényké-
pet vagy videót a már befejezett és 
kinyomtatott munkájáról, egy rövid 
leírással együtt.
Link: 
https://hplatexknowledgecenter.com/
hp-latex-awards-gallery

Jelentkezési Határidő
A versenyre világszerte lehet jelentkez-
ni, a nevezés már elkezdődött. A határ-
idő 23:59 GMT+1, 2019. Június 21.-én
A legtöbbet kedvelt projekt viszi el a 
nyereményt, amely egy két fős utazás 
Barcelonába.

További információért a HP Latex gé-
pekről, keresse a Fortuna Digitalt. (x)

Az érdeklődők megismerhetik a 
HP Latex R2000 hibrid nyom-
tatóját is. A vadonatúj, forra-

dalmi megoldásokat kínáló HP Latex 
R sorozat hibrid nyomtatóval bár-
milyen táblás vagy tekercses alap-
anyagra készíthetünk nyomatokat, 
csodálatos színekkel, és ezt most itt 
Budapesten is megtapasztalhatják a 
Magyaroszágon egyedülálló HP La-
tex R series bemutató sarokban. Új 
nyomtatható alapanyagok és új lehe-
tőségek kínálnak alkalmat arra, hogy 
kiemelkedjenek a versenytársaik kö-
zül, ezt az előnyt most személyesen is 
megtapasztalhatja a kiállítás alkalmá-
val, a forradalmian új R szériás nyom-
dagéppel nyomtatott  alapanyagok 
segítségével. Az új HP Latex R2000 
nyomógépet térségünkben, kizáró-
lag a Fortuna Digital forgalmazza!

HP Latex R2000
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A digitális nyomtatáshoz hasz-
nálható vizes bázisú festékek 
iránti kereslet nagyobb, mint 

valaha, a piac pedig nyitottan vár-
ja az új megoldásokat. A legkiemel-
tebb figyelem az olyan termékek 
nyomtatására irányul, amelyek em-
beri bőrrel vagy élelmiszerekkel ke-
rülnek érintkezésbe. Az ipar részt-
vevőivel szoros együttműködésben 
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A digitális ipari nyomtatás egyre több területen válik népsze-
rűvé – amely növekedés hozadékaként egyre nő a vizes bázisú 
tintasugaras festékek iránti kereslet. E tények és piaci trendek 
ismeretében a németországi festékgyártó Marabu az ipari ter-
melő cégekkel kéz a kézben, szoros együttműködésben fej-
leszti vizes bázisú digitális nyomtatáshoz felhasználható fes-
tékeit, érzékeny alkalmazási területekre. E fejlesztési projektek 
legfontosabb szempontjai a biztonság, egészség és a környe-
zetbarát tulajdonságok mellett az erőforrás-hatékonyságú 
fejlesztés és gyártás.

Ipari digitális nyomtatás

A vizes bázisú digitális 
festékek térnyerése



a Marabu megalkotta vizes bázisú festékeit élelmiszer cso-
magolásokhoz, hullámkarton anyagokhoz, játékokhoz, il-
letve digitális nyomtatással készülő tapétákhoz. E példák 
esetében a nyomtatás tipikusan egypasszos folyamat. 
A vizes bázisú festékek számos előnyt kínálnak. Egyrészt a 
nyomtatható kreatív anyagok szinte végtelen választéka 
nyomtatható velük, másrészt költséghatékonyak is a kis- és kö-
zepes gyártási mennyiségek esetében. Továbbá nem bocsáta-
nak ki illékony szerves vegyületet, azaz VOC-t (Volatile Organic 
Compound), ezáltal ideálisak tapéták nyomtatásához – ame-
lyeket például lakások nappalijába, iskolákba, gyermekorvo-
si rendelőkbe, illetve irodai munkakörnyezetbe helyeznek el, 
ezért szag- és károsanyag mentesnek kell lenniük. 
A vizes bázisú tintasugaras festékeket használják továbbá ru-
galmas csomagolóanyagokhoz, amelyek élelmiszerek védő és 
kereskedelmi csomagolásai is egyben. A design-t közvetlenül 
a csomagolóanyagra nyomtatják. A nyomtatáshoz felhasznált 
festékeknek pedig emiatt alkalmasnak kell lenniük az élelmi-
szerrel való érintkezésre, és meg kell felelniük az EuPIA irányvo-
nalnak, amely a nyomdafestékek helyes alkalmazását határozza 
meg a csomagolóanyag gyártásban, illetve a Nestlé által kibo-
csátott, a csomagolásokhoz használt festékek útmutatásnak 
egyaránt. A vízbázisú festékeknek továbbá kompatibilisnek kell 
lennie a hullámkarton csomagolóanyagok széles választékával, 
mint például a hajtogatott dobozokkal. A hullámkarton anya-
gokra történő nyomtatással kapcsolatban rendszeresen felme-
rülő probléma, hogy néhány festék felszívódik az anyagban, 
ezáltal megakadályozva annak további feldolgozhatóságát.  
A vízbázisú tintasugaras festékeket azonban már e kitétel tu-
datában fejlesztik. A festék nagyon kis mértékben hatol be az 
anyagba – továbbá a kiemelkedően rugalmas festék által kép-
zett filmréteg azt is jelenti, hogy az anyag hajtogatása és gyűrő-
dése folyamán nem keletkezik látható törésvonal. 
Amint azt vízbázisú festékei is mutatják, a Marabu folyamato-
san bővíti digitális nyomtatási termékportfólióját. A cég konk-
rét gyártási tapasztalatok, illetve a polimer, pigment és a víz, 
mint elsődleges oldószer közötti reakciók ismeretének felhasz-
nálásával fejleszti termékeit. Amint azt Németh Anita, a Mara-
bu termékeket Magyarországon 16 éve forgalmazó Centrum 
Servis Hungary Kft. digitális üzletágának értékesítési vezetője 
elmondta: „A Marabu projektvezérelt fejlesztésekre koncent-
rál, ami azt jelenti, hogy festékeiket az adott ügyfél különleges 
igényeire szabva alkotják meg. Ez a hozzáállás pedig garantál-
ja, hogy a lehető legjobb eredményeket érjék el.”

További információért keresse munkatársainkat alábbi 
elérhetőségeinken:
Centrum Servis Hungary Kft.
Telefon:	+36	23	428	266	•	Fax:	+36	23	428	266
Email: centrumservis@centrumservis.hu Sign



20

20
19

. X
IX

. é
vf

ol
ya

m
 2

. s
zá

m

A szitanyomtatáshoz hasonló-
an a vízbázisú festékek élvez-
nek előnyt a szövetanyagok 

digitális nyomtatása esetén is. A ha-
gyományos reaktív, savas, és disz-
perziós textil festékekkel történő 
nyomtatás speciális elő- és utóke-
zelést igényel – amelynek pontos 
kivitelezését kizárólag textilipari 
szakemberek képesek elvégezni.  
A digitális nyomtatással foglalkozó 
cégek esetében ilyen jellegű szak-
tudás kevés esetben érhető el há-
zon belül. A Marabu azon szubli-
mációs festékei használatával, mint 
a TexaJet DX-SHE és a DX-STE, az 
anyagok utókezelése sokkalta egy-
szerűbb. A szublimációs nyomtatás 
a rugalmasság lehetőségét kínálja 
a digitális nyomdák számára az elő-
kezelt poliészter anyagokra történő 
textilnyomtatás területén. 

A gyors ütemben fejlődő digi-
tális textilnyomtatási piacon 
a szublimáció kiemelkedő 
eredményeket kínál a környe-
zet kímélésében, minőségben 
és termelékenységben. Az 
iparágban úttörő Marabu a 
vízbázisú textilfestékek teljes 
portfólióját kínálja a szubli-
mációs nyomtatáshoz. A ter-
mékcsaládban megtalálha-
tók az ideális megoldások a 
transzferes és a direkt textil 
nyomtatáshoz egyaránt. 

Szublimációs festékek

Digitális textilnyomtatás – 
tökélyre fejlesztve
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A szublimációs nyomtatás számos 
előnyt kínál
A szublimáció egy anyag szilárd hal-
mazállapotból gázzá történő fizikai 
átalakulása, amely folyamat során a 
szilárd anyag elkerüli a folyékony hal-
mazállapotot. Ez a folyamat alkot-
ja a szublimációs nyomtatás alapját, 
amellyel festéket juttatnak a szövet-
re. A folyamat során használt festékek 
vízben nem oldhatók. Amint a textil-
anyagokat megnyomtatták és átestek 
a szublimáció folyamatán, már mos-
hatók, UV állók, és mentesek bármely 

agresszív oldószertől és kötőanyagok-
tól. Mindez pedig gyakorlatilag bár-
mely negatív környezeti hatás rizikóját 
mellőzi. Továbbá a gyártási költségek 
relatív alacsonyak, a nyomtatott tex-
tileken pedig nem keletkezik látható 
fedőréteg, a festék ugyanis teljesen 
beleivódik a szövetbe. A szublimáci-
ós eljárást egyaránt alkalmazhatjuk 
direkt textil nyomtatáshoz, és transz-
feres nyomtatáshoz. A festéket mind-
két eljárási forma során 170 és 230 
Celsius fok közötti hőmérsékletre kell 
melegítenünk, hogy gáz halmazálla-

potúvá alakuljon és beleivódjon a szö-
vetbe. Míg direkt nyomtatás esetén a 
folyamat hatékonyságának érdekében 
megfelelő tapadási felületet kell bizto-
sítani, a szublimációs eljárás során az 
anyag összetétele a kulcstényező.

Direkttől a transzferes nyomtatásig
A Marabu mindkét technológiai eljá-
ráshoz kínál vizesbázisú textilfesté-
keket. A TexaJet DX-SHE egy hibrid 
szublimációs festék, amely egyaránt 
alkalmas előkezelt poliészter szövetek 
transzferes és direkt textil nyomtatá-

sához. A direkt textil nyomtatás során 
tekercses tintasugaras nyomtatókat 
használnak a TexaJet DX-SHE festék 
közvetlenül textilekre történő appliká-
lásához. Egy második lépés keretében 
a festéket felmelegítik 190 és 210 Cel-
sius fok közötti hőmérsékletre és egy 
kalanderben végbemegy a szublimá-
ciós folyamat. A poliészter anyagú tex-
tilek, mint például zászlók vagy nagy 
méretű hirdetési bannerek esetében 
azután szükséges egy mosás, mivel az 
anyag szálai nem szorosan szőttek, és 
közöttük maradhat felesleges festék.

Fotórealisztikus transzfer nyomatok
A transzferes nyomtatás során a 
nyomtatásra kerülő képet először 
egy papírra nyomtatják, mielőtt hő 
segítségével a nyomtatni kívánt 
anyagra juttatják. E folyamat elő-
nye, hogy a papír egyenletes, nem 
átjárható felületet biztosít, melynek 
köszönhetően az elkészült nyomat 
szignifikánsan jobb lesz. A Marabu 
a TexaJet DX-STE festéket ponto-
san erre az alkalmazásra fejlesztet-
te ki. A festék ideális a kivételesen 
finom papírra történő nyomtatás-
ra, és használható minden ismert 
szélesformátumú nyomtatóhoz.  
A transzferpapír kiemelkedően fel-
használóbarát, hiszen tulajdonkép-
pen bármely tintasugaras nyomtató-
ban használható. A TexaJet DX-STE 
kifejezetten alkalmas fotórealisztikus 
nyomatok készítéséhez, ragyogó, 
éles színekkel. 
A Marabu szublimációs festékei 
használhatók poliészter és polia-
mid (nejlon), illetve kevert – mini-
mum 60%-ban poliészter tartalmú 
anyagok, továbbá szilárd és poliész-
ter borítású textilanyagok nyomta-
tására. Számos különféle alkalma-
zásuk lehetséges, beleértve a soft 
signokat, bannereket, zászlókat, 
sportruházati termékeket, és művé-
szeti nyomatokat. Mindkét festék-
család kiemelkedő fényállósággal 
bír, és éles kontúrok nyomtathatók 
használatukkal. A festékek széles 
színválasztékban érhetők el. Mind-
ezen felül, APEO mentesek és meg-
felelnek az OEKO-TEX 100 Szten-
derd által a festékekre vonatkozó 
elvárásnak.

További információért keresse 
munkatársainkat alábbi elérhető-
ségeinken:
Centrum Servis Hungary Kft.
Telefon: +36 23 428 266
Fax: +36 23 428 266
Email: centrumservis@centrumservis.hu
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A textilnyomtatási iparág gyors 
ütemű és nagymértékű növe-
kedésen megy keresztül. E fej-

lődés motorjai az évszakokkal együtt 
változó divat trendek, és a divatterve-
zők, akik új, kreatív, a többitől eltérő 
megoldásokat akarnak megvalósí-
tani. A számos elérhető technológia 
rengeteg tervezési és gyártási lehe-

tőséget kínál a divattervezők számá-
ra. Cikkünkkel rövid és praktikus átte-
kintést szeretnénk nyújtani azoknak, 
akik a megfelelő megoldást keresik 
vállalkozásuk számára.

Direkt textil nyomtatás 
A Direkt textil, vagy angol nevén direct 
to garment (rövidítése DTG) nyomta-

tást 2004-ben mutatták be. A folya-
mat során színes képeket nyomtatnak 
közvetlenül textil anyagokra. Az eljárás 
során tintasugaras nyomtatási techno-
lógiát használnak, amellyel a korlátlan 
mennyiségű színnel rendelkező képe-
ket közvetlenül nyomtatják  a megfe-
lelően előkészített textil anyagok szé-
les választékára. Ennek köszönhetően 
a technológia a nyomtatás sokkal több 
variációját kínálja, mint bármely egyéb 
textilnyomtatási eljárás. 
De nézzünk is egy rövid technológiai 
áttekintést:
Textil dekorációs megoldások:
Szitanyomás	•	Transzfernyomás
Hímzés	•	Vasalással	felvitt	matricák
Direkt textil nyomtatás
A direkt textilnyomtatási iparág gyors 
ütemben növekszik, és minden körül-
mény e növekedés folytatását vetíti 
előre.

Piaci trendek – a digitális techno-
lógia térnyerésének okai
•	 Növekvő	igény	a	személyre	szabott	

termékek iránt. A megrendelő saját 
grafikáinak felhasználása. Kis da-
rabszámok.

•	 Internetes	 kereskedelem.	Online	
megrendelő felületek a végfelhasz-
nálók számára.

•	 A	felhasználók	technikailag	felké-
szültek. Növekvő piaci verseny. Új 
piaci résztvevők megjelenése.

A divatvilág fénysebességű fejlődése nyomást gyakorol a 
ruhagyártókra, hogy megfeleljenek a vevők által diktált rövid 
határidőknek és magas minőségi igényeknek. Ez az elvárás 
pedig megteremtette az igényt a gyorsan gyártható, személyre 
szabott, kis mennyiségben készülő termékekre, amelyet legin-
kább a direkt textil nyomtatási megoldások képesek kiszolgál-
ni. De vajon mely megoldás felel meg az Ön vállalkozásának? E 
kérdésben segít eligazodni a Sericol Hungary.

Polyprint TexJet echo² és KORNIT STORM II

Tökéletes megoldások 
direkt textil nyomtatáshoz
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•	 Zöld	technológiai	forradalom.	Kör-
nyezetbarát termékek. A textil 
gyártóknak környezetbarát termé-
keket kell gyártaniuk.

Az ideális Direkt textil nyomtatás 
legfontosabb minőségi elemei
1. Megfelelő minőségű textil anyagok
•	 A	direkt	textil	nyomtatás	kiemelten	

fontos eleme a megfelelő minősé-
gű textil alapanyag.

•	 Ha	a	 textil	 túl	 sok	 rost	 szálból	áll,	
akkor a nyomatunk minősége nem 
lesz megfelelő, illetve nem lesz tar-
tós sem.

•	 A	 legjobb	eredményt	 160	gram-
mos, 100% pamut anyaggal érhet-
jük el.

•	 A	nyomtatandó	ruhadarab	nyom-
tatható kell, hogy legyen – és 
nem szabad, hogy bármilyen 
öblítőanyagot, vagy szilikont tartal-
mazzon.

2. A nyomtatandó kép
•	 A	kép	felbontása	nagyon	fontos
•	 A	képhez	fontos	a	beágyazott	kép	

profil
•	 A	kép	színei
•	 A	képháttér	megfelelően	eltávolít-

ható kell, hogy legyen
•	 Szükség	 van	 egy	 generált	 fehér	

maszkra

3. Megfelelő nyomtató állapot
•	 A	nyomtatón	el	kell	végezni	a	napi	

indító karbantartási feladatokat
•	 Megfelelő	 fúvóka	 ellenőrzés	 a	

nyomtatás megkezdése előtt
•	 	A	nyomtatásra	kerülő	alapanyagot	

simítsuk ki a tálca teljes felületén
•	 Állítsuk	be	a	megfelelő	tálca	ma-

gasságot

4. Megfelelő nyomtatási profil
•	 Az	 adott	 nyomtatási	 feladatnak	

megfelelő beállítás kiválasztása az 
alábbi szempontok figyelembe vé-
telével:

 Nyomtatandó alapanyag típusa

 Megfelelő felbontás kiválasztása
 A feladathoz megfelelő nyomtatási 

mód beállítása
 A színhelyes nyomtatáshoz ICC 

színkalibrációs profil használata

5. Előkezelés
•	 A	 nyomtatandó	 pólóra	 használt	

előkezelő folyadék kiemelkedően 
fontos, amit felvihetünk: manuáli-
san automatikusan illetve a nyom-
tatóba integrált előkezelő rendszer 
segítségével a Kornit nyomtatók 
esetében.

6. A nyomat hőkezeléssel történő 
véglegesítése

•	 A	textil	anyagra	készített	nyomatot	
meg kell szárítanunk, amely folyamat 
kiemelten fontos annak érdekében, 
hogy garantáljuk a nyomat mosás- és 
gyűrődés állóságát, és a megfelelően 
élénk színeket. E folyamathoz hasz-
nálhatunk: Hőprést, Szárítót

A nekem megfelelő nyomtató
Rengeteg szempontot szükséges figye-
lembe venni, mielőtt elkezdjük alkal-
mazni a direkt textil nyomtatást. Ezek 
közül a legfontosabb, hogy milyen mé-

retű és termelékenységű nyomtatót vá-
lasztunk, amely megfelelő mértékben 
képes kiszolgálni jelenlegi megrende-
léseinket, magában hordozza a fejlődés 
lehetőségét, de nem jelent túlzottan 
nagy beruházást sem a cégünk számá-
ra. A Sericol Hungary kínálatában szá-
mos dtg nyomtató érhető el, mi most 
két terméket emelnénk ki ezek közül.

Polyprint TexJet echo² 
A TexJet echo² ideális belépő szin-
tű megoldást jelent a digitális textil-
nyomtatás világába. Egyedülálló kom-
binációja hardvernek, szoftvernek és a 
festéknek. Professzionális design és kivi-
telezés, mely a textilnyomtatást gyors-
sá, egyszerűvé és nyereségessé teszi.
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A TexJet echo²  főbb jellemzői:
Kiváló nyomatminőség – a siker kulcsa!
A TexJet echo²  nyomtatófejei a le-
hető legkisebb, 3 picoliteres csepp-
méretben nyomtatnak, hogy a nyo-
matunk pontos, és fotórealisztikusan 
részletgazdag legyen – ennek kö-
szönhetően az Ön termékei kitűnnek 
a tömegből minőségük által. 
Egyszerű használat – Minél egysze-
rűbb használni, annál nagyobb öröm 
dolgozni vele!
Gyors alapanyag betöltés, automa-
tikus magasság állítással. Különféle 
textil anyagokhoz kialakított tálcák, 
amelyek mágnes szerűen tapadnak. 
A nyomtató kijelzőjén automatiku-
san felvillanó útmutató üzenetek, az 
egyszerűbb és gyorsabb működés 
érdekében.
Megnövelt hatékonyság.
A TexJet echo² nyomtató 3 év limitált 
garanciával vásárolható meg (ebből 1 
év garancia vonatkozik a nyomtató-
fejre), kifejezetten kedvező áron, an-
nak érdekében, hogy Ön a lehető leg-
jobb befektetés megtérülést érhesse 
el, és nyugodt lehessen abban: jól vá-
lasztotta meg beruházását.

Kornit Storm ll – A direkt textil-
nyomtató ipari termeléshez!
A STORM II a Kornit válasza az ipa-
ribb mértékű direkt textilnyomtatás 
új igényeire, melyet kifejezetten a 
megnövelt termelékenység jegyében 
hoztak létre. Élvezhetjük a példátlan 
nyomtatási minőséget, gyors átfutási 
sebességet, és a magas jövedelmező-
séget. Költséghatékonyan teremthe-
tünk egyensúlyt, a kiváló minőséget 
és a magas termelési mutatókat egy-
aránt figyelembe véve.
A Kornit Storm II lehetővé teszi a szü-
netmentes termelési folyamatot, a 
ruhadarab felhelyezésével, a másik 
nyomtatása közben. Ezt a dupla asz-
talrendszer, a 1,5 literes flakonos fes-
tékrendszer, a teljesen automatikus 
folyamatkezelés, és a fokozottan fel-

használóbarát kialakítás révén tud-
juk elérni. A konstrukció kifejezetten 
a Non-stop, napi 24 óra, heti 7 na-
pos termelésre lett optimalizálva, és 
kifejlesztve, a továbbfejlesztett ke-
zelőszervek révén pedig a termelési 
sebesség tovább fokozható. A terve-
zésnél fontos szerepet kapott az alap-
anyagok széles skálájának bevonása 
(XXL-es méret, sőt vágott alapanyag 
is nyomtatható), így ez a direkt textil-
nyomtató ideális választás azon vál-

lalkozások részére, melyek már jelen 
vannak a nagyobb volumenű terme-
lésben vagy a szitanyomást szeretnék 
egyéb, alternatív nyomtatási lehető-
séggel bővíteni, kiegészíteni.

A Kornit Storm II legfontosabb jel-
lemzői címszavakban:
•	 Kifejezetten	nagyobb,	ipari	terme-

léshez kifejlesztve
•	 1,5	literes,	flakonos	festékrendszer	

a megszakításmentes termelőké-
pességhez

•	 Dual	(kettős)	asztalrendszer	a	szü-
netmentes termeléshez

•	 Nagy	 nyomtatási	 terület	 az	 akár	
50x70 cm-es (XXL) méretű nyoma-
tokhoz

A Kornit Storm II előnyei:
•	 Szünetmentes	munkafolyamat,	mely	

során előkészíthetjük a ruhadarabot, 
míg a gép egy másikat nyomtat

•	 Teljes	kezelhetőség	és	hozzáférés	a	
funkciókhoz mindössze egy operá-
tor által

•	 Állítható	fejmagasság,	8	db	Spectra	
nyomtatófejjel zipzárak, gombok, 
és egyéb kitüremkedések felülnyo-
másához

•	 Oeko-Tex	100	(kisgyermek	viselet-
hez), Global Organic Textile (GOTS) 
és American Association of Tectile 
Chemists & Colorists (AATCC) meg-
felelőség a legszigorúbb ipari szab-
ványok előírásai szerint.

Érdeklődik direkt textil nyomtatási 
megoldások iránt, de még nem vá-
lasztotta ki a vállalkozása számára 
megfelelő nyomtatót?
Látogasson el a SignExpo kiállításon 
2019. április 9-11. között a Sericol Hun-
gary standjára és ismerje meg készü-
lékeinket élő bemutatók keretében!
 (X)
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A szintetikus bőr alapanyagok tör-
ténete egészen a ’60-as évekig nyú-
lik vissza, amikor is a PVC volt a leg-
ismertebb alapanyag. Az akkoriban 
is igen népszerű és a kor szellemé-
nek megfelelő technikai vívmány a 
Fiat500-as modell belső kárpitozá-
sára kifejlesztett techno szövet al-
kalmazása volt az első kísérlet annak 
érdekében, hogy az üléshuzatok el-
lenállóak és könnyen tisztíthatóak le-
gyenek.  Ekkor indult el a szintetikus 
vagy eco bőr alapanyagok korszerű-
sítése, ipari felhasználásra történő ki-
fejlesztése. Napjainkra a szintetikus 
bőr gyártók elkötelezték magukat 
arra, hogy olyan alapanyagokat gyár-
tanak, melyek mintázata, strukturált-
sága és minősége tökéletesen vissza-
adja a természetes bőrök érzetét. 

Az olasz ECOTEX digitális bőrnyom-
tatási technológia hosszas fejlesz-
tést követően a 2016-os Viscomon 
mutatkozott be először a digitális 
nyomtatási szektorban. Nagy ér-
deklődés övezte a bemutatót, mely 
után több nagy gyártó is megkeres-
te a fejlesztőket. 
Végül az EPSON tudta a legjobb mű-
szaki feltételeket biztosítani, így a 
két gyártó megkezdte az együttmű-
ködést, melynek keretében közö-
sen folytatták a fejlesztést. A tesztek 
során a SureColor S szériás eco-
solvent nyomtatóval egy menet-
ben mintegy 1200 m2 szintetikus 
bőrt nyomtattak ki, nagy színterű és 
kontrasztos nyomtatási képet pro-
dukálva állandó nyomtatási minő-
ség mellett.

A hazai közönség számára az ápri-
lis 9-11. között megrendezésre ke-
rülő SignExpo-n mutatja be az új 
technológiát a kizárólagos magyar-
országi forgalmazó az LFP center 
kft. Olyan izgalmas termékbemu-
tatóval és újdonságokkal várják a 
látogatókat, melyek új távlatokat 
nyitnak a felhasználók számára és 
lehetőséget biztosítanak a gazda-
ságos üzemeltetés mellett egyedi 
termékek gyártására a bútoripar, az 
autóipar vagy akár az egyre növek-
vő mobiltelefon kiegészítő gyártás 
piacán. A két technológia ötvözése 
azonban további előnyöket is nyújt 
a felhasználók számára. A rendszer 
komplexitása lehetőséget biztosít a 
digitális nyomtatási szolgáltatás ki-
aknázására, hiszen az EPSON eco-
solvent nyomtatók teljes értékűen 
használhatóak plakát, molinó, önta-
padós fólia, illetve eladáshelyi POP 
és POS eszközök gyártásra olyan 
megbízások esetén, amikor nincsen 
szük ség ECOTEX bőrnyomtatási 
rendszerre.
Látogass el hagyományos japán stí-
lusú standunkra, legyél a vendé-
günk és ismerd meg a forradalmian 
új bőrnyomtatási technológiánk kí-
nálta lehetőségeket!

LFP center Kft. 
„A” csarnok E/22-es stand

A szintetikus bőr vagy eco-bőr szigorúan nem állati eredetű alap-
anyag melynek több fajtáját használják attól függően, hogy 
mennyire szükséges, hogy elasztikus legyen. Napjainkban a szin-
tetikus bőrrel bevont termékek 90%-a megtalálható a bútoripar-
ban és a felhasználási lehetőségek köre folyamatosan bővül. 

Digitális bőrnyomtatással 
új távlatokat nyit az LFP center
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Az idei FESPA kiállításra készül-
ve mutatták be az új nyomta-
tót, amely tulajdonképpen a 

Ricoh válasza a könnyen kezelhető, 
hatékony és megengedhető árú tex-
til dekorációs termékek iránt mutat-
kozó egyre növekvő piaci igényekre. 
Az Ri 1000 támogatja az értéknövelt 
szolgáltatások adoptálását új pia-
ci szegmensekben. Az új nyomtató 
az Ri 100 és Ri 6000 készülékek közé 
illeszkedik be a Ricoh gyors ütem-
ben fejlődő direkt textil nyomtatási 
portfóliójában. 
Az Ri 3000 nyomtató helyébe lépő Ri 
1000 gyorsabb és jobb nyomtatási 
sebességet garantál, 1200x1200 dpi-
re növelt képfelbontásával, és CMYK 
plusz fehér festék használatával, 
melynek köszönhetően káprázatos 
eredményekre képes bármilyen szí-
nű textil alapanyagra történő nyom-
tatás során.
Az Ri 1000 gyártási rugalmasságát 
egy új előkezelő folyadék támogat-
ja, amely alkalmas 100% világos poli-
észter és kevert – poliészter és pamut 
anyagok előkezelésére, amely új le-
hetőségeket nyit meg a textil és szö-
vetanyagok nyomtatásában, beleért-
ve számos szektort, közöttük a sport 
ruházati anyagokat. 

A gyors működés és a gyártás sokol-
dalúsága immár könnyen elérhető, a 
nyomtató ugyanis egyszerűen kezel-
hető rendelhető, egészen 406,4 mm 
x 508 mm méretig. Az Ri 1000 mág-
neses mechanizmusa által a tálcákat 
könnyen felhelyezhetjük és levehet-
jük, bármilyen segédeszköz haszná-
lata nélkül. A rugalmas működés fo-
lyamatos gyártást tesz lehetővé és 
különféle termékek széles választéká-
nak nyomtatását a gyerekruháktól az 
egészen széles anyagokig.
„Az Ri 1000 átfogó funkcionalitása, 
gyártási rugalmassága és sokolda-
lúsága ideálissá teszik ezt a nyom-
tatót személyre szabott ruhada-
rabok nyomtatására, illetve igény 
szerinti nyomtatási feladatok ellátá-
sára.” – mondta Graham Kennedy, a 
Ricoh Europe Kereskedelmi Tintasu-
garas Nyomtatási üzletágának veze-
tője, majd hozzátette: „Ez a készülék 
a smart technológia, gyors nyomta-
tási sebességek és kiemelkedő nyo-
matminőség tökéletes kombinációja, 
amely tulajdonságai által valódi üzleti 
növekedési lehetőségeket kínál a kre-
atív nyomdai szolgáltatók számára. 
Négy Ricoh nyomtatófeje, erőteljes 
szerkezete, továbbfejlesztett funkciói 
– mint például a hőmérséklet és pá-

ratartalom érzékelő szenzorai, illetve 
precíz festékellátás ellenőrző rend-
szere egyaránt arról gondoskodnak, 
hogy a nyomtatóval folyamatosan ké-
pesek legyünk megbízható termelés-
re, és kiemelkedő minőségű nyoma-
tok elkészítésére.”
A nyomtató minimális karbantartási 
igényét a saját igényeinkre alakíthat-
juk, a testre szabható tisztítási funk-
ciók pedig szintén a  gyártásra fordí-
tott időnket maximalizálják. A nem 
automatizált karbantartási feladatok 
elvégzésére a 7 inch méretű kijel-
ző panelen megjelenő értesítések fi-
gyelmeztetik a gépkezelőt. 
A CES 2019 Innovációs Díját nyert Ri 
1000 nyomtató megtekinthető lesz 
a müncheni FESPA kiállítás B4 K31 
standján. 

További információkért keresse kollé-
gánkat az alábbi elérhetőségeken:
Mühl Balázs
Production Print Sales Manager
Direkt kereskedelem
2040 Budaörs, Hungary
Puskás Tivadar út 14. 
Tel: +36 30 370-8875 
Fax: +36 23 806 801
balazs.muhl@ricoh.hu 
www.ricoh.hu (x)

A Ricoh március elején mutatta be legújabb direkt textil nyom-
tatóját Ri 1000 típusnévvel. Az új nyomtató valóra váltja a 
nyomdai szolgáltatók képzeletét egy olyan gyors, pontos és 
rugalmas gyártási megoldás formájában, amely kiemelkedő 
képminőséget garantál.

Bemutatták a Ricoh Ri 1000 dtg nyomtatóját

Kiemelkedő minőség – 
rugalmas és gyors gyártás
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A kompakt, 2,5 m x 1,3 m méretű 
rendszert úgy alakították ki, hogy 
segítse a sign and display, grafikai 

és ipari nyomtatás területén tevékeny-
kedő cégeket új ipari dekorációk, lak-
berendezési anyagok és dekorációs ter-
mékek, csomagolások, illetve ezidáig 
szitanyomással készült, illetve szemé-
lyes igények szerint készülő nyomdai 
termékek gyártásában. 
Az új nyomtató ugyanolyan ipari váz-
ra épült, mint a Ricoh Pro T7210 mo-
dellje. A Pro TF6250 termelékenységet, 
sokoldalúságot, és kiemelkedő nyo-
matminőséget garantál a Ricoh igény 
szerint állítható nyomtatófejei által. Az 
új nyomtató meggyőző nyomtatási se-
bességet, egyetlen érintéssel indítha-
tó, automatizált napi karbantartást és 
az alapanyagok széles választékára tör-
ténő nyomtatást garantál, mindezt a 
gondosan megválasztott festékkészlet 
által, amely széles színtartományt biz-
tosít a ProT7210 készüléknél. 
„A Ricoh Pro TF6250 lehetővé teszi 
üzelemtetői számára, hogy kiváló ha-
tású termékeket készítsenek meg-
rendelőiknek” – jelentette ki Graham 
Kennedy, a Ricoh Europe Kereskedel-
mi Tintasugaras Nyomtatási üzletágá-
nak vezetője, majd így folyttata: „A 
szélesformátumú nyomtatásban egy 

kiemelkedő nyomdai terméket sokszor 
az különbözteti meg az átlagostól, hogy 
milyen festéket használunk a nyomta-
táshoz. A kiváló minőségű festékekkel a 
képminőségünk is kiváló lesz, illetve na-
gyon fontos, hogy az adott festékek re-
mekül tapadnak az alapanyagok széles 
választékára, mint például fára, fémre, 
üvegre, vagy olyan sztenderd sign and 
display alapanyagokra, mint a Forex, 
Dibond és az akril táblák. Pontosan en-
nek érdekében fejlesztettük ki két új UV 
festék csomagunkat. A Pro TF6250 fel-
használói számára így felkínáljuk a lehe-
tőséget, hogy a sign grafikai megoldá-
sokhoz legalkalmasabb és legnagyobb 
színtartományt  garantáló festékcsoma-
got, vagy az ipari alkalmazásokhoz fes-
tékcsomagot válasszák ki.”
A Pro TF6250 valódi síkágyas kialakítá-
sú nyomtató, mozgó fejkocsival és ke-
rettel, és kiemelkedő, akár 64,6 m2/óra 
nyomtatási sebességgel. Alapanyag ke-
zelése nagyon rugalmas, akár 110 mm 
vastagságig képes kezelni a nyomta-
tandó anyagokat. A nyomatszárításhoz 
használt LED technológia kis energiafo-
gyasztást, alacsony hőmérsékleten tör-
ténő szárítást garantál, amely lehetővé 
teszi vékonyabb anyagok nyomtatását 
anélkül, hogy azok megolvadnának, 
vagy meggörbülnének. 

A nyomtató kezelése és karbantartá-
sa szintén egyszerű, így a felhasználók 
tényleg a lehető legtöbbet hozhatják 
ki technológiai befektetésükből. Az 
egyetlen érintéssel elindítható, telje-
sen automatizált napi karbantartás ke-
retében a készülék megtisztítja és kiürí-
ti a nyomtatófejeket, ezáltal biztosítva 
a gép maximális üzemeltetési idejét.  
A regisztrációs tüskék segítik a nyomta-
tásra kerülő alapanyag pontos elhelye-
zését, és négy különálló vákuum zóna 
gondoskodik arról, hogy az alapanyag 
a helyén maradjon, függetlenül an-
nak formájától és méretétől. Ezen felül 
egy automatikus érzékelő állítja be a 
nyomtatófejeket a pontos magasságra 
a teljes precizitás érdekében, a teljes fe-
lületen történő nyomtatás pedig szük-
ségtelenné teszi az anyag vágását. 
Az új Ricoh TF6250 2019 második ne-
gyedévétől lesz elérhető Európában.

További információkért keresse kollé-
gánkat az alábbi elérhetőségeken:
Mühl Balázs
Production Print Sales Manager
Direkt kereskedelem
2040 Budaörs, Hungary
Puskás Tivadar út 14. 
Tel: +36 30 370-8875 
Fax: +36 23 806 801
balazs.muhl@ricoh.hu 
www.ricoh.hu (x)

Eseménydúsan indult az idei év márciusa a Ricoh életében, 
hiszen új direkt textilnyomtatójuk mellett bemutatták legújabb, 
szélesformátumú síkágyas UV nyomtatójukat is. A Ricoh Pro 
TF6250 az alkalmazások széles körét és páratlanul rugalmas 
termelékenységet kínál a sign grafikai és dekorációs nyomdai 
vállalkozások számára.

Sokoldalúság és termelékenység a sign és dekorációs gyártóknak 

Új Ricoh Pro TF6250 
síkágyas UV nyomtató
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Mikor indult a McNut márka?
– Az ötletünk megvalósításába 2 éve 
kezdtünk bele, de ahhoz, hogy lássuk 
életképes-e az elképzelésünk, nagyon 
sok információra volt szükségünk. 
Kezdtük azzal, hogy feltérképeztük a 
sportruházat magyarországi piacát, 
kínálatát, árakat, gyártókat valamint 
nagyon alapos keresésbe kezdtünk, 

annak érdekében, hogy megismer-
jük a speciális anyagokat és kitaláljuk 
az egyes modelleket és el is készítsük 
azokat a végleges verziókban. 
A piackutatási eredmények megerő-
sítettek bennünket abban, hogy sok 
sportklub, csapat, iskola vagy akár 
munkahelyi kollektíva is szívesen 
sportolna egyedi felszerelésben, ami 

nem csak egy vasalt logót jelent egy 
mezen, hanem teljes egészében a csa-
pat színeit, logóját használva egyedi-
leg megtervezett vagy megálmodott 
és kivitelezett termékeket jelent.
Közülünk sokaknak a gyermekei is kü-
lönböző csapatokban játszanak így 
házon belül el is könyvelhettük az első 
sikereket. Ezután készen álltunk, hogy 
meghódítsuk a hazai sportvilágot.

Pontosan mit takar a McNut név?
– Egy jól hangzó, rövid nevet keres-
tünk – ugyan nem magyaros hang-
zású, de a fiatalok körében úgy tűnik 
nagyon népszerű lett és mostanra 
már sok helyen ismerősen cseng. 

Pontosan kiknek, milyen sportágak-
hoz gyártanak termékeket?
– Kosárlabda, kézilabda, futás, kerék-
pár, röplabda, aerobik, labdarúgás– 

Egyre több helyen, akár televíziós közvetítések során is látha-
tunk sportolókat, csapatokat McNut márkájú mezekben játsza-
ni. Mint kiderült, ez egy magyar brand, amelyet Baranyában 
gyártanak. Zólyomi Ákos a Magyar Sportruházat Gyártó Non-
profit KFT ügyvezető igazgatója segített lapunknak betekintést 
nyerni a márka koncepciójába, illetve a gyártási folyamatba.

Minőségi termékek – a vevők igényeire szabva!

McNUT 
A magyar sportruházat
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ezekhez a sportágakhoz mezeket, 
trikókat, nadrágokat, melegítőket és 
igény szerint gyártunk táskákat és 
szurkolói sálakat is.
Megjegyezném: felnőtt, gyermek, női, 
férfi modelleket egyaránt kidolgoz-
tunk, hogy minél nagyobb szegmenst 
tudjunk megcélozni. De kaptunk már 
felkérést trikók elkészítésére is futóver-
senyek résztevevőinek.

Hogy épül fel a termékek gyártási fo-
lyamata a tervezéstől a kivitelezésig?
– Azt hiszem, itt mutatkozik meg leg-
inkább az erősségünk, hiszen minden 
fázist mi magunk végzünk.
Első lépésként felmérjük az igényt 
– mit szeretne a csapat, van-e saját 
logója, színei vagy akár arculata – 
ha mindez megvan, akkor a kapott 
színekből, logóból megtervezzük a 
ruhadarabokat és 2-3 féle látvány-
tervet elküldünk kiválasztásra. Ezt 
követően indul a gyártás, transzfer-
szublimációs eljárással megnyom-

tatjuk a textileket , majd saját varro-
dánkban elkészülnek a ruhadarabok.
Ezzel a technológiával egyébként 
nyomtatunk még méterárut, lakás-
textileket, promóciós és dekorációs 
szöveteket is. 
Jó hír, hogy sok szövetgyártó meglát-
ta ebben a piacban a lehetőséget és 
egyre több szublimációra alkalmas 
textilt lehet találni a legkülönbözőbb 
felhasználási célokra.

Milyen alapanyagokat használnak, 
illetve milyen nyomtatási technoló-
giával készülnek a termékek?
– Minden sportágra léteznek kifejlesz-
tett speciális anyagok és ezeket a tech-
nikai, magas minőségű szöveteket 
használjuk mi is, – ebben kiemelke-
dő minőséget biztosítanak az olasz és 
lengyel gyártók, akiknek az alapanya-
gival dolgozunk. A transzfer-szubli-
mációs eljárást jól ismerjük és itt is ezt 
alkalmazzuk, mint ahogy a világon na-
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gyon sok sportruházat gyártó  – ez a 
technológia lehetővé teszi akár a kis 
darabszámú ruhadarabok elkészítését 
vagy akár egy csapat teljes mez és me-
legítő kollekcióját is elkészítsük egyedi 
elképzelések szerint.  

Milyen határidőkkel képesek teljesí-
teni egy adott rendelést?
– A határidők változóak, mivel függ 
attól, hogy milyen darabszámban kell 
gyártani és milyen ruhadarabról van 
szó, ezt az ügyfelekkel, mindig meg-
beszéljük az igény felmérésekor.

Mi a helyzet akkor, ha egy csapat-
nak nincs arculata, színei, de szeret-
nének valami egyedit?
– Akkor a legjobb helyen járnak, mi-
vel grafikus csapatunk tud segíte-

ni ilyen helyzetben is. Van néhány 
egyszerűbb sablonunk amiből lehet 
választani és esetleg azokat tovább 
gondolni, de kérésre teljesen új de-
sign-t is meg tudunk tervezni és per-
sze kivitelezni.
Munkatársunk a legtöbbször szemé-
lyesen keresi fel a csapatokat, klubo-
kat, iskolákat és visz magával sokféle 
mintadarabot, javaslatot tesz, meg-
osztja a tapasztalatokat, hogy köny-
nyebb legyen a választás.  

Jelenleg milyen klubok/csapatok 
sportolnak McNut ruházatban?
– Rendkívül büszkék vagyunk, hogy 
sok a visszatérő ügyfél és a kör folya-
matosan bővül, mert ez azt jelenti, 
hogy értékelik az ötleteinket és elé-
gedettek a munkánkkal. 

Hosszú a lista ki mindenki játszik az ál-
talunk készített sportruhákban, ezért 
csak néhányat említenék - I. osztályú 
kosárlabda csapatok mint a PVSK fér-
fi, Ajka női csapatai, I. osztályú röplab-
da MTK női csapata, PSN Zrt Aerobik 
Szakosztály, Fehérvári Rugby Egyesü-
let, Budapest Police Sport Egyesület, 
de öltöztettünk már felnőtt, férfi olim-
piai sportágban lett világbajnokot is 
és külföldről is egyre gyakrabban ke-
resnek meg bennünket.

Miért érdemes egy csapatnak a 
McNut ruháit választani?
– Először is mert hazai terméket aján-
lunk, teljesen egyedi elképzeléseket 
valósítunk meg magas minőségben, 
elérhető árakon. Már 5 db-tól fogad-
juk a megrendeléseket, de termé-
szetesen 1-1 db-t is elkészítünk, ha 
például egy játékosnak pótolni kell 
a mezét, hiszen az általunk használt 
technológia ezt lehetővé teszi.

Várjuk az érdeklődők jelentkezését és 
szívesen adunk tájékoztatást bőveb-
ben vagy akár felkeressük a csapato-
kat személyesen is.
www.mcnut.eu Sign
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Karibu – ez a swissQprint család 
új, egyenlőre titokzatos tagjá-
nak neve, amely a márka első 

tekercses nyomtatója. (A név jól il-
leszkedik elődeihez, hiszen ők an-
tilop fajták voltak, míg az új gép 
neve a rénszarvast takarja.) A Karibu 
egyébként a gyártó 20 éves tervezé-
si tapasztalatát összesíti, így a piaci 
résztvevők bizton számíthatnak arra, 
hogy az új gép is egy svájci precízi-
ós termelő eszköz lesz.  A Karibu élő 
bemutatóin megismerkedhetünk né-
hány egyedi funkciójával, mint példá-
ul a tekercs kezelő rendszerrel, amely 
nagyban meggyorsítja, megkönnyíti 
és biztonságossá teszi az anyagbe-
töltés folyamatát. Azzal a funkcióval, 
amelynek használatával a gépkezelő 
azonnal és folyamatosan ellenőriz-
heti a backlit nyomatok minőségét. 
Bemutatják továbbá a finoman szeg-
mentálható, forradalmi vákuum rend-
szert és az új, intuitív output szoftvert 
is. Végül, de nem utolsó sorban be-

mutatják a kifejezetten a swissQprint 
tekercses nyomtatójához készült fes-
ték csomagot is. 

Íme egy rövid áttekintés a Karibu 
egyedi megoldásairól:
Könnyű anyagkezelés
A Karibu kazettás rendszernek kö-
szönhetően a tekercsek néhány perc 
alatt betölthetők és nyomtatásra ké-
szek. Hatékony, megbízható és precíz 
megoldás.

A backlit anyagok azonnali ellen-
őrizhetősége
Az operátor folyamatosan a nyom-
tatással egyidőben tudja ellenőrizni 
azok minőségét a beépített világítás-
nak köszönhetően. Optimális terme-
lés, minimum veszteséggel. 

Finoman beállítható vákuum
A vákuum funkció nyomás kontrollált 
és finoman szegmentálható. Minden 
egyes szegmens egy ujj érintésével 

aktiválható, így nem szükséges sem-
milyen különleges erőfeszítés, illetve 
nincs szükség maszkolásra sem.

Ártalmatlan és szinte szagmentes 
festék
A Karibu festék bármely tekercses 
nyomtatáshoz alkalmas, még olyan 
nyomatokhoz is, amelyeket iskolák-
ba vagy egészségügyi intézmények-
be helyeznek ki. A festék Greenguard 
Gold minősítésű. 

Síkágyas termékcsalád
A swissQprint FESPA standján ter-
mészetesen bemutatják a márka sík-
ágyas nyomógépeit is. A Nyala 3S 
nyomtató élő demonstrációk kere-
tében mutatja be, miként kombinál-
ja a minőségi nyomtatást a terme-
lékenységgel. A Nyala S3 egyike a 
swissQprint öt különféle, harmadik 
generációs síkágyas nyomtatóinak, 
amelyek legfőbb ismérvei a precizi-
tás, tartósság és sokoldalúság. (x)

SPANDEX, S.R.O. | Rudolf Gašparovic | Mobiltelefon: +421 905 362717 

E-mail: rudolf.gasparovic@spandex.com

Nem kell már sokáig várniuk az érdeklődőknek: a swissQprint 
első tekercses nyomtatóját ugyanis megtekinthetik majd a 
FESPA kiállításon Münchenben. A cég A5 csarnokban található 
H30 standján az új nyomtató mellett rengeteg alkalmazási pél-
dával és a svájci gyártó harmadik generációs síkágyas nyomta-
tóival is megismerkedhetnek!

swissQprint Karibu bemutató a FESPA-n

A függöny 
hamarosan felgördül



SPANDEX, S.R.O. | Rudolf Gašparovic | Mobiltelefon: +421 905 362717 

E-mail: rudolf.gasparovic@spandex.com

KARIBU
Tekercses nyomtató – swissQprint DNS-el

Látogasson el a siwssQprint A5, H30 jelű standjára az 

idei FESPA kiállításon 2019. május 14–17. között!
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JFX200-2513
Vákuumasztalos 
UV-LED nyomtató
Egyre több vállalkozás tesz szert ko-
moly versenyelőnyre síkágyas UV-
LED nyomtatókkal. A Mimaki JFX 
nyomtatóival sokkal egyszerűbbé 
válik a táblás dekorációk készítése.  
A hagyományos, öntapadós nyoma-
tok táblára kasírozása helyett köz-

UJF-3042 MkII EX
UV tárgynyomtató
Az UJF MkII sorozat a Mimaki leg-
újabb tárgynyomtató-családja. Stan-
dunkon az UJF-3042 MkII EX típust 
mutatjuk be. Kiváló minőségű nyo-
matokat készít, fehér festékkel, lakkal, 
primerrel és akár light színekkel is tud 
nyomtatni egészen 150 mm-es tárgy-
magasságig. Készíthetünk vele plasz-
tikus, többrétegű nyomatokat is. Ez 
a sorozat nagyon népszerű a reklám-
ajándék-gyártók körében.

UJV55-320
320 cm széles tekercses 
UV-LED nyomtató
A Mimaki UJV55-320 egy tekercsadago-
lós széles formátumú nyomtató, amely 
akár 110 m2/h sebességű nyomtatás-

ra is képes. Az azonnal keményedő UV 
festéknek köszönhetően a nyomatok 
közvetlenül a nyomtatás befejeztével 
készek a további feldolgozásra, külön 
száradási idő nélkül. Lerövidíti a gyár-

tási időt, javítja a termelékenységet. 
Az UJV55-320-at használhatja twin roll 
azaz két tekercses módban is. 7 szín 
módban a light színek mellett fehér 
festékkel is nyomtathat. 

vetlenül a táblára nyomtathat, a nyo-
matok pedig azonnal szárazak és 
utómunkára készek. 
Sokkal szélesebb a felhasználha-
tó nyo mat hor do zók köre is. Fém, fa, 
üveg és különböző műanyagfelüle-
tek, kartontáblák egyaránt közvetle-
nül nyomtathatók egészen 50 mm-es 
anyagvastagságig.

A Mimaki kizárólagos magyarországi forgalmazója, az idén 30 
éves Nyomdaker Kft. minden eddiginél szélesebb gépválaszték-
kal várja az érdeklődőket a Signexpo Mimaki standján! 

Mimaki gépek a SignExpo-n
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CJV300-160
A Mimaki legújabb fejlesztésű, nagy 
sebességű nyomtató-vágógép soro-
zata. Nyomtatási sebessége kategó-

riájában az egyik leggyorsabb. A spe-
ciális eltolt nyomtatófej-elrendezés 
(2db) miatt az új CJV-k sokkal széle-

sebb sávok nyomtatására képesek, 
így akár 105,9 m2/óra nyomtatási se-
besség is elérhető.
A CJV300 gépek gyors és költséghaté-
kony felhasznási lehetőséget biztosíta-
nak matricák, címkék, POS eszközök, ki-
állítási és gépjármű dekorációk gyors és 
költséghatékony gyártásához. 
A CJV300-asokkal megegyező nyom-
tatási tulajdonságokkal rendelkeznek a 
JV300-as nyomtatók.

Szirmai Éva
+36 20 382 3052
szirmai@nyomdaker.hu

Lehotkai Bence
+36 20 414 1921
lehotkai@nyomdaker.hu (x)

UCJV300-160 
tekercses UV-LED nyomtató-vágógép
Az UCJV300-160 egy kiváló, integ-
rált nyomtató-vágógép, amely az 
UV-LED nyomtatási technológia és a 
digitális vágás kombinációjának kö-
szönhetően nagyon gyors termelés-
re képes.
A nyomatok azonnal szárazak, vágás-
ra és utómunkára készek.
Az UCJV300-160 az UCJV sorozat 2 
fejjel rendelkező modellje, amely 
4 szín módban (C, M, Y, K) és 7 szín 
módban is használható: a (C, M, Y, K) 
mellett "light" színek (LC, LM) és fehér 
festék használatára is alkalmas.
Day & Night printing - egyedülálló,  
4 rétegű nyomtatás

Az UCJV300-160 alkalmas olyan 4 ré-
tegű nyomatok készítésére, amelyek 

különböző megjelenésűek háttérvilá-
gítással és háttérvilágítás nélkül.
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A B6-A30 jelű Mimaki stand a kö-
vetkező négy kulcsfontosságú 
üzleti területet öleli majd fel: 

Sign Grafikai, Ipari termékek, Texti-
lek és 3D. Az alkalmazási területek 
sokasága által a Mimaki standján be-
mutatják, partnereik miként profitál-
hatnak legmodernebb tintasugaras 
nyomtatási technológiájukból, illet-
ve miként célozhatnak meg új piaci 
szegmenseket új alkalmazási terüle-
tek által. 
„Az eddigi legnagyobb FESPA stan-
dunkon a modern technológiák leg-
sokoldalúbb portfólióját mutatjuk 
be, amely egyértelműen megerősíti 
az iparág iránti elkötelezettségünket, 
amely köszönhető részben a Mimaki 
legfontosabb üzleti erősségeinek, 
mint a rugalmasság, és a kutatás-fej-
lesztésünk ereje. Néhány verseny-
társunkhoz képest gyorsan tudunk 
alkalmazkodni a piac változásaihoz, 
illetve a vásárlóink számára kínálko-
zó lehetőségekhez annak érdekében, 
hogy folyamatos rendszerfejleszté-
sekkel vagy vadonatúj innovációk-
kal szolgáljunk számukra.” – mondta 

Danna Drion a Mimaki Europe mar-
keting managere, majd így folytatta: 
„Olyan termékportfólióval készülünk 
a 2019-es FESPA-ra, amely megtes-
tesíti ezt a képességünket. Ezen felül 
kihasználjuk a kiállítást arra is, hogy 
képezzük a piac résztvevőit – mind-
ezt olyan sikeres és profitábilis ter-
mékek széles körének bemutatásával, 
amelyeket a mi nyomtatási megoldá-
sainkkal alkottak, és bevétel növeke-
dést eredményeznek felhasználóink 
számára.”

Nézzük tehát termékcsoportok 
szerint a várható újdonságokat:

Sign Grafikai termékek
A Mimaki standján természete-
sen kiemelt helyet kapnak a már-
ka zászlóshajóinak számító UV LED 
és eco-solvent tekercses nyomtató 
rendszerei, amelyek sokoldalú, meg-
bízható és kiemelkedő minőségű 
nyomtató és vágó megoldásokat kí-
nálnak sign grafikai alkalmazásokhoz. 
A belépő szinttől egészen a kiemel-
kedő termelékenységű nyomtatókig, 

ezek a megoldások egytől egyig az-
zal a céllal készültek, hogy a nyomdai 
szolgáltatók képesek legyenek remek 
minőségben nyomtatni, és munká-
jukkal profitot termeljenek – mindezt 
a Mimaki technológia segítségével.
Mimaki UCJV300-75: díjnyertes in-
tegrált UV nyomtató/vágó gép, fehér 
festék használatának lehetőségével. 
A nyomtatóval készíthető 4 layeres 
nyomtatás, amely ideálissá teszi 
backlit grafikák megvalósítására, ahol 
a háttérvilágításnak köszönhetően a 
nappali fényben látható grafika új for-
mát ölt. A Mimaki-nál egyedülállóan 
elérhető 5 layeres nyomtatás lehető-
vé teszi, hogy különböző kreatív anya-
got nyomtassunk a felület első és hát-
só felére – amely tökéletes megoldás 
átlátszó fóliákhoz. A Mimaki sokoldalú 
UCJV300 sorozat legkisebb modell-
jéhez a Greenguard Gold minősítésű 
LUS-170 gyári festékeket szállítják.
Mimaki CJV150-160: Belépő szintű 
eco-solvent integrált nyomtató/vágó 
gép, amely kiemelkedő teljesítményt, 
sokoldalúságot, és nagy színválasz-
tékot kínál. Olyan vibráló színekkel, 
mint az ezüst, narancs, és világos fe-
kete – ez a gép egy költséghatékony 
megoldás a sign készítők, display 
gyártók és kis nyomdák számára.
Mimaki JV300-160: Újgenerációs eco-
solvent/szublimációs nyomtató, amely 
új kategóriát jelent a professzionális 
szélesformátumú nyomdák számá-
ra. A verhetetlen festék választék (pl. 
narancs, és világos fekete) által fotó 
minőségű nyomatokat garantál – ki-

A Mimaki Europe bejelentette, hogy minden eddiginél nagyobb 
standdal várja látogatóit az idei FESPA kiállításon Münchenben 
május 14-17 között. A cég standméretének növekedése nem 
csupán a márka széles termékportfólióját reprezentálja, de 
egyúttal nemzetközi növekedését, piacvezető pozícióját, illetve 
partnerei sikere iránti elkötelezettségét is. A japán márka szin-
tén a kiállítás platformját használja ki, hogy bemutassa új, ren-
geteg funkcióval bővített termékeit a széleskörű fogyasztói igé-
nyek kiszolgálása és a profitabilitás érdekében. 

Újdonságok a FESPA kiállításon

A Mimaki bejelentette 
várható termékbemutatóit
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emelkedő gyártási sebességgel (akár 
105,9 m2/óra szuper draft módban). 
A JV300-160 ideális megoldás sign és 
grafikai gyártók, sport és egyéb ruhá-
zati gyártók mellett kisebb nyomdák 
számára egyaránt. 
Mimaki UJV55-320: Ez a 3,2 méter 
nyomatszélességű, LED UV tintasu-
garas nyomtató egyedülállóan kom-
binálja a kiemelkedő minőséget, a 
szuper széles nyomatokat és a nagy 
termelékenységet (akár 110 m2 órán-
ként). A fehér festék, az átlátszó alap-
anyagokra történő nyomtatás, illetve 
a párhuzamosan két tekercsre tör-
ténő nyomtatás azon tulajdonsá-
gok, amelyek az UJV55-320-at ideális 
nyomtatóvá teszik bannerek, keres-
kedelmi, kiállítási, illetve ablak grafi-
kák gyártására. 

Ipari termékek
Az ipari szegmens képviselői számára a 
Mimaki három síkágyas LED UV tárgy-
nyomtatóját mutatja be az UJF soro-
zatból: a Mimaki UJF-7151plus-t, az UJF-
3042 MkII-t, és az UJF-6042 MkII-t. 
A kifejezetten a promóciós termékek 
piacára tervezett Mimaki UJF nyom-
tató portfóliója 710mm x 510mm-től 
akár A2 és A3 méretig kínál megol-

dásokat, akár 153 mm vastag alap-
anyagokra. A stand látogatói inspi-
rációt meríthetnek majd a számos 
különféle alapanyagra készülő kre-
atív promóciós termékek széles vá-
lasztékából, amelyek mind azt bi-
zonyítják, hogy a fejlett digitális 
nyomtatás hozzáadott értéket gene-
rál, és profit termelést tesz lehetővé 
az általa gyártható, személyre sza-
bott termékek segítségével. 

Textilek
A Mimaki FESPA standjának közép-
pontjában a márka legújabb fes ték-
szub li má ci ós nyomtatója, a Mimaki 
TS55-1800 áll majd. A folyamatos ter-
melést és példátlan ár-érték arányt 
kínáló nyomtató azon belépő és kö-
zepes szintű vállalkozások számá-
ra kínál megoldást, akik nagy terme-
lékenység mellett kiváló minőségű 
nyomatokat akarnak gyártani, vibráló 
és élénk színekkel. A Mimaki legújabb 
technológiáival felszerelt nyomó-
gép az új Sb610 festékeket használ-
ja, amelyek megkapták az OEKO-TEX 
ECO PASSPORT tanúsítványát, mivel 
megfelelnek a legszigorúbb fenntart-
hatósági elvárásoknak. A TS55-1800 
alkalmas lakberendezési dekorációs 

textíliák, sport és divat ruházat, zász-
lók és tapéták gyártására. 
A FESPA kiállítás aranyfokozatú támo-
gatójaként a Mimaki kulcsszereplője 
lesz a kiállítás ’Print, Make, Wear’ azaz 
’Nyomtasd ki, Készítsd el, Viseld’ elne-
vezésű speciális szekciójának, amely 
a digitális textilnyomtatással készülő 
ruhagyártás teljes munkafolyamatát 
mutatja be. 

3D
A Mimaki színesre szeretné formálni 
a jövőt, mindezt fejlett gyártási tech-
nológiája által. A Mimaki 3DUJ-553 
az első polimer 3D nyomtatási rend-
szer, amely több mint 10 millió külön-
féle szín alkotására képes. A CMYK, 
fehér és lakk festékek használatával 
fotórealisztikus termékek gyártásá-
ra képes, gazdag színtérrel, direkt 
színekkel, árnyalatokkal és gradien-
sekkel, illetve olyan különleges ef-
fektusokkal, mint a teljes, vagy félig 
átlátszó színek. 

A Mimaki stand látogatói működés 
közben is megtekinthetik a 3DUJ-553 
nyomtatót, amint a legaprólékosabb 
részletességű tárgyakat alkot meg, fi-
nom felületekkel. A Mimaki 3D nyom-
tatója ideális méretarányos modellek, 
termékminták és prototípusok, illetve 
akár 3D-s művészeti alkotások, figu-
rák megalkotására éppúgy, mint or-
vosi és oktatási eszközök gyártására.
A Mimaki nyomtatók magyarországi 
forgalmazója a Nyomdaker Kft. kiál-
lítja a japán márka termékeit a buda-
pesti Signexpo-n. Sign
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Győzze meg ügyfeleit kreativitás-
sal és minőséggel. Mi segítségére 
leszünk termelékenységének növe-
lésében legjobb kivágógépeinkkel 
S-től XXXL-es méretig. Modulá-
ris felépítésüknek köszönhetően a 
ZÜND digitális kivágók bármikor 
felügyelet nélkül működő, automa-

ta termelő gépekké alakíthatók. Az 
egyszerű kezelhetőség és a környe-
zetbarát technológia is egy újabb 
érv a többszörösen díjazott piacve-
zető kivágórendszerek mellett! (x)

A Zünd vágógépei évtizedek óta új szabványokat állítanak fel a 
digitális vágás terén. A svájci gyártó gépei elsősorban azoknak 
jelentenek ideális választást, akik gazdaságosan készítenek 
kiváló minőségű grafikákat. Az akriloktól, a kartonokon keresz-
tül a textíliákig a multifunkciós Zünd rendszerek az anyagok 
széles skáláját képesek feldolgozni. 

Zünd kivágórendszerek



41

20
19

. X
IX

. é
vf

ol
ya

m
 2

. s
zá

m
PR

 c
ik

k

Látogasson el az U.M. Kereskedelmi Kft. A20-as standjára a 
SignExpo – PPDexpo kiállításon és tekintse meg a Zünd termékeit!



42

20
19

. X
IX

. é
vf

ol
ya

m
 2

. s
zá

m

Idén február 19-21 között rendez-
ték meg a kiskereskedelmi techno-
lógiai megoldások vezető szakmai 

kiállításának számító EuroCIS-t a düs-
seldorfi vásárközpontban. Kiállítók, 
látogatók és a vásár szervezői egyön-

tetűen sikeresnek ítélték meg a szak-
mai kiállítást, melynek három napja 
során 39 országból érkező 482 kiállító 
mutatta be IT megoldásait a kiskeres-
kedelem minden szektora számára. 
Több mint 13.000 érdeklődő utazott 

el Düsseldorfba, hogy megtekint-
sék a kifejezetten a kiskereskedők és 
partnereik számára testre szabottan 
készült megoldásokat, amely 10%-os 
növekedést mutat az előző kiállítás-
hoz képest.  
„Mint az iparágak legtöbb szektora, 
így a kiskereskedelem is egyre inkább 
adatok által vezérelt. Az EuroCIS 2019-
es kiállítás beigazolta, hogy immár 
a technológia vált a kiskereskedelmi 
szektor húzó ágazatává, amely segíti 
a kereskedők törekvését, hogy minél 

Több mint 13.000 kiskereskedelmi szakértő látogatott el idén 
február végén Düsseldorfba, a világ vezető kiskereskedelem 
technológiai kiállítására. A vásár legfontosabb trendjei az 
Omnichannel, az önkiszolgáló kasszamegoldások, a mestersé-
ges intelligencia (AI) és az IoT, azaz a dolgok internete voltak.

A kiskereskedelmi IT beruházások virágzása

Új fejezet az EuroCIS 
kiállítás sikertörténetében



43

20
19

. X
IX

. é
vf

ol
ya

m
 2

. s
zá

m

jobban kiszolgálják vevőiket.” – mond-
ta Hans Werner Reinhard, a Düssel-
dorfi vásárközpont igazgatója, majd 
hozzátette: „Az EuroCIS egy látványos 
sikertörténetté vált az elmúlt évek so-
rán, és minden jel arra utal, hogy e jól 
felépített sikert folytatni tudjuk.”

Az EHI kiskereskedelmi kutató intézet 
legújabb kutatása szerint a szektor 
szereplőinek számítástechnikai eszkö-
zökre fordítható büdzséje folyamato-
san növekszik. Az iparág cégei olyan 
projektekre összpontosítanak, ame-
lyek révén IT rendszereik jövőbiztossá 

tehetők, bár az eladáshelyi polcszer-
viz információs szolgáltatásaik és 
omnichannel megoldásaik szintén ki-
emelt fontosságúak e vállalatok teen-
dőinek listáján.
„Az EuroCIS a legfontosabb találkozó-
hely a hazai és nemzetközi kiskereske-
delmi vállalatok döntéshozói számára. 
Nagyon fontos kapcsolatteremtési, in-
novációs és trend platform” – mond-
ta Ulrich Spaan, az EHI kiskereskedel-
mi kutató intézet igazgatótanácsának 
tagja, majd kijelentését így részletezte: 
„Az idei EuroCIS egyik kiemelt trendje 
volt a mesterséges intelligencia. Emel-
lett az önkiszolgáló kassza megoldá-
sok, a fi zetési megoldások és a dolgok 
internete játszottak kiemelt szerepet a 
vásáron. A chatbotok például mester-
séges intelligenciát használnak arra, 
hogy a vásárlókkal kommunikáljanak, 
míg a dolgok internete értékes eszköz-
nek számít a kereskedő cégek számára 
fontos adatok elemzésében.”



44

A kiállítás szakmai konferenciái – az 
EuroCIS Forum és az Omnichannel Fo-
rum egyaránt nagy érdeklődésre tar-
tottak számot, ami nem csoda, hiszen 
rengeteg praktikus gyakorlatot és in-
novációs előadást láthattak a látoga-
tók. Az idén második alkalommal meg-
rendezett start-up találkozó szintén 
nagy sikert aratott az ott bemutatott 
rengeteg kreatív ötlettel. Az itt kialakí-
tott színpadon új cégek mutatkozhat-
tak be a szakmai közösség képviselői 
számára és nyíltan beszélgethettek az 
általuk kínált megoldásokról. 

A kiállítók így nyilatkoztak az idei 
EuroCIS-ről:
„A látogatói reakciók nagyon pozi-
tívak voltak. A digital signage szeg-
mensen belül a tartalom automatizá-
lása iránt mutatkozott a legnagyobb 
érdeklődés. Az Instagram-ra integ-
rálható, és az interfészen keresztül az 
információs rendszerre tölthető tar-
talom szintén nagyon érdekes volt lá-
togatóink számára. A zuhany hangját 
imitáló, és  szabályozható fényerejű 
világítással rendelkező interaktív tü-
kör termékünk óriási sikert aratott.  
A MERP elnevezésű kereskedelem 
menedzsment rendszerünk számos 
új megrendelőt vonzott.”
Christian Brand, a Bütema AG mar-
ketingvezetője

„A ’Storevolution’ mozaikszóból al-
kotott, az üzletek megoldásait for-
radalmasítani hivatott stratégiánk 
nagyon sikeresnek bizonyult látoga-

tóink körében. A személyre szabott, 
digitálisan támogatott vásárlói szol-
gáltatások, és mobil applikációk hosz-
szútávon meghatározóan javítják a 
vásárlói élményt, a folyamatos mo-
dernizáció és automatizáció pedig 
láthatóan kiemelt figyelmet élveznek 
megrendelőink körében.”
Dr. Bernd Büker, a Diebold Nixdorf 
németországi, ausztriai, és svájci 
vállalatainak alelnöke

„Számunkra az EuroCIS teljes mér-
tékben a mesterséges intelligenciá-
ról, a dolgok internetéről és a smart 
store-okról szólt. A standunk látoga-
tói száma és nemzetközi összetétele 
kimagasló volt. A smart store meg-
oldásaink iránt mutatkozott a legna-
gyobb érdeklődés. Az EHI kereskedel-
mi kutatóintézettel közösen kiadott, 
’Smart store üzletek, Mesterséges 
Intelligencia és a Dolgok internete’ 
című kiadványunk szintén segítette 
új partnerek megszólítását és a már 
meglévő partnereinkkel való szoro-
sabb kapcsolat kialakítását. Már alig 
várjuk a 2020-as EuroShop kiállítást!” 
Xenia Giese, a kereskedelmi megol-
dások szakértője Microsoft részéről

„Az EuroCIS ideális platform volt szá-
munkra, hogy bemutassuk új cég-
csoportunkat a ROQQIO Commerce 
Solutions-t. Rengeteg beszélgeté-
sünk és demo előadásunk zajlott 
egyidőben a standunkon, és hálásak 
vagyunk az összes kollégánknak, akik 
cégeinket – név szerint az eFulfilment-

et, a Futura Retail Solutions-t és a 
Höltl Retail Solutions-t - ilyen lelkesen 
képviselték. Első alkalommal tudtuk 
itt bemutatni az eCommerce world 
termékünkhöz kapcsolódó új megol-
dásainkat.”
Vanjo Wandscher, a ROQQIO Com-
merce Solutions GmbH ügyvezető 
igazgatója

“Az EuroCIS ismét remek platformnak 
bizonyult a Detego számára, hogy be-
mutassuk legújabb digitális megoldá-
sainkat a divatüzletek számára. Óriási 
érdeklődést tapasztaltunk smart pró-
bafülkénk iránt, amely kifejezetten a 
vásárlók bevonását célzó élményt kí-
nál. A szoftvermegoldásunkat hajtó 
mesterséges intelligencia komoly be-
szédtéma volt látogatóink számára, 
hiszen mindenki kereste annak lehető 
legjobb alkalmazási formáját.”
Luke Sinclair, a Detego GmbH senior 
marketing managere

„Remek befektetésként értékeljük 
az EuroCIS kiállításon való megjele-
nésünket, mivel óriási érdeklődést 
tapasztaltunk az üzletek adatvezé-
relt információs támogató rendsze-
reink iránt. A látogatóinknak nagyon 
tetszett az Ultinous mesterséges in-
telligencián alapuló video analitikai 
megoldása, amely Google analytics 
adatokkal látja el őket üzletükről 
– mindezt a GDPR szabályozásnak 
megfelelő formában.”
Jóri Csaba, a magyar Ultinous mar-
ketingvezetője

A következő EuroCIS vásár t  az 
EuroShop kiállítás részeként rende-
zik meg 2020. február 16-20. között 
Düsseldorfban. A vásárról további 
információ található annak hivata-
los weboldalán a www.euroshop.de 
címen, illetve a düsseldorfi vásárok 
hivatalos magyarországi képvise-
letét ellátó BD Expo Kft-nél a www.
bdexpo.hu címen. Sign
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Sign and Display: Az idei Európai 
Sign Expó témája a „Kirobbanó le-
hetőségek”. Mi a FESPA elképzelése 
ezzel a koncepcióval?
Roz Guarnori: Az Európai Sign Expó és 
a FESPA Globális nyomtatási kiállítás 
együttes jelmondata idén a „Kirob-
banó lehetőségek”, amellyel a nem 
nyomtatott sign, a szita- és digitális 
szélesformátumú és textil nyomtatási 
piacokban rejlő sokrétű kereskedelmi 
és kreatív lehetőségekre kívánjuk fel-
hívni a figyelmet. 
Korábbi rendezvényeinken szerzett ta-
pasztalataink, illetve az idén elvégzett 
FESPA nyomtatási felmérés megerősí-

tette, hogy a sign gyártók és nyomdai 
szolgáltatók folyamatosan keresik az új 
lehetőségeket vállalkozásuk növekedé-
se érdekében. Bízunk benne, hogy ez a 
jelmondat aláhúzza iparágunk végte-
len lehetőségeit, amelyeket a technoló-
gia és alapanyag innovációk tesznek le-
hetővé, illetve az iparág résztvevőinek 
csillapíthatatlan étvágyát az új piaci 
megoldásokkal való kísérletezés iránt. 

Sign and Display: Milyen lehető-
ségeket mutat be az Európai Sign 
Expó a sign gyártó cégek számára?
Roz Guarnori: Az Európai Sign Expó 
2019 egy kifejezetten a nem nyom-

tatott signage termékkör számára ki-
alakított szakmai bemutató. A kiállí-
tás keretei között a sign gyártó cégek 
számos technológiai megoldással 
és új lehetőséggel ismerkedhetnek 
meg, mint például a világító displa-
yek legújabb technológiai fejlesz-
tései, a dobozbetűk, dimenzionális 
signok, gravírozás és marás, display 
rendszerek, neon, LED és sign szere-
lő eszközök. 

Sign and Display: Miért érdemes el-
látogatni a sign gyártóknak erre a 
kiállításra?
Roz Guarnori: Az Európai Sign Expó 
Európa legnagyobb, a nem nyomta-
tott signage iparágnak szentelt szak-
mai kiállítása, amely nem csak a kon-
tinensről, de számos országból vonz 
látogatókat. A tavalyi kiállításra az 

Az idei évben ismét a FESPA kiállítással egyidőben és egy helyen, 
május 14-17. között Münchenben rendezik meg a sign gyártók 
vezető szakmai kiállítását az Európai Sign Expó-t. Lapunk exkluzív 
interjút készíthetett a vásár előkészületeiről, illetve annak várható 
programjáról Roz Guarnori-val, a FESPA kiállítási igazgatójával.

Exkluzív interjú

Kirobbanó lehetőségek 
az Európai Sign Expó-n
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azt megelőző kiállításokhoz képest 
26%-al több látogató érkezett, 97 
országból. Amióta 2013-ben első al-
kalommal megrendeztük az Európai 
Sign Expó-t, azóta folyamatosan fej-
lesztettük annak szakmai kínálatát, 
és kiállítói állományát. A 2018-as ki-
állítás sikere, illetve a kiállítók és lá-
togatók visszajelzése megerősített 
bennünket abbéli hitünkben, hogy 
olyan piacvezető eseményt szerve-
zünk, amely tényleg számít és fontos 
a signage iparág szakemberei szá-
mára. A rendezvényünkre látogató 
minden négy emberből három ak-
tív részese az üzleti döntéshozatal-
nak, illetve a felmérésünkben részt-
vevő látogatók 94%-a mondta, hogy 
vállalkozásuk számára fontos az Eu-
rópai Sign Expó - ez pedig a lehető 
legjobb visszajelzés, amire csak szá-
míthattunk!

Sign and Display: Az Európai Sign 
Expó látogatói számára előnyös le-
het, ha meglátogatják a FESPA kiál-
lítást is?
Roz Guarnori: Az Európai Sign Expó 
szempontjából kifejezetten előnyös, 
hogy egy helyen van a FESPA Global 
print expóval, a sign gyártók ugyan-
is felfedezhetik a szélesformátumú 
nyomtatás által kínált lehetőségeket 
és fordítva is: a nyomdai szolgáltatók 
megismerkedhetnek a nyomtatáson 
túl elérhető vizuális kommunikációs 
lehetőségekkel. 
A mai multimédiás világunkban a már-
kák, kiskereskedelmi láncolatok és 
végfelhasználók folyamatosan keresik 
a lehetőségeket, miként integrálhat-
ják cégük kommunikációs üzeneteit 
és felületeit. Éppen ezért egy látoga-
tás mindkét kiállításra azt jelenti ven-
dégeink számára, hogy egyidőben is-
merkedhetnek meg a nyomtatott és 
nem nyomtatott vizuális kommuniká-
ciós eszközökkel, illetve azzal, miként 
integrálhatják mindkét terület megol-
dásait projektjeikben. 

Sign and Display: Milyen jövőbeli 
trendekkel ismerkedhetnek meg az 
Európai Sign Expó látogatói?
Roz Guarnori: 2018 novemberében tar-
tottuk meg első partner konferencián-
kat az Európai Sign Expó számára, ahol 
az iparág vezető cégeivel megvitattuk 
az iparág aktuális, és jövőbeli trendjeit. 
A kiállítóink számára jelenleg a legfon-
tosabb kihívást az jelenti, hogy köz-
vetlen kapcsolatot tudjanak kiépíteni 
megrendelő partnereikkel, a tervező 
építészekkel, designerekkel és keres-
kedelmi láncok képviselőivel, mivel 
egyre több és több nem nyomtatott 
signage megoldást látnak ezeken a 
területeken. Mi pedig válaszul erre az 
igényre, arra összpontosítjuk erőforrá-
sainkat, hogy elhívjuk ezeket a partne-
reket az idei Európai Sign Expóra. 

A jövőben pedig évente tartunk majd 
partnerkonferenciákat, hogy megért-
sük, merre is tart ez az iparág, és mit 
kell tennünk, illetve mire kell össz-
pontosítanunk a kiállítással kapcso-
latban, amellyel elősegíthetjük kiállí-
tóink piaci növekedését. 

Sign and Display: A résztvevőket 
involváló aktivitások egyre nép-
szerűbbé válnak a szakmai kiállí-
tásokon. Milyen workshopokon és 
egyéb rendezvényeken vehetnek 
részt a sign gyártók Münchenben? 

Roz Guarnori: Számos olyan progra-
mot szervezünk az Európai Sign Ex-
pón és a FESPA-n, amelyeken a sign 
gyártóknak is érdemes részt venniük. 
Új például idén a Colour L*A*B* szín-
menedzsment tematikánk, amely 
egy technikai bemutató és konfe-
rencia formájában segíti a látogatók 
színmenedzsment ismereteinek fej-
lesztését. 
A Printeriors a mi egyedi rendezvé-
nyünk, amely a lakberendezési deko-
rációs nyomtatásban rejlő rengeteg 
kreatív lehetőséget mutatja be láto-
gatóink számára technológiai megol-
dásokon keresztül.
A World Wrap Masters járműburkolási 
versenyünk a kiállítás teljes ideje alatt 
zajlik majd. Ez az izgalmas és ese-
ménydús verseny bemutatja majd, 

milyen szakmai tudás, gyakorlat és 
finesz szükséges járművek és egyéb 
tárgyak szakszerű burkolásához. 
A Colour L*A*B*, Printeriors és a World 
Wrap Masters eseményekről lapunk rész-
letes bemutató cikkeiben olvashatnak.

A 2019. évi Európai Sign Expóról bő-
vebb tájékoztatást találnak a www.
europeansignexpo.com weboldalon, 
ahol az ESEM903 kód használatával re-
gisztrálva ingyenes belépőt kapnak, 
amely belépésre jogosít az Európai Sign 
Expóra és a FESPA kiállításra is! Sign
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Visszatekintés a 2017-es kiállításra
A 2017-es esemény mind kiállítószá-
mát mind látogatószámát tekintve az 
utóbbi időkben a legnagyobb ipari 
rendezvény volt hazánkban. 19 ország 
425 kiállítója volt jelen, melynek 26%-a 
külföldi cég volt. Magyarország legna-
gyobb ipari seregszemléjén valameny-
nyi olyan ágazat részt vett, amely veze-
tő szerepet játszik az ipari digitalizáció, 
az ipar 4.0 térhódításában. 

A szerszámgépes és más gépipari sze-
replők, a robotgyártók, az elektronikai 
vállalatok, a logisztika képviselői, a ve-
zérlések megvalósítói egyaránt nagy 
számban voltak jelen a HUNGEXPO Bu-
dapesti Vásárközpontban.
2017-re a 2015. évi rendezvényhez ké-
pest számos témakör erősödött, kiál-
lítószámban és területben bővült, így 
szélesebb választékkal várta az érdek-
lődő szakembereket: 

•	 robottechnika	(127%-os	területnöve-
kedés)

•	 szerszámgépgyártás	(40%-os	növe-
kedés kiállítószámban és területben)

•	 ipari	logisztika	(100%-os	területnöve-
kedés)

•	 szoftverek	(90%-os	területnöveke-
dés)

Mi várható az idei Mach-Tech és 
Ipar Napjai eseményeken
A rendezvény nyitása előtt 1 hónap-
pal elmondható, hogy óriási az érdek-
lődés a kiállítások iránt, folyamatosan 
érkeznek a jelentkezési ívek, nem csak 
a törzskiállítóktól, de számos új cég is 
részvételéről biztosította a szervező-
ket. 19 ország 420 vállalata foglalta le 
helyét a Budapesti Vásárközpontban, 
melyek közül 100 üzletági szereplő 
100%-ban külföldi. 
A kiállítás-együttes sikerességére való 
tekintettel, újabb pavilon került meg-
nyitásra, így 2019-ben már a D pavilont 
is megtöltik a kiállítók az A, a G és az F 
pavilonok mellett, hogy a látogatók 
ténylegesen átfogó képet kapjanak az 
ipari ágazatok jelenlegi kínálatáról, le-
hetőségeiről, jövőbeni fejlesztéseiről.
A bejelentkezett kiállítók számos új-
donsággal készülnek, hogy az IPAR 
NAPJAI – MACH-TECH-en megmutas-
sák a látogatóknak, két kiállítás között 
sem pihennek, folyamatosan fejlesztik 
termékeiket, szolgáltatásaikat. 

Idén május 14-17. között kerül megrendezésre a MACH-TECH és 
IPAR NAPJAI szakkiállítás-együttes a HUNGEXPO Budapesti 
Vásárközpontban, mely kétévente vonultatja fel a különböző 
ipari ágazatok szereplőit, a szakmai újdonságokat, a költségha-
tékony ipari megoldásokat és az Ipar 4.0 legújabb „hódításait”.

MACH-TECH és IPAR NAPJAI szakkiállítások egy időben, egy helyen

Magyarország 
legjelentősebb üzleti 
eseménye az iparban
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A kiállítók részére 2019-ben is meg-
hirdették a NAGYDÍJ versenyt, melyre 
azon cégek nyújthattak be március 
22-ig pályázatokat, akik valamilyen 
újdonsággal, innovációs tartalom-
mal rendelkező terméket, szolgál-
tatást, eljárást, technológiát tudnak 
kínálni ágazatukban, ipari szegmen-
sükben. A beérkezett dokumentu-
mokat egy szakértőkből álló zsűri 
bírálja el.
A különböző kategóriák nyertesei-
nek díjai a kiállítás megnyitóján ke-
rülnek majd átadásra.

További tervezett programok: 
•		 Ipar	4.0	konferencia	
•		B2B	Beszállítói	Fórum	
•		 Linde	Targoncaverseny	
•		Budapesti	és	Pest	megyei	Mérnöki	

Kamara energetikai továbbképzés 
•		 Vasúti	járműipari	konferencia	a	Ma-

gyar Hegesztéstechnikai és Anyag-
vizsgálati Egyesülés szervezésében, 
valamint szimpózium és workshop

•		Munkavédelmi	Konferencia
•		 Színvonalas	 kiállítói	 előadások,	

workshopok (AdvanTec Mérnöki 
Zrt., Galika, IFKA, Robot-X, Varinex, 
Walter Austria) 

•		 Techtogether	verseny	a	műszaki	
felsőoktatásban tanuló diákcsapa-
tok részére

A Signdepot az Xlase legújabb 
kombinált sík-cső lézervágó 
berendezését állítja ki
A Signdepot Europe Kft. a lézervá-
gáshoz az Xlase és a HSG márka ki-
zárólagos hazai képviselőjeként 

sík-, kombinált sík-cső, valamint 
csővágó gépeit mutatja be az idei 
kiállításon. A kínálatban lévő ipari 
fiberlézervágó gépek magas műsza-
ki színvonalat képviselnek a kis- és 
középvállalatok számára is megfi-
zethető árszinten és professzionális 
szolgáltatásokkal. A reklámgrafikai 
területen számos gyártó képvisele-

teként komplett megoldásokat nyúj-
tanak a nyomdai és a reklámgrafikai 
vállalkozásoknak. Digitális nagy for-
mátumú nyomtatók, UV-nyomta-
tók, pólónyomtatók, szub li má ci ós-
transz fer-nyomtatók, vágóplotterek 
és több száz egyéb termék szerepel 
a választékban, a legtöbb készletről 
azonnal kapható.
Az idei Ipar Napjai – Mach-Tech ki-
állításon a Signdepot az Xlase leg-
újabb kombinált sík-cső lézervá-
gó berendezését állítja ki 2 kW 
f iberlézer-teljesítménnyel, 3000 
mm×1500 mm-es asztalmérettel és 
6500 mm-es csőforgató egységgel 
azzal a céllal, hogy megismertesse 
a látogatókkal a kombinált lézergé-
pek előnyeit. Mivel a kiállított beren-
dezés a gyártó legújabb fejlesztése, 
egyben mód nyílik a legfrissebb tí-
pus bemutatására a szakmai közön-
ségnek.

Az ideális célközönség a kis- és köze-
pes méretű gazdasági társaságok lé-
zergép-beruházási igénnyel.

Standszám: A pavilon 207A

Bővebb információ a kiállításokról: 
www.iparnapjai.hu 
 Sign
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A csütörtöki zárt vezetői megbe-
szélést egy helyi étteremben el-
költött közös vacsora követte, 

melyen a másnapi kongresszusra már 
megérkezett delegáltak vettek részt.
Ezt követte a péntek reggel kezdődő 
nyílt kongresszus, melyen az ESF előző 
ciklusának működéséről számoltak be 
az egyes munkacsoportok vezetői.
Nyitásképp összefoglalót halhattunk 
Manos Korres elnöktől, a görögországi 
ELOT-al kötött megállapodásról mely 
várhatóan 2019–2020-ban segít a szö-
vetségnek az EU szabványok harmoni-
zálásában. 
Megtartotta beszámolóját a Technoló-
giai Munkacsoport, melynek célja a vilá-
gítótáblák gyártásával kapcsolatos eu-
rópai szabványok felülvizsgálata és azok 
kialakítása, továbbá a szakmai érdek-
képviselet érvényesítése a szabvány-
alkotásban. Az elmúlt időszak kiemelt 
témája a fényerősség szabályzás és mé-
rés mellett a világítótáblák tűzvédelmi 
besorolásával kapcsolatos szabványok 
voltak. Ezen szabványok esetében a bi-
zottság új szabályozási kereteket kíván 
kidolgozni, melynek értelmében a vilá-
gítótáblák besorolását nem azok össze-
tevő anyagai szerint vizsgálná az illeté-
kes hatóság, hanem a teljes terméket 

egy entitásként véve állapítanák meg 
annak tűzvédelmi besorolási osztályát. 
Szó esett továbbá a bizottság valamint 
a PVC és PMMA termékgyártók közöt-
ti egyeztetésekről, melyeket szintén a 
fenti probléma megoldására kezdemé-
nyezett az Európai Szövetség.
Halhattuk továbbá a közel egy éve ala-
kult ECO NEON Munkacsoport beszá-
molóját az elmúlt időszakról. A mun-
kacsoport a nagyfeszültségű neon 
gyártókat hivatott egy közös platform-
ra terelni, és a már meglévő illetve a ki-
látásban lévő, iparágat érintő szigorú 
szabályozások harmonizálását és adop-
tálását végzi. Az elmúlt időszakban vég-
zett kutatómunka alapján a munkacso-
port megállapította, hogy Európában 
jelenleg 350-400 nagyfeszültségű ne-
oncsöveket és világítótáblákat gyártó 
cég üzemel, de számuk egyre fogyatko-
zik köszönhetően a LED technológia el-
terjedésének. A neongyártáshoz hasz-
nált káros anyagok – például a higany 
– fokozottan veszélyessé teszik ezt a 
foglalkozást.
Az ESF saját munkacsoportjainak be-
számolóján felül meghallgathattuk a 
FESPA delegáltjainak előadását az ez évi 
Münchenben rendezendő kiállításról, 
továbbá a következő évek terveiről, me-

Európai Sign Szövetség tavaszi közgyűlés

Szakmai érdekképviselet a 
szabványalkotásban

lyek szerint a FESPA 2020 márciusában 
már új országban, új helyszínen kerül 
megrendezésre.Beszámolót tartott az 
Egyesült Államokbeli partnerszövetség 
az ISA küldöttje is az elmúlt időszak tör-
ténéseiről valamint az ez évi tervekről.
A beszámolók után megtartotta pre-
zentációját a holland Stogger BV. válla-
lat, mely új technológiát fejlesztve ve-
zeték nélküli LED modulok gyártásával 
és fejlesztésével foglakozik. Cégük az 
alapítók széleskörű tapasztalataiban 
bízva szeretné forradalmasítani a világí-
tótábla gyártást az egyszerűen és gyor-
san, sőt akár robotizálva is installálható 
wireless LED modulokkal és alumínium 
szendvicspanel hordozókkal.
A délelőtti szakasz végeztével a szövet-
ség 3 órás zárt ülése következett, me-
lyen a tagok a következő éves költség-
vetés-tervezetet és a 2019-es év terveit 
vitatták meg. Ezen ülésszak alatt meg-
határozásra került a következő őszi 
kongresszus időpontja, mely 2019. ok-
tóber 23–25-én lesz esedékes.  
A hosszú nap után helyi vendéglátóink 
szervezésében a méltán híres Graham’s 
családi pincészetet látogatták meg az 
egybegyűltek. Itt került sor az esemény 
gálavacsorájára is, ahol a leköszönő 
francia Sylvie Raimbault több delegált 
megható köszöntője után oklevelet ve-
hetett át az elmúlt években végzett ál-
dozatos munkájáért.
Az egybegyűltek az elmúlt munkával 
teli időszakot eredményesnek ítélték, a 
kongresszus és közgyűlés jó hangulat-
ban telt. Az ESF tagjai bizakodva néznek 
a következő ciklus kihívásai elé. Sign

Az Európai Sign Szövetség (ESF) 2019.03.14-15-én tartotta tavaszi 
kongresszusát melyen 16 ország közel 30 delegáltja, továbbá a 
FESPA és az ISA küldöttei vettek részt. Ezévben a megbeszélések-
nek a Portugáliai Porto városában található Vincci hotel adott ott-
hont, ahol a rendezvény házigazdája és az ESF helyi képviselője, a 
portugál Paulo Meunier fogadta az egybegyűlteket.
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2 évvel ezelőtt egy stabil lábakon 
álló 13 tagú testület irányítását 
vették át, mely szövetség sikere-

sen és elismerten került bevezetésre 
a nemzetközi szövetség (ESF) életébe. 
A tagok között sikerült élénk párbe-
szédet kialakítani, közös célok kerül-

tek meghatározásra, és bár továbbra 
is egymásnak konkurensei maradtak, 
felismerték, hogy sok olyan problé-
májuk van, melyekre közösen köny-
nyebben lehet megoldást találni. 
A 2017. májusában megválasztott el-
nökség legelső feladatának a hon-

lap frissítését, napra készségét te-
kintette. Elkészült a német nyelvű 
és befejeződött az angol nyelvű for-
dítás. Felkerült a honlapra egy szak-
mai szótár is, ami segíthet a megren-
delőknek, és a gyártóknak a közös 
nyelv megtalálásában. A gyártók 
sokszor kerülnek olyan helyzetbe, 
hogy megrendelői oldalról ellent-
mondásos feladatok kerülnek meg-
határozásra, gyakran érthetetlen 
műszaki kifejezéseket tartalmaznak 
a tenderkiírások (pl: víztiszta opál 
plexi, neon fénycsöves megvilágí-
tás, plexi üveg, stb.) Jelszóval védett 
menüpontok tartalmazzák a folya-

Ismét eltelt 2 év, a Magyar Fényreklámgyártók Szövetsége (HSF) 
jelenlegi elnökségének mandátuma 2019. május elején lejár.  
A szövetség megalakulásakor úgy határozott, hogy új tisztségvise-
lők megválasztásával biztosítják a folyamatos megújulást, illetve 
a munkában való részvétel megosztását. Az elnökség értékeli az 
eltelt 2 év eseményeit, az elért eredményeket, illetve összefoglalja 
a folyamatban lévő munkákat.

Magyar Fényreklámgyártók Szövetsége

Elnökségi beszámoló 
az eltelt két évről
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matban lévő pályázatokat, a szak-
mai kiállítások listáját, az érvényben 
lévő szakmába vágó szabványok 
gyűjteményét. Különböző tervezé-
si, felhasználási segédletek kerültek 
feltöltésre, ill. a közgyűlések szakmai 
előadásainak anyagai is elérhetőek. 
A honlappal kapcsolatos feladatokat 
Lember István (Sign System) alelnök 
koordinálja.
Az elnökség Csanaky Zsuzsa (Neon 
Sign) elnök vezetésével tervbe vette 
egy pártoló tagsági rendszer kidolgo-
zását az alapanyag- és eszközforgal-
mazók részére, hogy tovább szélesít-

se a szakma szereplői között kialakult 
párbeszédet. Az ehhez szükséges alap-
szabályzat-módosítást 8 pártoló tag 
csatlakozása követte, akik aktívan vesz-
nek részt a szövetség életében. A Sign 
and Display magazin is a pártoló tagok 
közé tartozik, cikkeivel sokat segít a 
szövetség ismertté tételében. 
Folytatódtak a jó hangulatú tavaszi 
és őszi közgyűlések, melyeken a szű-
ken vett szakmai előadásokat felvál-
tották a kifejezetten cégvezetőknek 
szóló témák pl.jogi ismeretek, vál-
laltirányítási rendszerek, változásme-

nedzselés, stb. A szakmai előadások-
ra vonatkozó megnövekedett igény 
kielégítésére, és a cégek innováció-
jának segítése érdekében nagysike-
rű nyílt szakmai napot szerveztek, 
ahol a pártoló tagok magas színvo-
nalú előadásokat tartottak a legmo-
dernebb alapanyagokról, a legújabb 
fejlesztésű gépekről. A résztvevők 
között ugyanúgy jelen voltak a ta-
gok beszerzői, gyártásirányítói, mint 
külsős cégek képviselői. A szakmai 
nap megszervezésével évenkénti 
rendszerességgel jelentkező hagyo-
mányt szeretnének teremteni.

Az előző ciklusban elkezdődött a 
szakmai képzés beindításának elő-
készítése, és ennek eredményekép-
pen bejegyzésre került 2 szakma is, 
egy szellemi tevékenységet felölelő 
termékmenedzseri és egy gyártó-
szerelői szakma. A tényleges szak-
képzés megkezdéséhez a következő 
legfontosabb feladat a tananyag ösz-
szeállítása. Jelenleg a magyar piacon 
nem található a képzésre alkalmas 
magas színvonalú szakkönyv, viszont 
német nyelven elérhető. A szerzők-
kel és a kiadóval való kapcsolatfel-

vételt követően sikerült megsze-
rezni a szövetségen belüli kiadás és 
terjesztés engedélyét, megvannak a 
szakfordítók, a kiadáshoz szükséges 
ajánlatok. A tervek szerint a szakmai 
lektorálást a tagok végeznék. Az áp-
rilis elejei közgyűlésen kerülhet elfo-
gadásra a nem kis költségű projekt 
megvalósítása. Amennyiben a tagok 
megszavazzák a szakkönyv kiadását, 
még az idén, Karácsony előtt megje-
lenhet a kiadvány, és ezután valóban 
elindulhat majd a szakképzés.
A GDPR adatkezelési szabályozás 
bevezetését követően az érdeklődő 
tagok számára közös ajánlatkérés-
sel megszervezték a szabályzat ki-
dolgozását, ezzel jelentős árkedvez-
ményt tudtak elérni.
Kidolgoztak egy kérdőívet, melynek 
segítségével évi rendszerességgel 
tudják monitorozni a szakmai tren-
deket, a  piaci helyzetet, ill. a  cégek 
fejlődését a közbenső időszakokban. 
Az európai szövetség (ESF) életében 
aktív részvétel mellett egyedi marke-
ting feladatok ellátásával vesz részt 
Nidermayer Gergő (EKI Creative), fő-
titkár. Munkájával határainkon túl is 
népszerűsíti a magyar szakmát.
Folytatódik az egyre népszerűbb ta-
vaszi focikupa megrendezése, idén 
4. alkalommal mérkőznek meg a 
tagok ill. pártolótagok a kupáért. 
A labdarúgás mellett bowling ver-
senyre is sor kerül majd.
A 2016-ban alapított Gál Imre díj 
már harmadszor került 2018 őszén 
átadásra, ismét magas  színvonalú 
pályamunkák érkeztek.
A szövetség elismertségét jelenti, 
hogy vitás szakmai kérdésekben szak-
értőként kikérik a HSF véleményét.
Az elnökség bízik benne, hogy az ál-
taluk elvégzett feladatokkal sikerült 
eredményesen folytatni az elkez-
dett munkát és biztos benne, hogy 
a következő elnökség is új ötletek-
kel színesíti majd a szövetség életét, 
emeli a szakma színvonalát.  Sign
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Nemzetközi ipari szakkiállítás

Nemzetközi gépgyártás-technológiai  
és hegesztéstechnikai szakkiállítás

MACH-TECH és IPAR NAPJAI szakkiállítások  
– Magyarország legjelentősebb üzleti  
eseménye az iparban

Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont
A MACH-TECH és IPAR NAPJAI kiállítás-együttes évről évre teret 
ad az ipari ágazatok, az egyedülálló innovációk bemutatkozására, 
valamint az üzleti kapcsolatépítésre.

Kiemelt téma:  Ipar 4.0 – M2M, IoT, AI, smart solutions, 
termelési hálózatok és további számos technológiai irányzat.

Legfontosabb megjelenő tematikák:  
elektronika, automatizálás, gépipar, robotika, logisztika, 
energetika, IT, beszállítóipar és még sok más iparág.

Betétkiállítás: Védőháló Budapest
Biztonságos és egészséges környezet otthon  
és a munkahelyen – Munkavédelmi kiállítás

Látogatók részére előzetes online regisztráció 
az ingyenes belépésért: 
 www.iparnapjai.hu/signmagazin 

Bővebb információ: www.iparnapjai.hu
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