
JFX200-2513
250 x 130 cm-es 

síkágyas, vákuumasztalos
 UV-LED nyomtató

UCJV300-160
160 cm-es UV-LED nyomtató-vágógép 

JFX200-2513
250 x 130 cm-es 

síkágyas, vákuumasztalos
 UV-LED nyomtató

1097 Budapest, Táblás u. 36-38. 
E-mail: nyomdaker@nyomdaker.hu 
Telefon: +36 1 215-3586  
www.nyomdaker.hu

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

További részletekért forduljon bizalommal 
munkatársainkhoz!

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

UV és oldószeres nyomtató-vágógépek, síkágyas és 
tárgynyomtatók bemutatójával várjuk partnereinket!

The world imagines... Mimaki delivers

NYÍLT NAP

2019. OKTÓBER 30. 

UCJV300-160
160 cm-es UV-LED nyomtató-vágógép 

UJF-3042 MkII/EX
UV tárgynyomtató 

CJV300-160
160 cm-es oldószeres
nyomtató-vágógép 

I D Ő P O N T 

2019. október 30. 10 órától

H E LY S Z Í N

Nyomdaker Kft. 
1097 Budapest, Táblás u. 36-38.

OLDÓSZERES ÉS UV NYOMTATÓ-VÁGÓGÉPEK, 
SÍKÁGYAS ÉS TÁRGYNYOMTATÓK

UJF-6042MkII
€ 24 800

JFX200-2513
250 x 130 cm-es 

síkágyas, vákuumasztalos
 UV-LED nyomtató

UCJV300-160
160 cm-es UV-LED nyomtató-vágógép 

JFX200-2513EX
€ 59 800

CJV300-160 Plus
€ 13 800

UCJV300-160
€ 18 800

Az árak 2020. december 15-ig megrendelt gépekre érvényesek, nem tartalmazzák 
a festékkészlet, szállítás és telepítés költségeit és áfa nélkül értendők.

UJF-3042FX
€ 10 800

UJF-3042MkII
€ 17 800

UJF-3042MkII EX
€ 21 800

Mimaki 205x275 okt.indd   1 2020. 10. 07.   17:00
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OKOSTELEFONRA OPTIMALIZÁLT  DINAMIKUS

www.signanddisplay.hu
Extra tartalmakkal a facebookon is 

https://www.facebook.com/SignAndDisplayMagazin
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Támogatónk

Impresszum
Sok érzelem és gondolat munkál bennem, amikor ezeket 
a sorokat írom!
Egyrészt azért, mert kicsit „rozsdásnak” érzem magam: 
Az idei év elején történt megjelenésünk óta ugyanis a 
koronavírus átrendezte életünket, munkánkat, mely-
nek eredményeként február óta nem jelent meg kiadvá-
nyunk és most, az újrainduláskor sem a megszokott ru-
tint vesszük fel, hanem próbálunk alkalmazkodni a szinte napról napra változó 
helyzethez és feltételekhez.
Érdekes, hogy lapunk első száma 2001. októberében jelent meg. Akkor, amikor 
az Egyesült Államokat szeptember 11-én ért terrortámadásokat követően fogal-
munk sem volt róla, vajon lesz-e retorzió vagy éppen egy újabb világháború. 
Válságos idők voltak azok, de átvészeltük, mint ahogy átvészeltük a 2008-as vi-
lágválságot és az azt követő nehéz éveket is. 
A nehéz időszakokban sokat elemeztük az adott helyzetet és vontuk le a tanul-
ságokat. A sok konklúzió közül egyet mindenképpen kiemelnék: bár a nyomta-
tás és a nyomdaipar létjogosultságát és jövőjét sokan, sokszor megkérdőjelez-
ték az elmúlt húsz év során, a végeredmény mindig azt mutatta, hogy a vizuális 
kommunikáció eme nagy múltú kifejező eszköze sok átalakuláson ment ugyan 
át, de a mai napig fennmaradt. Miért? Mert egyszerűen szükség van rá!
Lapunk azzal a céllal jött létre, hogy a reklámkommunikációs iparág résztvevői 
közötti információcserét elősegítse. Első, kizárólag nyomtatott megjelenésünk 
óta sokat változtunk és fejlődtünk mi is: lapunk neve az iparág általános elneve-
zéséhez igazodva Sign magazinról Sign and Display magazinra alakult át, amely 
mára a nyomtatás mellett E-magazin formájában is megjelenik. A könnyebb el-
érhetőség jegyében több éve elindítottuk honlapunkat és e-mail hírlevél szol-
gáltatásunkat, illetve facebook oldalunkat is. Az iparág hazai résztvevői mellett 
médiapartnerei vagyunk a legnagyobb nemzetközi szakmai kiállításoknak, de 
ne feledkezzünk meg a lapunk partnerségével megrendezésre kerülő egyetlen 
hazai kiállításról a SignExpo-ról sem.
Mi továbbra is a sign technológia iparág összes résztvevője számára készítjük 
lapunkat azzal a céllal, hogy segítsük az információáramlást, tájékoztassuk Önö-
ket a legújabb technológiai újításokról, termékekről és ötleteket, inspirációt ad-
junk azokra a helyzetekre, amikor a vállalkozásuk jövőjéről kell dönteniük!
Ez az információs csatorna természetesen nem egyirányú! Amennyiben úgy 
gondolják, továbbra is örömmel vesszük észrevételeiket, visszajelzéseiket, 
témajavaslataikat. Legyünk egymás partnerei – beszéljünk a mindnyájunkat 
foglalkoztató problémákról és próbáljunk közösen megoldást találni azokra!
Ránk továbbra is számíthatnak!

Kellemes olvasást kívánok!

 Bévárdi Szilárd
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Megoldás a vasalható flex fóliák területén
Witpac termékek az LFP center kínálatában

A Vinehall Displays-ből a legjobbat hozta ki a karantén
Új, innovatív termékcsalád, otthoni munkavégzéshez

A koronavírus járvány nyertese az e-kereskedelem
Érdemes online üzletet indítani egyedi ruházati termékek számára

A fejlődés új motorja
HP Scitex FB500 UV hibrid nyomtató a Dekoraktív Reklámnál

Kongsberg X Edge
Belépőjegy a digitalis utómunka világába 

Colorjet digitális textilnyomtató megoldások a CSH-nál

Megerősödve tértek vissza a válságból
Kiváló új termékek a TEPEDE kínálatában

Hagyományos értékek és dinamika
Kelet-Európa első Accurio Wide nyomógépe a Szűcs Network-nél

Végtelen kreativitás, pontosság és minőség
Megérkezett a Canon Arizona 2300 sorozat

A karbantartás sosem kerül annyiba, mint egy leállás

Két megoldás – egy gépben
Elemzés: A nyomtató-vágógépek előnyei

Lapunkat rendszeresen szemlézi:

A Sign&Display magazinra előfizethet a Digitalstandon
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A Roland DG VW-S1 néven bemutat-
ta innovatív denzitométerét. Ezzel az 
új eszközzel könnyedén állíthatjuk be 
a színegyezőséget egy adott Roland 
nyomtatón, illetve több különböző 

Roland nyomtató között egyaránt. 
A VW-S1 egyszerűen használható, 
USB-n keresztül csatlakoztatható 
eszköz, amely a Roland VersaWorks 
6.8 RIP szoftverének Nyomtató szí-
negyeztető funkciójával összhang-
ban működik, ami biztosítja egy adott 
nyomtató nyomatainak színegyező-
ségét az idő múlásával, vagy épp az 
egymással kompatibilis nyomtatók 
közötti színegyezőséget, például két 
vagy több ugyanolyan Roland modell 
között, egyazon festék, konfigurá-
ció és nyomtatási beállítások mellett.  
A VW-S1 használatával nagy mennyi-

ségű nyomtatást készíthetünk több 
nyomtató használatával, vagy nyom-
tathatunk egy nagyobb, bonyolult 
grafikát két nyomtatóval, vagy egy 
adott nyomtatóval tudjuk ugyanazt 
a színegyezőséget produkálni, hosz-
szabb időtartam alatt. Mindezzel időt 
takaríthatunk meg, csökkenthetjük 
a hulladékanyag mennyiségét, és ja-
víthatjuk nyomtatási minőségünket 
– egy a lényeg: a megrendelőink min-
den esetben elégedettek lesznek a 
munkánkkal!
A VW-S1 eszköz kompatibilis a Roland 
TrueVIS, VersaCAMM, VersaSTUDIO és 
VersaUV nyomtatókkal, és nyomtató/
vágógépekkel.

Új színmenedzsment eszköz a Roland DG-től

A FESPA hivatalosan is elindította kam-
pányát a 2021. március 9-12. között az 
amszterdami RAI kiállítási központban 
megrendezésre kerülő globális kiál-
lítására. A szervezők óvatos optimiz-
musát tükrözi a rendezvény mottója, 
amely így szól: „Visszahozni a színt”, 
amely arra utal, hogy a FESPA egy biz-
tonságos, és a szakmára koncentrá-
ló eseményt kíván rendezni, melynek 
keretében a nyomdaipar résztvevői 
végre újra találkozhatnak egymással 
személyesen – egyéves váratlan ki-
hagyást követően, és egyúttal ezzel a 
rendezvénnyel szeretnék megindítani 
az iparág kilábalását a válságból. 
Az esemény hivatalos weboldala már 
működik a www.fespaglobalprintex-
po.com címen, fontos információkat 
biztosítva kiállítók és látogatók szá-
mára egyaránt. A weboldalon megta-
lálható a kiállítás címe, kiállítói térkép, 

és az egészség megőrzését, illetve biz-
tonságot célzó szabályozások, ame-
lyeket a Covid-19 járvány terjedésének 
megelőzése érdekében alkalmaznak a 
szervezők. A látogatók már most tájé-
kozódhatnak a belépődíjakról, illetve a 
lehetséges kedvezményekről. 
A kiállítók számára a weboldalon ta-
lálható egy új online bemutatóterem, 
amelyen megjelentethetnek termék-
információkat és technikai anyagokat, 
amelyekkel támogatják kiállítási rész-
vételüket, illetve kezelhetik a lehetsé-
ges vevőktől beérkező igényeket.  
A jövő márciusi rendezvény egy glo-
bális FESPA kiállítás lesz a szita-, digitá-
lis szélesformátumú és textilnyomta-
tási iparág résztvevőinek, egyidejűleg 
az Európai Sign Expo-val, amely a nem 
nyomtatott signage kiállítása. A láto-
gatók természetesen megtekinthetik 
a már szokásossá vált Printeriors lak-

berendezési dekorációs, és a deko-
ratőrök versenyének számító World 
Wrap Masters kiállítási programokat is. 
A szervezők azért választották Amsz-
terdamot a jövő évi kiállítás helyszí-
néül, mert a látogatók egész Európa 
területéről egyszerűen és biztonságo-
san utazhatnak erre a helyszínre repü-
lővel, autóval vagy más közlekedési 
eszközökkel. 
A márciusi kiállítás lesz a Fespa első 
rendezvénye azt követően, hogy a 
FESPA Mexikó, Brazília, Afrika és Eu-
rázsia kiállításokat 2020-ról egyaránt 
2021-re halasztották.

FESPA tervek a 2021-es amszterdami kiállításra

Új VersaWorks 6 RIP szoftver
A VersaWorks 6.8 a Roland legújabb RIP 
és nyomtatásvezérlő szoftvere, ame-
lyet négy új funkcióval láttak el. Ezen új 

funkciók a Variálható Adatnyomtatási li-
mit, a Szimulációs Profil menedzsment, 
a Multi Job csoportostás és az új Panto-

ne könyvtár. A VersaWorks felhasználók 
ingyenesen frissíthetik szoftverüket a 
VersaWorks szoftver weboldalon. 
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Az Agfa Jeti Tauro nyomtatócsaládjá-
nak legújabb tagja a Jeti Tauro H3300 
LED S (s a sztenderd jelölése) egy ked-
vező árazású, belépő szintű modell, 
amely még több nyomdaipari cég szá-
mára teszi elérhetővé, hogy részesülje-
nek az Agfa szélesformátumú nyomta-
tói által kínált előnyökből. 
Az új, hatszínes hibrid nyomtató, op-
cionális fehér és primer nyomtatással, 
akár 302 m2 óránkénti nyomtatásra ké-
pes, és igény esetén tovább bővíthe-
tő a gyorsabb nagytestvére szintjére. 

A Drytac számos tájékoztató anya-
got adott ki padlógrafikai termékei-
nek felhasználásához. A négy, kifeje-
zetten e termékcsoportnak szentelt 
útmutató tartalmazza a padlógrafi-
kai projektek legfontosabb szem-
pontjait – mint biztonsági szabályo-
zások, és biztosítás a kereskedelmi, 
lakóház, stadion, iskolai és egyetemi 
környezetekben. 
A padlógrafikai anyagok használa-
ta 2020-ban példátlan mértékben 
megnövekedett, köszönhetően a tár-
sadalmi távolságtartásra való igény-
nek, illetve a könnyen észlelhető út-
baigazító signok szükségességének. 
A Drytac vezető márka ezen a téren, 

hiszen kiváló minőségű padlógrafikai 
anyagokat gyárt – számos egyéb sign 
és grafikai termék mellett – Nagy-Bri-
tanniai és Észak-Amerikai gyáraiban. 
Az új termékismertetők tartalmazzák 
a padlógrafikai anyagok áttekintését, 
egy „gyakori kérdések” pontban pe-
dig leírják az anyagok csúszási muta-
tóit, illetve felsorolják tanúsítványai-
kat és teszteredményeiket is. Emellett 
részletesen leírják, milyen jogi fele-
lősség terheli ezen anyagok gyártó-
ját, installálóját és megrendelőjét. 
A Drytac padlógrafikai anyagainak 
széles választéka tartalmazza az In-
terlam Pro Emerytex anyaggal ellá-
tott Polar Grip fóliát, amely kiválóan 

alkalmas kültéri padlófelületekhez, a 
Polar Street FX-et egyenetlen/durva 
kültéri felületekhez, a SpotOn Floor 
200, FloorTac Textures és Polar Floor 
PET 170 anyagokat, beltéri padlófe-
lületekhez. A termékekről további in-
formáció található, illetve a tájékoz-
tató anyagok letölthetők a Drytac 
hivatalos oldalán: www.drytac.com/
floorgraphicguide.

Új Drytac tájékoztatók a padlógrafikai anyagokról

Az Integrated Systems Events az ipar-
ág résztvevőivel folytatott konzultá-
ciója alapján úgy határozott, hogy az 
eredetileg 2021. február 2-5-re terve-
zett ISE kiállítást 2021. június 1-4-re ha-
lasztja. A kiállítás már az új helyszínén, 
a barcelonai Fira Gran Via kiállítási köz-
pontban kerül megrendezésre.
Az ISE egyúttal elindítja a RISE Digital 
sorozatát, amely rendszeres tartalmi 
program keretében támogatja az élő 
kiállítást. További információ a kiállí-
tásról: www.iseurope.org

ISE kiállítás – 2021 
júniusra halasztva

Új, bővíthető Jeti Tauro az Agfa-tól
A nyomtató szinte teljes mértékben 
automatizálható, ezzel könnyítve fel-
használóinak munkáját. 
A Jeti Tauro H3300 S LED az Agfa Asanti 
munkafolyamat szoftverével működik, 
amely ellenőrzi és automatizálja a teljes 
nyomtatási folyamatot a prepress-től 
egészen az utómunkáig, mindeköz-
ben garantálja a színhűséget, és opti-
malizálja a festékfogyasztást. Az Asan-
ti kezelőfelülete megjeleníti a festék és 
alapanyagfelhasználás mértékét, és az 
adott feladat nyomtatási idejét. 
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Az elmúlt időszak kedvezőtlen ta-
pasztalatai ellenére is úgy gon-
doltuk, hogy érdemes előre 

tekintenünk és cégünk további stabi-
litásának megőrzése érdekében, va-
lamint az ügyfeleink minél szélesebb 
körű kiszolgálását szem előtt tartva 
érdemes belefognunk egy új termék-
család szélesebb körű bemutatásába! 
Évek óta tartó kiváló partneri viszonyt 
ápolunk több német gyártóval is, akik 
garanciát jelentenek számukra a jó mi-
nőségű termékekre és a megbízha-
tó ellátásra. Az észak-rajna-vesztfáliai 
Wettringenben található a Nova-Flex 
és a Weed-Ex vasalható fólia termék-

családoknak otthont adó Witpac válla-
lattal még az év elején vettük fel a kap-
csolatot és náluk megtaláltuk azt, amit 
kerestünk! Megoldást!  Mindenki isme-
ri a problémát, a vasalható fóliák apró 
részleteinek nehézkes, lassú kézi kisze-
dését, amellyel nem csupán értékes 
időt veszít a felhasználó, hanem ezzel 
együtt a termelékenység lehetőségét 
is! A német gyártó alapító-ügyveze-
tő igazgatója Wim Rollfs régi motoros-
nak számít, hiszen immár 50 éve van a 
pályán, amely egy egész életműnek is 
tekinthető! Az évtizedek alatt szerzett 
tapasztalatai bátran mondatták szá-
munkra azt, hogy a Witpac termékeinél 

ár-érték arányban nem fogunk jobbat 
találni! Erről személyesen is meggyő-
ződhettünk miután ellátogatott hoz-
zánk és bemutatta nekünk azt amit ke-
restünk, a Weed-Ex termékcsaládot. 
Ez a különleges 90 mikron vastagságú 
flex fólia dupla hordozó réteggel ké-
szül! Ennek a különleges kialakításá-
nak köszönhetően szedés nélkül távo-
líthatók el az apró részletek, valamint a 
szöveges elemek belső részei. Egyet-
len mozdulattal könnyedén szedhet-
jük ki ezeket a részleteket, így akár 
75%-al is növelve hatékonyságunkat!  
A hagyományos vasalható flex fóliák-
hoz hasonlóan öntapadós hordozó 
réteggel van ellátva a könnyebb app-
likálás érdekében és a nagy mosási el-
lenállásnak köszönhetően akár mun-
karuhákhoz is alkalmazható!  
Az előkészítés során a felesleges bel-
ső ívek, amelyeket nem szeretnénk a 
gyártás során felhasználni könnyen 
definiálhatóak - egy külön erre a célra 
szolgáló - speciális vágószoftver se-
gítségével, míg a hagyományos vá-
gószoftverekkel ezeket az elemeket 
manuálisan kell kijelölni. Azonban a 
GRAPHTEC vágóplottereinek gyári 
szoftverei ezt a feladatot alapértelme-
zetten végzik el helyettünk! És ezzel 
egy újabb megoldást tudunk kínálni! 
A Witpac és a GRAPHTEC termékei 
külön-külön is azt a termékfilozófiát 
követik, amelyet mi magunk is képvi-
selünk, vagyis azt az elköteleződést, 
amely ügyfeleink mindennapi mun-
káját segíti annak érdekében, hogy ők 
maguk nyereséges és minél termelé-

Witpac termékek az LFP center kínálatában

Megoldás a vasalható 
flex fóliák területén
A textil alapanyagok feliratozása, direktszínes vagy akár nyom-
tatható-vasalható fóliákkal már nem újkeletű technológia a 
könnyűiparban, vagy éppen reklámdekorációs piacon. Számos 
gyártó termékei megtalálhatóak, igen széles választékban. Mi az 
LFP center-nél mindig az újdonságokat keressük! Olyan gyártók, 
termékeinek a forgalmazása mellett tesszük le a voksunkat, akik 
innovatívak, ugyanakkor – számukra egy még ennél is fontosabb 
dolgot – valós megoldást kínálnak egy adott területre legyen szó 
az előkészítésről a gyártásról vagy akár az utómunkáról!
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kenyebb szereplői legyenek saját ipar-
águknak! A jó minőség, a megbízható 
ellátás, az elérhető terméktámogatás 
mind ezt a célt szolgálja! 
A két gyártó termékei együtt felhasz-
nálva kínálják mindezt, amire jó példa 
a hazai ruhaipar egyik jól ismert sze-
replője a Mayo Chix, akik elsők között 

ismerkedtek meg a Nova-Flex termék-
családdal. A fogadtatása igen kedvező 
volt részükről, és számos érvet sora-
koztattak fel amellett, hogy miért vá-
lasztották végül a Nova-Flex fóliákat. 
Az elsődleges tulajdonság, amelyet 
kiemeltek a fólia tartóssága, amely el-
engedhetetlen a ruhaipari felhaszná-
lás során. Ez a jó minőségű flex fólia ki-
válóan ellenáll a mosásnak. Kis szériák 
gyártására ugyanúgy alkalmas, mint 
tömegcikkek előállítására, amely ru-
galmasságot biztosít számukra, hiszen 
nincsenek megkötve abban, hogy mi-
lyen design-t alkalmazzanak termé-
keikhez. 1-2 nap leforgása alatt friss 
kollekciókat kreálhatnak, amely gyor-
saságot biztosít számukra! Nincs szi-
taköltség és az ezzel járulékos időt is 
megtakarítják saját maguk számára, 
amely növeli a termelékenységüket.
A Witpac vasalható fóliái között meg-
találhatóak a nyomtatható-vágható 
fóliák mellett azok a különlegességek 

is, amelyek további lehetőséget nyúj-
tanak számunkra a minél változato-
sabb termékek előállítására.
A direkt színes fóliák mellett csillogó, 
tükröződő, fluoreszkáló és fényvisz-
szaverő termékek is megtalálhatóak a 
német gyártó kínálatában! Sign
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Sajnos csupán nagyon kevés gyár-
tó cég volt képes immunis ma-
radni a COVID-19 pandémia hatá-

saival szemben. Néhányuk számára a 

világ teljesen a feje tetejére állt, ami a 
gyártásuk teljes leállását eredményez-
te, míg mások új termékek gyártására 
álltak át a túlélés érdekében.

A Vinehall Displays egy konferencia, 
kiállítás és rendezvény dekoráció gyár-
tással foglalkozó családi vállalkozás, 32 
évnyi tapasztalattal a nagy multicégek 
számára készített promóciós anyagok 
tervezésében, építésében és kivitele-
zésében. Az idén tavasszal elrendelt 
kötelező karantén kezdeti időszaká-
ban a cég vezetésének két választása 
volt: leállítja a céget és bízik a rendez-
vények rövid időn belül történő újra 
indításában, vagy gyártói erősségeit 
és remekül képzett munkaerejét ki-
használva új piacokra lép.

Kihívás elfogadva
A cég válasza, hogy új területre lép-
nek és megengedhető árú munkaál-
lomásokat gyártanak azok számára, 
akik hirtelen azzal a körülménnyel 
szembesültek, hogy otthonról kell 
dolgozniuk. „Sokak számára fejtö-
rést okozott olyan, munkának szen-
te l t  és  e g y időb en kénye lm es , 
munkavégzésre alkalmas hely meg-
találása – miközben kis helysége-
ken kellett osztozniuk családtagja-
ikkal” – mondta Gerard McElhinney, 
a cég igazgatója, majd hozzátette: 
„Úgy láttuk, hogy a home office-ra 
történő váltás egy jó időre megha-
tározza a munkavégzés formáját, és 
egyre nyilvánvalóbb volt, hogy erre 
legtöbben nem vagyunk felkészül-
ve.” A Vinehall Displays mindezek tu-
datában hozzáfogott számos olyan 
termék kialakításához, mint például 
laptop állványok, ölbe vehető lap-
top asztal, vagy erős, összecsukható 

A Dublinban működő Vinehall Displays volt az első Írországi 
cég, amely megrendelte a swissQprint Nyala 3 típusú síkágyas 
nyomtatót 2019 év végén. A cég azonban arra még gondolni 
sem tudott 2020 év elején, hogy milyen nagy jelentőséggel bír 
majd ez a befektetése akkor, amikor minden előzetes figyelmez-
tetés nélkül, a Koronavírus végigsöpör a világon, otthonaikba 
kényszerítve az embereket, minden országban a szociális távol-
ságtartás eszközeit vezetve be a lakosság körében.

Új, innovatív termékcsalád, otthoni munkavégzéshez

A Vinehall Displays-ből 
a legjobbat hozta ki a karantén 
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munkaállomás, amelyeket egysze-
rűen értékesíthetnek a cég honlap-
jához adott online bolt segítségével.

Azonnali siker
A termékek gyártása viszonylag egy-
szerűen megvalósítható volt, mivel a 
cégnek már volt egy CNC marógépe, 
amellyel képesek sablonokat vágni 
kezeletlen nyírfa furnérlemezekből, 
a swissQprint Nyala 3 nyomtatójuk 
segítségével pedig képesek közvet-
lenül nyomtatni ezekre a felületek-
re – így egyedi nyomtatással ellátott 
munkaállomások teljes választékát 
voltak képesek legyártani. Az elké-
szült termékeket aztán a közösségi 
média felületein kezdték promotál-

ni. „Azonnali figyelmet nyertünk a 
közösségi médiában az egyik laptop 
állványunkkal” – mondja McElhinney. 
„Egy közösségi média influencer ren-
delt ebből a termékből egyet és any-
nyira tetszett neki, hogy megosztotta 
a Twitteren, aminek eredményeként 
rögtön 150 rendelésünk érkezett be 
csupán ebből a megjelenésből.”

Termékcsalád otthoni edzéshez
A cég azóta kibővítette az otthoni 
munkavégzést segítő eszközeinek 
kínálatát egy gyerekek számára já-
tékhoz/tanuláshoz/rajzoláshoz/fes-
téshez alkalmas állomással. Nemrég 
indították el otthoni edzést segítő 
leleményes termékeiket, köztük plio-

metrikus dobozaikat, összecsukható 
fekvenyomó/ülő padjukat, és kerék-
pár állványukat. További innovációik 
között megtalálhatók személyre sza-
bott akril asztal elválasztók és bizton-
sági plexik – amelyek kiválóan illesz-
kednek már kialakított belsőterekhez. 

Válság – mint sorsfordító
A Vinehall Displays www.vinehall.ie 
címen elérhető online áruháza csu-
pán a Covid-19 pandémia miatt szük-
séges változás és innováció okán 
jött létre. Ennek létrejötte jelentette 
ugyanis, hogy a cég a karantén ide-
je alatt is képes volt működni, és ké-
pes volt megtartani összes jól képzett 
dolgozóját. „Mindebből semmi nem 
valósulhatott volna meg, ha nem in-
vesztálunk időben olyan gyártó esz-
közökbe, amelyek képesek voltak biz-
tosítani cégünk gazdasági jövőjét.” 
– mondja a cég igazgatója. Köszön-
hetően a swissQprint Nyala 3 nyom-
tatónak a Vinehall Displays olyan jövő 
felé katapultálta magát, amelyet egy 
évvel ezelőtt el sem tudtak képzelni. 
Ez is azt mutatja, hogy elővigyázatos 
gazdasági tervezéssel, a gyártó cégek 
bárhol képesek lendületet nyerni és 
sikerre találni, ha megtalálják a lehe-
tőségeket új termékek vagy szolgál-
tatások indítására – mindezt még a 
legválságosabb időkben is. Sign



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

E-mail: rudolf.gasparovic@spandex.com

Precíz és megbízható nyomtatás | új alkalmazási területek

felhasználóbarát működés | energiatakarékos működés ISO 20690 tanúsítvánnyal

akár 370 m2/óra nyomtatási sebességgel

Íme a swissQprint – 3. generációs LED nyomtatói
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Globális és hazai statisztikák
A Statista forrásai alapján az e-keres-
kedelem példátlan növekedést pro-
dukált a vírus idén tavaszi első hul-
lámának ideje alatt: 10 évvel ezelőtt 
Nagy-Britanniában az online értéke-
sítés csupán 5,1%-át tette ki a teljes 
kereskedelmi forgalomnak, míg vár-
hatóan 2024-re 30%-os részesedést 
fog szerezni. 2019-ben az e-kereske-
delem világszintű forgalma 3,53 billió 
USA Dollár volt a Covid krízist meg-
előzően – és a várakozások alapján 
6,54 billió dollárra növekszik 2022-re.
A GKI Digital májusi online kiskereske-
delmi gyorsjelentése szerint hazánk-
ban az online áruházakban március 
közepe óta tapasztalható többletfor-

galom jellemzően három különböző 
vásárlói magatartás eredménye: 
1. Átterelődés: a megnövekedett ke-

reslet nagy része a hagyományos 
üzletekből csatornázódott át.

2. Előrehozott költés: a forgalom 
másik része tervezett, de előre-
hozott vásárlás: ide tartoznak a 
szórakoztató elektronikai cikkek, il-
letve a normál esetben jellemzően 
csak a tavasz végén beinduló ott-
hon-kert-barkács termékek iránti 
kereslet is érezhetően emelkedés-
nek indult már márciusban.

3. Extra költés: Természetesen volt egy 
olyan része is a vásárlásoknak, amely 
valójában pluszt jelentett, mert ha 
nem jött volna a járványhelyzet, nem 

kellett volna megvásárolni (ilyenek 
például az otthoni munkához kötődő 
számítástechnikai eszközök).

Több mint 50 ezer új, kezdő online 
vásárló másfél hónap alatt
A GKI Digital mérései szerint a járvány 
eredményeképp március közepe és 
április vége közötti másfél hónap so-
rán – csupán a termékrendelések te-
kintetében – több mint 50 ezer új 
vásárló jelent meg a magyar online 
kiskereskedelmi piacon, ezzel az aktív 
online vásárló, felnőtt lakosság száma 
már eléri a 3,35 millió főt. A bővülés 
mértékét érzékelteti, hogy 2019-ben 
8 hónap alatt nőtt organikusan ilyen 
mértékben az új belépők száma, mint 
most a járvány hatására alig másfél 
hónap alatt.

21,4%-os piacbővülést hozott az 
első negyedév
Bár a koronavírus csak március máso-
dik felében tört be a magyar lakosság 
hétköznapjaiba, az online kiskereske-
delem első negyedéves eredményei-

Miközben a koronavírus miatti szigorú karantén intézkedések 
eredményeként a gazdaság szinte teljesen leállt, a kialakult hely-
zet sebességváltásra késztette az online kereskedelmet. Az új 
vásárlók megjelenése és a karácsonyi szezont idéző csomagszá-
mok óriási lendületet adtak az e-kereskedelmi piacnak. Ez a ten-
dencia egyre több céget késztethet arra, hogy direkt textil nyom-
tatási vállalkozása számára online shop felületet hozzon létre.

Érdemes online üzletet indítani egyedi ruházati termékek számára

A koronavírus járvány 
nyertese az e-kereskedelem
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re így is hatással volt: az e-kereskedők 
három hónap alatt mintegy 9,9 millió 
belföldi rendelést teljesítettek, bruttó 
149,6 milliárd forint értékben. A piac 
egészére nézve ez rendelési számban 
15,9%, míg értékben 21,4%-os bővü-
lést jelent 2019 első három hónapjá-
hoz viszonyítva.
A magyar online piac szerencsésnek 
mondható: több európai országgal 
ellentétben, a magyar kormány nem 
függesztette fel az online kiskereske-
delmet, így a szektor bővülése a má-
sodik negyedévben még látványo-
sabb lehet. A GKI Digital várakozásai 
szerint ez akár rekord közeli, 34-35%-
os bővülést is jelenthet az áprilisi–jú-
niusi időszakban.

Nyomtatással készülő egyedi divat 
termékek online értékesítése
A nyomdaipar egyik sokat emlege-
tett fejlődési területe a direkt tex-
til nyomtatás, amely lehetővé teszi 
egyedi grafikával ellátott, személyre 
szabott termékek gyártását kis szériá-
ban, akár egy darabtól. Ehhez a gyár-
tási folyamathoz remekül illeszkedik 
a termékek online shopon keresztüli 
értékesítése, ahol a megrendelő ki-
választja ruhadarabot, annak színét, 
méretét, illetve feltöltheti akár saját 
grafikáját, amelyet viszont szeretne 
látni rajta. A megrendelés aztán be-

kerül a munkafolyamatba és a meg-
rendelő akár egy napon belül szemé-
lyesen veheti át a készterméket, vagy 
futárszolgálattal házhoz is kérheti an-
nak szállítását.

Milyen hatást gyakorolt a Covid-19 
a divatiparra?
A nemzetközi adatok szerint a járvány 
hatása nagyon erőteljes. Az USA ki-
mutatásai szerint 1992-ben a ruháza-
ti ipar forgalma 10 milliárd dollár volt 
az Egyesült-Államokban. A 2008-as 
válság idején a forgalom 18,7 milli-
árd dollárról 16,5 milliárdra csökkent. 
2020-ban ez a mutató a 2019 decem-
berben mért 22,6 milliárd dollárról 
2,8 milliárd dollárra esett vissza, majd 
8,6 milliárdra javított július közepéig.
Jó hír azonban az egyedi ruházati ter-
mékeket gyártó cégek számára, hogy 
a sportruházati termékek online érté-
kesítése a tavalyi évhez képest április-
ban 114%-os, míg májusban 216%-os 
eredményt produkált, amely egyben 
azt is jelenti, hogy a Covid-19 válság 
egyben lehetőséget is hordoz magá-
ban az egyedi ruházati termékek on-
line értékesítésének területén. 

Az e-kereskedelem robbanássze-
rűen növekszik – a személyre sza-
bott gyártással egyidejűleg. Mi 
ennek a fejlődésnek a motorja?

A mostani krízis még a legnagyobb di-
vatmárkákat is arra kényszerítette, hogy 
gyorsan alkalmazkodjanak a kialakult 
körülményekhez. Tisztán látható, hogy 
aki lehetőség szerint képes automatizál-
ni a gyártási munkafolyamatát, és meg-
felelő online üzletet alakít ki, az a cég 
óriási mértékű növekedésre képes. Azok 
a cégek, amelyek már eleve digitális 
működésre rendezkedtek be, gyorsan 
és rugalmasan képesek alkalmazkod-
ni a feltételekhez és képesek megfelel-
ni a piac által támasztott igényeknek.  
E tendencia alapján pedig az online bol-
tok lehetnek ennek a válságnak az igazi 
nyertesei még hosszútávon is.
A személyre szabott gyártás kiváló 
technológia az e-kereskedelem szá-
mára. A vevők egyedi termékeket 
akarnak vásárolni a sport, divat, de 
még a munkaruházat terén is.  Az on-
line értékesítés terén azok a platfor-
mok a nyerők, ahol a megrendelők 3D 
tervező segítségével gyorsan és egy-
szerűen megtervezhetik és megren-
delhetik az általuk vásárolni kívánt ter-
méket – amelyet aztán egy megfelelő 
gyártási munkafolyamat rövid időn 
belül képes kivitelezni. 

Milyen gyártási technológiákat 
kell alkalmaznia ennek a szektor-
nak a megfelelő gyártási folyamat 
kiépítéséhez?
Nos, ez egy nagyon komplex kérdés. 
Egyvalami biztos, az egyedi textil ter-
mékek gyártásához kiváló megoldá-
sokat kínálnak az alábbi márkák a di-
rekt textil (DTG) nyomtatás területén:

Polyprint TexJet echo² 
Az új TexJet echo² nyomtató számos 
új és kibővített funkcióval és fejlesz-
téssel ideális választás olyan start-
upok és kisebb vállalkozások számá-
ra, akik be akarnak szállni a gyorsan 
növekvő DTG piacra. 
A TexJet echo² 3 pl-es cseppméreté-
nek köszönhetően pontos, részletgaz-
dag, fotó minőségű képeket nyomtat, 
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így az elkészült póló, vagy rugdalódzó 
kitűnik a többi közül. A Dupont AR-
TISTRI® festékek tovább növelik a nyo-
matminőséget, egyértelmű verseny-
előnyt biztosítva a felhasználóknak. 
A nyomtató két festékkonfigurációval 
érhető el. A CMYK+W kiépítés rugal-
mas megoldás, mind a fehér, mind a 
sötét textileknél remek eredményt ad. 
A dupla CMYK pedig világos textilek-
nél nagyon magas nyomtatási sebes-
séget tesz lehetővé.
A nyomtató használta nagyon egy-
szerű. Az alapanyag betöltése gyors, 
legyen szó pólóról, gyermekruháról, 
vagy akár egy cipőről. A nyomtató-
asztal automatikus magasságállítással 
rendelkezik, így garantáltan elkerülhe-
tő a gyenge nyomatminőség, vagy a 
fej sérülése. A mágneses rögzítésű asz-
talok egy mozdulattal cserélhetők, így 
a beállás egy új termékhez pillanatok 
alatt elvégezhető. A kijelzőn automati-
kusan megjelenő útmutató üzenetek 
tovább egyszerűsítik a kezelő dolgát.
A TexJet echo² nyomtatóhoz tíz, köny-
nyedén cserélhető, mágneses rögzí-
tésű pólónyomtató tálca rendelhető, 
változatos formákban és méretekben 
a 15 x 15 cm-től egészen a 41 x 60 cm-
ig – állítható keret rendszerekkel, ame-
lyek a vékony és vastag szövetanya-
gokat egyaránt egyenletesen simán 
tartják a megfelelő nyomtathatóság 
érdekében. A tálcák között elérhető 
cipő nyomtatásához használható felü-
let is, így ezzel a termékkategóriával is 
bővíthető a kínálat. Sőt, egy speciális 
rögzítő rendszernek köszönhetően a 
tálcákat egy hagyományos szitanyomó 
gépre is fel lehet tenni! Így például na-
gyobb mennyiségű fehér alányomást 
igénylő munkáknál a fehéret a szita-
nyomó gépen, míg a színeket a TexJet 
echo2 gépen nyomtathatjuk.

Kornit Storm HD6
A Kornit Storm HD6 azoknak készült, 
akik a nyomtatási minőségben nem 
akarnak kompromisszumot kötni. 

Az 1200 dpi-re növelt felbontás tö-
kéletes nyomatképet ad, a 16 darab 
Spectra nyomófej, illetve a CMYK + 
WRG színkonfiguráció tovább növeli 
a nyomatminőséget és a megbízha-
tóságot. A Storm HD6 rendszerrel ké-
szült nyomatok tapintása kiváló, szó 
sincs a régről ismert gumiszerű érzés-
ről, amely miatt sokan ódzkodtak a 
nyomtatott pólók viselésétől.
Robusztussága, illetve a 4 literes tin-
takiszerelés egyértelműen az ipari 
nyomtatók közé juttatja a Storm HD6 
rendszert, nem beszélve az integrált 
párásító és tintakeringető megoldásról.

Kornit Presto – tekercses DTG 
nyomtató
A Kornit Presto egyedülálló megol-
dást ad a divatipar és az lakás dizájn 
kihívásaira. A tekercstextilek nyomta-

tására fejlesztett berendezés 180 cm 
szélességben nyomtat, és akár 15 mm 
vastagságú anyagra is tud dolgoz-
ni. Nyomtatási sebessége elérhe-
ti az óránkénti 450 négyzetmétert, 
ami biztosítja a legrövidebb hatá-
ridők teljesítését is. Ez a kiemelkedő 
termelékenység annak köszönhető, 
hogy a Kornit Presto, hasonlóan a 
többi Kornit DTG nyomtatóhoz, nem 

igényli a textilek specilális elő- és 
utókezelését, így nyomtatott textil 
azonnal kész a feldolgozásra.
A NeoPigment™ Robusto tinták na-
gyon jó tartósságot adnak, a CMYK + 
WGR színcsatornák pedig a tökéletes 
színhűséget nyújtanak, így a nyom-
tatott textilek megfelelnek a divat- és 
bútoripar elvárásainak.
Természetesen mind a Polyprint, mind 
a Kornit nyomtatókkal készített termé-
kek megfelelnek a vonatkozó előírá-
soknak - Oeko-Tex 100, Global Organic 
Textile (GOTS), American Association 
of Tectile Chemists & Colorists (AATCC) 
– ezért már 0 éves kortól viselhetők!

Milyen módon tudjuk tovább javí-
tani a vásárlói élményt, és jobban 
aktivizálni a vásárlókat?
Az online boltok nagy előnye lehet, 
ha olyan felületeket alakítunk ki raj-
tuk, ahol a vásárló kiemelten fontos-

nak érezheti magát. Ezt a virtuális VIP 
élményt erősíti például a privát próba-
fülke, a személyes avatar, a termékek 
virtuális felpróbálhatósága, és az aug-
mented reality. Mindezen technológi-
ák erősítik a vásárló bevonását, és nö-
velik az értékesítés számait. A vásárlók 
több különféle csatornán való elérése 
erősíti a személyes kötődést, márkahű-
séget, és bizalmat épít. Ezek az eszkö-
zök nagyon fontos elemei a közeljövő 
internetes áruházainak. Sign
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1. Hogyan látja a vizuális kommuni-
káció helyzetét Magyarországon
Az elmúlt években nagyon sokat fejlő-
dött mind a technológia, mind az alap-
anyagipar. A magyar piac alapjában 
véve is kicsi a Nyugat-Európaihoz ké-
pest, ezért a legújabb technológiák le-
követése is némileg több időbe kerül. 

2. Ebben a korona vírusos időszak-
ban van-e értelme nagyformátumú 
nyomtatókba fektetni? 
Mi itt az IGEPA-nál továbbra is hiszünk 
mind a papír alapú, mind az egyéb 
alapanyagok tekintetében a nyomta-
tott kommunikációban. Az eddig el-
telt, válsággal terhelt időszakok min-
den esetben azt mutatták, hogy aki 
ebben az időszakban egy fejlődő tech-
nológiába fektet, vagy beruház, az az 
újrainduláskor jelentős előnyre tesz 
szert. Vannak technológiák, amiknek 
a fejlesztése megszűnt, de rengeteg 
új irány alakult ki. Többek között ilyen 
a még mindig alacsony részaránnyal 
bíró textilnyomtatás. Mi is rohamtem-
póban fejlesztjük a beltéri textilnyom-
tatással kapcsolatos alapanyagaink 
választékát. Ma rengeteg a lehetőség 
utolérni a legújabb technológiákat a 
befektetni kívánóknak. Az IGEPA.hu és 
a VISCOM.hu weboldalakon keresztül 

folyamatosan tájékoztatjuk az érdek-
lődőket a legújabb technológiákról, 
fejlesztésekről és a legfrissebb alap-
anyagokról.

3. Milyen kihívásokkal kellett szem-
benéznie pozíciójából adódóan a 
szerviz és területén? 
Március végétől szeptemberig semmi 
mással nem találkoztunk, csak kihívá-
sokkal. Gyakorlatilag megállt a reklám-
grafikai ipar, lépésről lépésre kellett új-
raindítani mindent. Mi ez alatt az idő 
alatt is töretlenül tartottuk a kapcso-
latot a piac szereplőivel. Igyekeztünk 
nem féket vágni, és mindenben támo-
gatni őket. Az országban egyedülál-

ló szervizünk a leállás alatt is folyama-
tosan elérhető volt a Partnereinknek a 
nagy javításokra és a felújításokra, vala-
mint tanácsadásra egyaránt.  

4. Jelenleg is működik a szerviz?
Természetesen, a gépeknek működ-
nie kell, illetve meglódultak a hasz-
náltgép eladások és üzembe helyezé-
sek, valamint megjelentek az első új 
gépvásárlók is. 

Teljes körű gép, alapanyag és szerviz szolgáltatást kínál egy 
kézből az Igepa 2R a szélesfomátumú digitális nyomtatással 
foglalkozó vállalkozások számára. Szolgáltatásaik színvonalát 
a válság időszakában sem csökkentették, és lehetőséget kínál-
nak új irányok felé történő nyitásra is. Mindezekről beszélget-
tünk Rusin Mihállyal, az Igepa 2R ügyvezető igazgatójával.

Támogatni a partnereket a 
nehéz időszakban
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5. Mire számíthatok a gépem meg-
hibásodása esetén, mikor ér ki a 
szervizes?
Cégünk, csakúgy mint a többi IGE-
PA vállalat, a Partnerek kapcsolattar-
tásához Vevőszolgálattal rendelkezik. 
A meghibásodásokat akár ide, akár a 
weboldalon működő adatlapon is be-
jelenthetik. Szervizcsoportunk néhány 
órán belül reagál, és 12-48 órán belül 
megkezdi a javítást. 

6. A szervizelésen túl alkatrészeket 
és festékeket is rendelhetek Önöktől?
Igyekszünk a reklámgrafikai ipar, és a 
szélesformátumú nyomdák legtelje-
sebb ellátását biztosítani. A gyári festé-
keken túl, az IGEPA csoport több ezer 
Partnerénél is kiválóan működő alterna-
tív festéket is kínálunk Partnereinknek.  
Abban a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy a gépek, festékek és a 
profi szervizszolgáltatás mellett a mé-
diák legszélesebb választékát kínáljuk, 
így egyben van lehetőségünk figyelni a 
nyomtatók működését. 
Alapanyagonként tudunk javaslatot 
tenni és választ adni a gépek műkö-
désével kapcsolatosan felmerülő  kér-
désekre. 

7. Milyen raktárkészlettel rendelkez-
nek a fenti tételekből, hogyan és mi-
kor kapom meg a rendelésem?
Beszerzésünk, szervizcsoportunk egy 
integrált rendszeren keresztül naponta 
figyeli az alkatrész és a festékek fogyá-
sát. Egyedi igények és statisztikai ada-
tok alapján különböző termékekből 30-
60  napos készletet tartunk. 

8. Milyen fórumokon tudok kapcso-
latot létesíteni a szervizes kollégákkal?
Ahogy korábban említettem, az IGE-
PA.HU weboldalon van egy kapcsolat-
tartó adatlap, ahová képek és videók 
is feltölthetőek a bejelentett hibával 
kapcsolatban, illetve szükség esetén 
munkatársaink telefonon is elérhető-
ek.  Továbbá a Facebook-on is elérhet-
nek bennünket, a VISCOM HUNGARY 
oldalunkon.

9. Mi történik, ha netán a szervizes 
kolléga beteg vagy szabadságon van? 
Talán ez az egyik legérzékenyebb hiá-
nyosság a magyar piacon. Az itt műkö-
dő cégek nagy része egyénileg, vagy 
kis létszámmal dolgozik. Gyakorlati-
lag megszűnik a szolgáltatásuk, ami-
kor 2-3 hét szabadságra mennek, vagy 
a kollégáik megbetegszenek. Az IGE-
PA 2R-nek Magyarországon 3 szerviz 
technikusa van, de amennyiben szük-
ségünk van további humán erőforrás 
támogatásra, romániai leányvállalatun-
kon keresztül további két fő támogat-
ja a munkánkat. Ezzel a kapacitással 
Magyarország legerősebb szervizének 
tarthatjuk magunkat.   

10. Kaphatok-e távsegítséget a prob-
lémám megoldására vagy feltétlen 
szükség van kiszállásra, személyes je-
lenlétre?
Természetesen, szerviz technikusaink 
és munkatársaink magas szintű számí-
tástechnikai ismeretekkel rendelkeznek 
és képesek távsegítséget biztosítani 
Partnereinknek a napi problémák meg-
oldásában. 

11. Rendelkeznek-e bemutatóterem-
mel és tisztában vannak-e az új gépek 
típusaival, technológiáival?
Egy jó hírem van ezzel kapcsolatban, 
mind a raktárunkat, mind az irodán-
kat és show-room-unkat egy új loká-
cióba költöztettük, ahol a korábbiak-
tól nagyobb területen, jóval több mint  
100 m2-en tudjuk bemutatni a nyom-
tatókat, lézergravírozó gépeket, ipari 
hímző gépeket és a további feldolgo-
záshoz szükséges berendezéseket. 

12. Milyen folyamatos képzéseken 
vesznek részt a szervizes kollégák?
Nemcsak a Partnereink, de vállalatunk 
elvárása is, hogy a kollégák folyamatos 
képzésben vegyenek részt, ezért belső 
tréningeket szervezünk évente több-
ször, gyári képzéseken, webináriumo-
kon veszünk részt, mind a gépgyártók , 
mind a festékgyártók esetében. Lehető-
ségünk van képzéseken részt venni Eu-
rópa vezető reklámgrafikai gépforgal-
mazójánál és szerviz cégénél az IGEPA 
Systems GmbH-nál.  Hasonló képzést 
kapnak a Vevőszolgálaton és a Beszerzé-
sen dolgozó kollégáink is.   

13. Új gép vásárlása esetén van-e le-
hetőség arra, hogy a szervizes kollé-
ga betanítsa az ügyfelet a gép hasz-
nálatára?
Ez az IGEPA folyamataiban nem lehe-
tőségként, hanem kötelező elemként 
van definiálva. Amennyiben szükség 
van további képzésre, úgy munkatár-
saink mind szermélyesen, mind online 
készen állnak erre. 

Elérhetőségeink:
IGEPA 2R Kft.
RAKTÁR és BEMUTATÓTEREM: 
Budapesti Intermodális Logisztikai Köz-
pont (BILK)
1239 Budapest, Európa utca 6.
B1 épület, 1-es raktárszektor,
1-4-es kapuk.
www.igepa.hu
www.facebook.com/viscomhungary (X)
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Komplett kivitelezés A-tól Z-ig, 
magas szakmai színvonalon
A budapesti székhelyű Dekorak-
tív egy kis, 60 cm széles digitális 
nyomtatóval indult 2006-ban, majd 
a piac fejlődő igényeit kiszolgálva a 
cég azóta folyamatos fejlődésben 
van. Mára a tevékenységük csupán 
egy részét képezi a nagyformátu-
mú nyomtatás – ugyanis ügyfele-
ik részére teljes körű szolgáltatást 
nyújtanak a grafikai tervezéstől a 

nyomdai kivitelezésen át, a nyoma-
tok utófeldolgozásáig, illetve a kész 
nyomatok kihelyezéséig. „A dekorá-
ciós tevékenységünk egyben óriási 
piaci előnyünk is, hiszen olyan jel-
legű dekorációkat tudunk telepíte-
ni, amelyeket nagyon kevesen az or-
szágban, mint például kőfelverődés 
elleni komplett autófóliázás, amely 
tevékenységhez számos vezető fó-
lia  gyártó telepítői képesítésével ren-
delkezünk.” – mondta Nyíri Botond.

Mára – külsősökkel együtt 18 mun-
katársuk van. Bár az idei tavasz őket 
is megviselte, szerencsére ebben az 
időszakban is folyamatosan tudtak 
dolgozni. 

HP hibrid táblanyomó – Az új játé-
kos a csapatban
A cég nyomtató gépparkjában mára 
egyaránt van oldószeres, UV és latex 
nyomtató, amellyel tulajdonképpen 
minden típusú nyomtatási igényt ké-
pesek ellátni. 

Sign and Display: A kisebb méretű 
nyomtató Latex más irány, mint az UV, 
és kizárólag tekercses nyomtatásra 
képes. Miért szerettétek ezt a gépet?
Nyíri Botond: Fontos szempont volt a 
kiemelkedő nyomatminőség, a szag-
mentesség, a karcállóság. Mindezt 
pedig kiemelkedően jó termelékeny-
séggel produkálta a gép. Mivel mi 
komplett dekorációs tevékenység-
gel foglalkozunk, tehát a nyomatokat 
valamilyen formában utófeldolgoz-
zuk, és kihelyezzük, így számunkra 
kiemelkedeően fontos tulajdonsága 
a HP Latex nyomtatónak, hogy az el-
készült nyomat azonnal feldolgozha-
tó, hiszen nincs száradási idő – ezáltal 
rengeteg időt és energiát takarítunk 
meg. Ezzel a technológiával két év 
múlva is képes vagyok ugyanazt a 
színt és minőséget nyomtatni, mint 
egy korábbi projektben. 

Sign and Display: Mennyi időt vett 
igénybe az új nyomtató beszerzési 
projekt tervezése?
Nyíri Botond: A HP Latex nyomta-
tót 3 éve használtuk, így megérett a 
megújításra és cserére. Emellett rég-

Alkalom és jó partnerség egyaránt szükséges egy cég fejlő-
déséhez. A Dekoraktív számára a Fortuna Digital jelentette 
azt a megbízhatóságot, amelynek köszönhetően egy egysze-
rű HP Latex gépcsere helyett - egy ilyen nehéz gazdasági idő-
szakban - mertek nagyot álmodni, és inkább egy HP Scitex 
hibrid táblanyomóba ruháztak be. A döntés hátteréről és a 
gép beszerzésének folyamatáról egyaránt beszélgettünk 
Nyíri Botonddal, a cég ügyvezető igazgatójával, és Nádai 
Zsolttal, a Fortuna Digital értékesítési vezetőjével.

HP Scitex FB500 UV hibrid nyomtató a Dekoraktív Reklámnál

A fejlődés új motorja
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óta foglalkoztatott már az UV 
nyomtatási technológia, de 
csak hírből ismertük és voltak 
félelmeink a festék beszáradás 
és a sztatikusság miatt. Azonban 
sikerült személyesen meggyőződ-
nünk arról, hogy ezek a problémák 
megoldottak ebben a nyomtatóban.
Múlt év novemberében határoztuk 
el, hogy fejleszteni fogjuk nyomtató 
gépparkunkat. Az álmom egy Sum-
ma kivágóasztal volt – amiről be-
szélgettem Nádai Zsolttal a Fortuna 
Digitalnál, aki azt mondta, merjek na-
gyot álmodni és vásároljak előbb egy 
UV nyomtatót. 

Sign and Display: Milyen módon 
tájékozódtatok az UV nyomtatási 
technológiáról és mi döntött a HP 
hibrid táblanyomó mellett?
Nyíri Botond: Ez egy hullámzó fo-
lyamat volt, hiszen eredetileg egy 
új tekercses latex gépet akartunk 
vásárolni. Majd jött a karantén idő-
szak, amikor igazából a cég jövőjét 

sem láttuk. De közben egyez-
tettünk olyan cégekkel, akik 
használnak UV gépet. 

Több márka különféle nyomó-
gépeit megnéztük és több olyan 

szempont is volt, amelyek alapján a 
HP Scitex FB500 lett a befutó. Csak 
a legfontosabbakat felsorolva, első-
ként: ez egy ipari gép, amely  felépí-
tésében és termelékenységében egy-
aránt robusztus. A HP Scitex FB500 
UV hibrid gép – tehát egyaránt képes 
tekercses és táblás anyagok nyomta-
tására is. 
Az asztal kialakítása nagyon profesz-
szionális. A nyomtatási szélessége 
163 cm tekercses anyagoknál, táblás 
anyagok esetében pedig akár 122 x 
163 cm méretű felületeket is nyom-
tathatunk vele. Maximum 64 mm 
vastagságú táblás anyagok nyomta-
tására képes, amely szintén az ipari 
nyomtatók közé kvalifikálja ezt a gé-
pet. Mindezen ipari tulajdonságai ál-
tal a mi gyártásunkhoz egyszerűen ez 
a gép passzol leginkább. 

Sin and Display: Jól értem, hogy a 
kiválasztás folyamatában nagy sze-
repe volt a Fortuna Digital hozzáál-
lásának?
Nyíri Botond: A Fortuna Digitalnak 
van egy budapesti ügyfele, aki nyitott 
volt arra, hogy megmutassa működés 
közben a nagyobb Scitex FB nyomta-
tóját, ami nagyon ritkán fordul elő a 
piacon. Ezt követően a Fortuna Digital 
zágrábi demo centerében is megnéz-
hettük a gépet, ahol a szerviztechni-
kus minden kérdésünkre választ adott. 
A Fortuna Digital nagy előnye, hogy 
6 országban jelen vannak, így hasz-
nált gépek esetében viszonylag gyor-
san tudnak jó minőségű gépet aján-
lani lehetséges ügyfeleiknek. Így mi 
is kaptunk egy remek ajánlatot tőlük 
egy használt UV nyomtatóra. Ajánla-
tukban szerepelt, hogy beszámítják a 
lecserélésre szánt latex nyomtatónkat 
az új eszköz vételárába. Kicsit tartot-
tunk a használt géptől, de személye-
sen meggyőződhettünk arról, hogy a 
demo centerben található gépet tel-
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jesen kitisztították, illetve a legfonto-
sabb alkatrészeit kicserélték, aminek 
köszönhetően teljesen megbízha-
tó eszközt kapunk. A Fortuna Digital 
egyébként 5 új nyomtatófejet is biz-
tosított a géphez, így a betanulási idő-
szakot követően akár azonnal cserél-
hetjük is azokat.
Nádai Zsolt: Fontos kiemelni, hogy 
cégünk folyamatosan keresi azokat 
a cégeket, amelyekben megvan a 
növekedés lehetősége. Botondnak 
vannak víziói – ezek megvalósítását 
a Fortuna Digital megpróbálja a le-
hető legjobb ötletekkel és ajánlatok-
kal segíteni, még úgy is, hogy adott 
esetben mi invesztálunk az adott pro-
jektbe. Ebben nagyon fontos a rugal-
masság, a támogató hozzáállás, illet-
ve az olyan emberi kapcsolat, amely a 
kölcsönös bizalmon alapszik. 

Sign and Display: Milyen ütemezés-
sel zajlott a gép szállítása?
Nyíri Botond: A gép szállítása nagyon 
gyors és gördülékeny folyamat volt, 
amiben igazából mi kértünk időt, hi-
szen meg kellett találnunk a gép meg-
felelő helyét. Ez ugyanis valóban egy 
ipari gép, amely méretében és tö-

megében egyaránt megmutatkozik.  
A szállítás napján együtt izgultunk, 
hogy pontosan és sérülés nélkül tud-
juk elhelyezni a számára kijelölt hely-
re ezt az eszközt, ami szerencsére sike-
rült. Az üzembe helyezés és az oktatás 
mindössze két nap alatt megtörtént. 

Sign and Display: Milyen termékeket 
gyártatok ezzel az új nyomtatóval?
Nyíri Botond: Leginkább az egyik 
ügyfelünk számára készítünk vele for-
mára vágott reklámtáblákat és meg-
állító táblákat kisebbtől egészen a 
nagy méretekig.

Sign and Display: Ehhez a tevékeny-
séghez szükséges egy megfelelő 
kivágó asztal is. Ilyennel rendelkez-
tek már?
Nyíri Botond: Tulajdonképpen tör-
vényszerű, hogy aki beruház egy 
táblás/hibrid UV nyomtatóba, annak 
előbb-utóbb szüksége lesz egy ki-
vágó asztalra is, hogy a nyomtatóról 
lejövő nyomatokat megfelelően fel 
tudja dolgozni. Nekünk jelenleg ilyen 
kivágó asztalunk nincs, de már dolgo-
zunk rajta, hogy egy ilyen géppel te-
gyük teljessé a gyártási folyamatun-
kat. Itt fontos megjegyeznem, hogy  
a HP Scitex FB500 óriási előnye ezen a 
téren, hogy képes előre kimart anya-
gokat utólag pontosan nyomtatni 
– tehát akár előbb elvégezhetjük az 
anyagok kivágását, majd csak azt kö-
vetően a nyomtatásukat. 



21

20
20

. X
X.

 é
vf

ol
ya

m
 2

. s
zá

m

Határ a csillagos ég…
Utószóként fontos kiemelnünk, hogy 
remek együttállás az a helyzet, mely-
ben a Dekoraktív FB500-at üzemelte-
tő operátorai olyan fiatalok, akik nyi-
tottak az újdonságra és a tanulásra, 
aminek köszönhetően gyorsan meg-
tanulták a gép üzemeltetését, és már-
is rengeteget kísérleteznek vele. Az 
pedig törvényszerűen megjósolható, 
hogy hamarosan kiváló kreatív meg-
oldásokat hoznak ki belőle!
Lapunk pedig örömmel látogat majd 
el újra a céghez majdan, amikor je-
lenlegi telephelyüket kinőve üzembe 
helyezik síkágyas kivágó asztalukat!

HP Latex R2000 sorozat – Új hibrid 
technológia a HP-től!
Fokozza táblás és tekercses nyomata-
inak minőségét vibráló színekkel és a 
legragyogóbb fehérrel! 
Szeretné fokozni vállalkozása terme-
lékenységét? Bővítené kínálatát úgy, 
hogy a hagyományos signage termé-
kek mellett exkluzív csomagolóanya-
gokat is gyártana? A vadonatúj, forra-
dalmi megoldásokat tartalmazó HP 
Latex R sorozat hibrid nyomtatóval 
bármilyen táblás vagy tekercses alap-
anyagra készíthetünk nyomatokat, cso-
dálatos színekkel. És mindezt szagmen-
tesen! Új nyomtatható alapanyagok és 
új lehetőségek kínálnak számunkra al-
kalmat arra, hogy kiemelkedjünk ver-

senytársaink közül. A sárgára fakuló fe-
hér színek immár a múlt problémái, az 
ipari áttörésnek számító HP Latex fehér 
festékének köszönhetően. Az új HP La-
tex R-sorozat nyomtatóival átalakíthat-
ja vállalkozását, miközben hozzáadott 
értéket kínál új megoldásaival, mint a 
fényes fehér nyomat olyan új felülete-
ken, mint a fa és akril alapanyagok. Itt 
az ideje, hogy úgy nyomtasson fehéret, 
ahogy ezidáig sohasem. 
A HP Latex táblás anyagokhoz kifej-
lesztett festéke az alábbi három ösz-
szetevőt tartalmazza: HP Latex opti-
malizáló, szín (víz+pigment+latex), és 
a vadonatúj – karcmentességet bizto-
sító fedőréteg. Az átlátszó optimalizá-
ló azonnal fixálja a színt, a fedőréteg 
pedig gondoskodik a nyomat védel-
méről. A három folyadék egy menet-

ben kerül nyomtatásra, így garantálva 
a gyors nyomtatás és a kiváló és tar-
tós nyomatminőség kombinációját.
Sokoldalúbb nyomtatási lehetőségek 
a nagyobb termelékenység és több új 
üzleti lehetőség érdekében. Az új HP 
Latex R sorozat gépeivel maximálisra 
növelheti termelési idejét és a megren-
delések csúcsidőszakában is képes tel-
jesíteni azokat – mindezt anélkül, hogy 
kompromisszumot kellene kötnie a mi-
nőség terén. A HP Latex R sorozat gé-
peit proaktív figyelmeztetési és meg-
előző szerviz funkciókkal látták el. 

Egyeztessen HP Latex R2000 nyo-
mógép demó időpontot kollégánk-
kal az alábbi elérhetőségeken:

Nádai Zsolt
Értékesítési vezető
M. +36 70 630 0281
E.  zsolt.nadai@fortuna-digital.com

Fortuna Digital Kft.
1044 Budapest, 
Almakerék utca 6. 
Hungary
www.fortuna-digital.com
 Sign
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Mi jellemzi a Kongsberg X Edge csa-
ládot?
Ha röviden kellene jellemezni, azt 
mondhatnánk a megbízhatóság, a 
minőség és a végtelen rugalmasság, 
melyhez elérhető ár, gyors szállítás, 
és magas színvonalú szervizszolgál-
tatás párosul. A megbízhatóságot és 
minőséget az Esko védjegye biztosít-
ja, mely több, mint 50 éves tapaszta-
latot jelent a piacon.
Hogy mit jelent a rugalmasság? Min-
dent a: • méret • kivitel • szerszámozott-
ság • feldolgozható anyagok • fejleszt-
hetőség tekintetében.

Méret és kivitel
Talán ebben történt a legnagyobb át-
törés az Edge tekintetében, hiszen a 
korábbi méretválasztékhoz képest már 
a teljes X-asztal méretkínálata, azaz  
6 különböző gép érhető el ebben a 
kategóriában is. A legkisebb berende-
zés hasznos munkaterülete 1680x1270 
mm, így a kedvelt 1600 mm széles 
nyomtatású tekercses anyagok (pl. 
vinyl, textil) precíz feldolgozása már 
ezeken az asztalokon is megoldható.
Az egyedi igények és anyagfelhaszná-
lások miatt szabadon választható a fix 
felület, vagy a conveyoros (szállító-
szalagos) asztalkialakítás.

Szerszámozottság és feldolgozható 
anyagok
Még a legkisebb Kongsbergek eseté-
ben is szabadon választhatunk a kü-
lönböző fejek, és az ezekbe kerülő 
eszközök közül. Attól függően, hogy 
nyomtatott anyag feldolgozásáról 
van-e szó, szükség lehet a kamerára 
is, ami nem nyomtatott anyagok vágá-
sánál, marásnál felesleges, így ez is egy 
opcionálisan választható kiegészítő.
A különböző anyagokhoz megfele-
lő vágóeszközt a 4 féle rezgőkés és a 
több, mint 20 féle statikus késeszköz 
közül választhatjuk ki. A speciális esz-
közök, mint pl. a Braille eszköz az el-
igazító, munkavédelmi és informáci-
ós táblagyártók számára nyújt olyan 
lehetőséget, mellyel akár új piacokat, 
megrendeléseket is nyerhetnek.
A Kongsbergek tehát végtelen lehető-
ségeket nyújtanak a reklámeszköz-, és 
display gyártók valamint a sign ipar te-
rületén dolgozók számára. 

Belépőjegy a digitalis utómunka világába 

Kongsberg X Edge
Legyen szó fa, MDF, funér, ACM, tex til, 
fóliák és banner anyagok, öntapadó 
vinylek, karton, hullámlemez, honey-
comb, akril, különféle habok, habosí-
tott PVC, gumik, tömítő anyagok, lak-
kozókendő, flexólemez anyagról, a 
Kongsberg nem ismer lehetetlent. 

Fejleszthetőség
Ahogy egy vállalkozás profilja bővül, 
vagy a piaci igényeknek megfelelően 
változik, úgy követhető ez a Kongs berg -
gel is. A későbbiek során bármikor bő-
víthető az eszközkészlet, és mindvégig 
biztosak lehetünk abban, hogy a fejlő-
dés útján a Kongsberg hosszútávon hű 
társunk marad a munka során. 

+ És a ráadás?
A Kongsberg berendezéssel nem csu-
pán egy kiváló minőségű, a megren-
deléseket hatékonyan és tökéletes 
formában kivitelezni tudó géphez jut-
hatunk hozzá. A gyártási folyamatot 
minden esetben megelőzi az előkészí-
tési munkafázis (design-ok ellenőrzé-
se, kilövéskészítés, nyomtatási és gyár-
tási fájl előkészítése stb) valamint sok 
esetben a legyártott munkadarabok 
sérülésmentes leszállításával kapcso-
latos teendők is. Ezekre a kérdésekre 
adnak az Esko szoftverek olyan komp-
lett megoldást, mellyel valóban pro-
fesszionális kiszolgálást nyújthat vál-
lalkozásának megrendelői számára.  
A digitális utómunkát segítő szoftver-
ről, az I-Cutról korábbi cikkünkben bő-
vebben olvashattak
Ne késlekedjen, a 2020. december 15-
ig leadott Kongsberg megrendelé-
sekre most grátisz 1 éves I-Cut Essen-
tials előfizetést kap!
A Kongsberg digitális kivágóasztalok és 
marógépek kizárólagos magyarországi 
forgalmazója a partners Kft. 
Kérjen ajánlatot a weboldalon keresz-
tül: www.partners.hu 

 X20 X22 X24 X44 X46 X48
Hasznos munkaterület (mm): 1680 x 1270 1680 x 2190 1680 x 3200 2210 x 3200 2210 x 4800 2210 x 6550

Csaknem egy éve, hogy megújult a Kongsberg belépőkategóri-
ás digitális kivágóasztal és marógép családja. A korábban Star-
ter, most már X Edge néven elérhető berendezések nem hiába 
kerültek – ha lehet mondani a korábbinál is jobban – a nagyfor-
mátumú nyomtatások feldolgozásával foglalkozó, valamint 
sign és display gyártók figyelmébe is.
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A Colorjet India legnagyobb di-
gitális inkjet nyomtató gyártó 
vállalata, sokéves szakmai ta-

pasztalattal rendelkezik a digitális tex-
tilnyomtatás, és úgy általában a digitá-
lis tintasugaras nyomtatás terén is. 
„A 2019-es ITMA nemzetközi textilipa-
ri szakkiállítás Platinum szponzoraként 
ismertük meg őket Barcelonában. A ki-
állított nyomtatóikat – és az azokból 
szinte kiáramló, csodálatos színeket – 
látva szinte azonnal éreztük, hogy ha 
termelékeny, kiváló minőségű nyom-
tatási végeredményt produkáló és 

ár/érték arányban is megfelelő textil-
nyomtatókat szeretnénk a kínálatunk-
ba, akkor beszélnünk kell velük a le-
hetőségekről. Amikor pedig leültünk 
tárgyalni, a hozzáértésük, a szakmai 
felkészültségük és a kedves, támoga-
tó hozzáállásuk azonnal magával raga-
dott bennünket.
Így rövid időn belül elkezdtük a közös 
munkát és együtt dolgozunk azon, 
hogy a magyarországi textilnyomta-
tással foglalkozó vállalkozások, va-
lamint a ruházati-, sportruházati- és 
lakástextil termékek gyártásában ér-

dekelt szakemberek számára bemu-
tassuk a széles kínálatot, a professzi-
onális berendezéseket és az általuk 
elérhető előnyöket, eredményeket.” 
 Németh Anita

A textilnyomtatókon túl számos egyéb 
nyomtató típus megtalálható a Color-
jet kínálatában: tekercses signage és 
soft signage nyomtatók, eco-solvent 
nyomtatók és síkágyas UV/UV-LED 
nyomtatók többféle méretben, kivitel-
ben. Legfőbb jellemzőik a megbízható 
működés, termelékenység és a kiváló 
ár/érték arány.  
Az alábbiakban bemutatjuk a Color-
jet textilnyomtató megoldásait, az 
egyéb nyomtató típusokról bővebb 
információ található a CSH webolda-
lán: www.csh.hu 

COLORJET VASTRAJET – Világklasz-
szis direkt textilnyomtató természe-
tes és mesterséges szálas szövetek 
közvetlen nyomtatásához. Ideális 
választás ipari és kereskedelmi tex-

til  nyom tatáshoz. A VASTRAJET se-
gítségével ragyogó színeket és kivá-
ló nyomtatási minőséget érhetsz el, 
a többféle kínált festék típusnak kö-
szönhetően pedig a legkülönfélébb 

típusú szövetekre nyomtathatsz 
vele. A Colorjet Vastrajet nyomta-
tónk a folyamatos gyártáshoz lett 
kitalálva.

• ipari Konica Minolta nyomtatófejek
• akár 1440 DPI felbontás
• 1800 mm maximális nyomtatási 

szélesség
• akár 161 m2/óra nyomtatási sebes-

ség
• beépített IR szárító

Már nettó 80.000 USD-tól!

COLORJET TEKERCSES DIREKT TEX TIL NYOMTATÓK

Nagyot álmodtak a CSH-nál, valódi termelésre tervezett digitá-
lis tekercses textilnyomtatóikat egyenesen Indiából, a világ tex-
tilközpontjából hozták el egyik legújabb beszállító partnerük, a 
Colorjet segítségével.

COLORJET DIGITÁLIS TEXTILNYOMTATÓ 
MEGOLDÁSOK A CSH-NÁL
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COLORJET FABJET DUO – Két külön-
böző típusú festékkel egyszerre mű-
ködtethető direkt textilnyomtató 
lakástextilek nyomtatásához. Meg-
duplázhatod a prof itod és csök-
kentheted a megtérülési időt! 
A 3,2 méter széles FABJET DUO di-
rekt textilnyomtató - ahogy a neve 
is sugallja - kettős festékellátó rend-
szerrel rendelkezik, amely lehető-
séget biztosít reaktív, diszperziós és 
pigment festékek közül két tetszőle-
gesen választott festék típus egyide-

jű használatára. Ezáltal 
egy gombnyomásra alakít-
hatod át a nyomtatód reaktív, 
pigment vagy diszperziós 
nyomtatóvá. 

•  8db ipari nyomtatófej a 
hosszú élettartamért

• akár 1440 DPI felbontás
• 3200 mm maximális nyomtatási 

szélesség

• akár 62 m2/óra nyomtatási sebesség
• beépített IR szárító

Már nettó 90.000 USD-tól!
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COLORJET FABJET GRAND – A 3,2 m-es 
FABJET GRAND kifejezetten a lakbe-
rendezési textil szegmenst célozza 
meg, különös tekintettel a háztartási 
dekorációs termékek, például függö-
nyök, ágytakarók, asztalterítők és ka-
napéhuzatok gyártói számára készült. 
Közvetlenül pamutra és poliészter 
alapú szövetekre nyomtat, és környe-
zetbarát vizes alapú pigment-, reak-
tív- vagy diszperziós festékkel is hasz-
nálható. A COLORJET FABJET GRAND 
fejlett színkezelő rendszerrel és szín-
feldolgozó eszközökkel van felsze-
relve, amelyek gyorsabb fájlfeldol-
gozást biztosítanak - időt takarítanak 
meg és növelik a termelékenységet. 
A felhasználóbarát színszabályzó pe-

ja nyomtatható meg a segítségével, 
beleértve pamutot, poliésztert, sely-
met, viszkózt, gyapjút, nylont, acetá-
tot vagy bármilyen kevert szövetet. 
Fantasztikus tulajdonságainak kö-
szönhetően a Colorjet METRO meg-

felel az üzleti igényeknek, és a legke-
vesebb megtérülési időt nyújtja.

• ipari Kyocera nyomtatófejek a hosz-
szú élettartamért 

• akár 2400 DPI felbontás
• 1800 mm maximális nyomtatási 

szélesség
• akár 350m2/óra nyomtatási sebesség
• beépített IR szárító a festék gyors 

száradásáért
• beépített ICC profilok 
• fejlett gáztalanító és buborékmen-

tesítő rendszer

Már nettó 149.000 USD-tól!

• beépített IR szárító a festék gyors 
száradásáért

• beépített ICC profilok 
• változtatható cseppméret techno-

lógia
• érintőképernyős kezelőfelület
• automatizált, feszítőrudakkal szink-

ronizált adagoló- és feltekercselő 
rendszer

Már nettó 99.000 USD-tól!

COLORJET TXF – Környezetbarát fes-
tékkel működtethető direkt textil-
nyomtató Roland XT 640 platformra 
építve. Elasztikus, kötött, terjedel-
mes textúrájú és alacsonyabb g/m2 
súlyú, vékonyabb textilek nyomta-
tásához is optimális választás. A vá-
lasztott festéktől függően termé-
szetes szálas, mesterséges szálas 
és kevert szövetekre is használha-
tó, beleértve a poliésztert, pamu-
tot, selymet, viszkózt, műselymet 

COLORJET METRO – Ipari termelésre 
tervezett, 1,8 méter széles digitális 
textilnyomtató az igazán nagy volu-
menű termeléshez. Bármilyen típusú 
textilfestékkel - például reaktív, sa-
vas, diszperziós vagy pigment – kom-
patibilis, így szövetek széles skálá-

dig csak egy a sok extra közül, ame-
lyet megkaphatsz, ha ezt választod!

• ipari nyomtatófejek
• akár 1440 DPI felbontás
• 3200 mm maximális nyomtatási szé-

lesség
• akár 167 m2/óra nyomtatási sebesség



27

20
20

. X
X.

 é
vf

ol
ya

m
 2

. s
zá

m

és gyapjút is. A Colorjet TXF kiváló-
an alkalmas a finom vonalas grafi-
kák és művészi nyomatok elkészíté-
sére, valamint minták előállítására 
is. Kis- és közepes volumen esetén a 
legmegfelelőbb, különösen ajánljuk 
divattervezők és lakástextil gyártók 
figyelmébe! Maximális kreativitás és 

COLORJET TRANSZFER SZUBLIMÁCIÓS NYOMTATÓK

minimális helyigény az egyedi és kü-
lönleges dizájnok elkészítéséhez. 

• Epson DX nyomtatófejek
• akár 1440 DPI felbontás
• 1600 mm maximális nyomtatási 

szélesség
• akár 24 m2/óra nyomtatási sebesség

• beépített IR fűtőegység a festék 
gyors száradásáért

• változtatható cseppméret techno-
lógia az éles nyomatképért, még 
élénkebb színekért és a tökéletes 
szürkeárnyalatos effektekért

Már nettó 69.000 USD-tól!

COLORJET AURAJET-D II – Egyedi 
mintájú textileket nyomnál? Vagy 
nem csak textilekre nyomtatnál? Fon-
tos számodra a kiváló ár/érték arány? 
Amire szükséged van, az egy Colorjet 

Aurajet-D második generációs teker-
cses nyomtató transzfer szublimációs 
nyomtatáshoz.

• Epson DX nyomtatófejek
• akár 34 m2/óra nyomtatási sebes-

ség
• akár 1440 DPI felbontás
• 1829 mm maximális nyomtatási 

szélesség
• tökéletes nyomatok kis súlyú/ala-

csonyabb minőségű transzferpapí-
rokon is (45 g/m2-től)

Már nettó 14.750 USD-tól!

SUBLIXPRESS – A piacot átformáló ipa-
ri, nagysebességű 1,6 méteres transz-
fer szublimációs textilnyomtató a 
leggyorsabb megtérülést biztosíthat-

ja számodra is! Az akár 4000 m2/nap 
nyomtatási kapacitásával a Colorjet 
SubliXpress lehetővé teszi a textil-
nyomtató-vállalkozások számára, 

hogy elképesztő termelékenységet 
érjenek el egyetlen nyomtató segít-

ségével.

• ipari Kyocera nyomtatófejek
• akár 2400 DPI felbontás
• 1650 mm maximális nyomtatási 

szélesség
• akár 228 m2/óra nyomtatási sebes-

ség
• többszörös szárító rendszer
• AST – aktív varrat technológia
• festék gáztalanító rendszer és ön-

beállító negatív nyomás rendszer 

Már nettó 79.000 USD-tól!
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Új, prémium alapanyag beszállítók
Ez a két márka az ARLON és a Po-
li-Tape. 
Érdemes megismerni e két márka 
hátterét, ezért röviden bemutatjuk 
ezeket olvasóinknak:

ARLON – A globális piacvezető
Az Arlon küldetésének tekinti olyan 
innovatív anyagok megalkotását, 
amelyek életre keltik a kreatív ötlete-
ket. Ez a cég filozófiája dióhéjban, ami 
a valóságban sokkalta több: olyan 

módon osztják meg iparági tudásu-
kat, a sign and display grafikai ipar 
résztvevőivel, hogy azok a lehető leg-
több előnyét élvezhessék. Folyama-
tosan olyan innovatív megoldásokon 
dolgoznak, amelyek segítenek a vál-
lalkozások átformálásában. 
Az Arlon története ügyfélközpontú 
hozzáállásában gyökerezik. A céget 
1958-ban alapították Kaliforniában, 
flexibilis anyagok gyártására (para-
fa, gumi, és hab). A cég mára világ-
szintű globális céggé nőtte ki ma-
gát. Az Arlon Graphics tulajdonosa a 

A COVID a feje-tetejére állította a világot, minden területen, így  
a dekorációs piacon is, de a tavaszi karantén és leállás idején a 
TEPEDE nagy erőbefektetéssel dolgozott portfóliója fejlesztésén.
Örömmel jelenthetjük, hogy számtalan új alapanyagot vezettek 
be az elmúlt fél évben, és két nagy alapanyag gyártóval is disztri-
bútori szerződést írtak alá.

Kiváló új termékek a TEPEDE kínálatában

Megerősödve tértek 
vissza a válságból
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FLEXcon Company Inc., és világszerte 
több millió méternyi öntapadós fó-
lia anyagot gyárt. A cég gyárakat és 
raktárakat működtet az Egyesült-Ál-
lamokban, Nagy-Britanniában, Hol-
landiában és Kínában. 1998-ban nyi-
tották meg európai központjukat. 
Termékkínálatukban megtalálhatók 
járműfóliák, építészeti dekorációs fó-
liák, kereskedelmi felhasználási cél-
ra alkalmas fóliák, lamináló fóliák…
és számos egyéb termék. Ügyfélköz-
pontú hozzáállásának köszönhetően 
az Arlon képes gyorsan reagálni a vá-
sárlói igényekre. 

Poli-Tape – A megoldás, amire 
szüksége van
A német székhelyű Poli-Tape kiemel-
kedő minőségű textil transzfer fil-
mek, digitális nyomtatási alapanya-
gok, sign készítéshez használható 
vinilek, lamináló filmek és nyomás-ér-
zékeny öntapadó anyagok gyártója. 
A cég egyik legfontosabb küldetése, 
hogy olyan kiváló minőségű termé-
kekkel lássa el megrendelőit, amelyek 
segítik saját szolgáltatási és termék-
portfoliójuk bővítését, ezáltal hozzá-
járulva üzleti sikerükhöz. 

A Poli-Tape üzleti divíziói –  
Kreatív termékek, széles körű 
alkalmazásokhoz
A Poli-Tape 1993-as megalapításakor a 
cég legfontosabb alapelve volt egye-
di öntapadós anyagok fejlesztése és 
gyártása az erőteljesen fejlődő nyom-
tatási és display piacok számára.
A kezdetektől a cég ambíciója és kül-
detése volt speciális egyedi termékek 
gyártása, prémium minőségi, a legma-
gasabb technikai, és folyamatos inno-
vációs elvárásoknak megfelelően.

Poli-Tape és Arlon termékek a 
Tepede kínálatban
A Poli-Tape szortimentjéből már el-
érhetők a nyomtatható és direkt szí-
nes, textilre vasalható alapanyagaik, 
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valamint hőpréseik a TEPEDE portfó-
liójában. Az ARLON-tól prémium mo-
nomer vinyljei mellett pedig beveze-
tésre került polimer és cast anyagai 
közül is jónéhány, így olyan speciális 
épületdekorációs és ipari alapanyag 
igényt is ki tudnak már szolgálni, ami-
re korábban nem volt lehetőségük. 
Mindezek mellett pedig hosszú évek 
tervezése után az ARLON  cast anyaga-
ival beléptek a járműdekorációs piacra 
is, mely ügyfeleik régi igénye volt már.

Új és innovatív anyagok – régi 
beszállítóktól
De, hogy kiemeljünk új és rendkí-
vül innovatív alapanyagokat is a már 
meglévő márkáik közül, a DECAL kí-
nálatából bevezetésre került az Anti-
bakteriális lamináló fólia, mely a higé-
niára különösen érzékeny helyekre 
kikerülő dekorációk védelmére szol-
gál és 99,9%-ban elpusztít többféle, 
a felületéhez tapadó baktérium fajtát.
Azon ügyfeleik számára, akik nem 
csak sík felületek laminálását szeret-
nék ilyen különösen higiéniás lami-
nátumokkal megoldani, a Ritramától 
hoztak egy másik, már ívelt, görbe 
felületek védelmére is használha-
tó, Antibakteriális laminálót, mellyel 
már kapaszkodók, fogózkodok és sok 
minden más is bevonható, nem csak 

szélesformátumú nyomatok és deko-
rációk, viszont mindkét termék maxi-
málisan ajánlott beltéri vinyl faldeko-
rációk laminálására! 
A Ritramától továbbá, olyan új padló-
vinylt is bevezettek, melyet nem szük-
séges laminálni, hogy csúszásgátló 
felületet kapjunk, ez a FloorTalker All-
1Layer alapanyag, így laminálás nél-
kül sokkal gyorsabban, egyszerűbben 
és olcsóbban lehet kereskedelmi és 
marketing célú padlómatricákat és de-
korációkat gyártani. Míg az All1Layer 

beltéri alapanyag, kültérre is vannak 
már „padlódekorációs” megoldásaik, 
az egyik az Alu-Foil Sticker, mely egy 
extra erős tapadást biztosító direkt-
ben nyomtatható alufólia alapanyag, 
csúszásgátló felülettel, mely szintén 
nem igényel laminálást és kültérre be-
tonra, aszfaltra, járólapra, térkőre, tég-
lára és még sok-sok más felületre is 
könnyedén és stabilan felhelyezhető. 
A másik ilyen anyag az ARLON 8200 
HightTack polimer vinylje és annak po-
limer csúszásgátló laminálója együtt, 
mely kültéren-, beltéren applikálható 
ezernyi féle felületre, többek között 
padlószőnyegre is!

Amennyiben kérdése van az új alap-
anyagokkal kapcsolatban, keresse a 
TEPEDE Hungária Kft-t az alábbi elér-
hetőségeken:
Cím (iroda és raktár): 1158 Budapest, 
 Késmárk u. 9. 
 (Agritek telephelyen belül)
Központi e-mail cím 
(rendelés felvétel):  info@tepede.hu
Hibabejelentés:  info@tepede.hu
Központi telefonszám:  06 1 252 1776
Weboldal:  www.tepede.hu
 Sign
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Egy kis vízióból mára cégcsoport
Engem mindig lenyűgöz, és nagy 
tisztelettel, illetve csodálattal be-
szélgetek olyan emberekkel, akik 
már f iatal korukban megáldattak 
egy olyan céltudatossággal, aminek 
köszönhetően tisztában voltak vele, 
pontosan mivel is akarnak foglalkoz-
ni életük során és eltökéltségüknek 
köszönhetően képesek is megvaló-
sítani ezeket a céljaikat. A nyíregy-

házi Szűcs János személyében ilyen 
emberhez volt szerencsém, így él-
mény volt a vele való beszélgetés, 
amire legújabb nyomdagép beszer-
zésük adott alapot, de ne rohanjunk 
előre, kezdjük történetünk elbeszé-
lését az elején!
„Amikor 10-11 évesen kaptam egy 
modemet, amiből felcsatlakoztam az 
internetre – már akkor tudtam, hogy 
ezen a csatornán keresztül akarok 

értékesíteni! Majd rengeteget tanul-
tam, dolgoztam és ez a vízióm való-
sággá vált, hiszen ma egy online ér-
tékesítésen alapuló céget vezetek!” 
– kezdi Szűcs János, aki ezen víziójá-
ra alapozva indította el vállalkozását 
tizenöt évvel ezelőtt újfehértói csa-
ládi házuk garázsában. Kezdetben 
CD és DVD gyártással foglalkoztak és 
ehhez vásároltak egy Konica Minol-
ta bizhub C253-as irodai nyomtatót, 
amellyel a lemezek borítóit nyom-
tatták, majd ahogy a cég egyre több 
megrendelővel rendelkezett, úgy 
nőtte ki telephelyeit, és a folyamatos 
fejlődés eredményeként mára egy 
1.000 m2 méretű telephelyen műkö-
dik és több mint száz embert foglal-
koztat Nyíregyházán, illetve értéke-
sítési képviselettel Budapesten. 

Üzleti vállalkozás tradicionális 
értékrenddel 
„Soha nem munkának tekintettem, 
amit csinálok – annyira a szenvedé-
lyem, hogy sokszor este leülök és 
egészen reggelig dolgozom anél-
kül, hogy észre venném az idő mú-
lását, annyira f low érzésben dol-
gozom.” – meséli Szűcs János. Az 
eltökéltség mellett azonban fontos 
kiemelni, hogy cége építését nem 
másokon átlépve valósítja meg, ha-
nem nagyon komoly értékrend be-
tartásával!
„Vannak olyan általam meghatáro-
zott szabályok, amelyeket mindig kö-
vetni próbálok, bármekkora is lesz a 
cég. Ezek sorrendben:

Egy remek vízió, elkötelezettség, kitartás, és korrektség övezi a 
nyíregyházi Szűcs Network cégcsoport eddigi történetét, amely 
izgalmasan íródik tovább, köszönhetően annak, hogy a cég, 
Kelet-Európában elsőként vásárolta meg a Konica Minolta 
Accurio Wide 160 nyomtatóját. A beszerzés körülményeiről, és a 
géppel szerzett eddigi tapasztalatokról beszélgettünk Szűcs 
Jánossal, a cég tulajdonos ügyvezető igazgatójával.

Kelet-Európa első Accurio Wide nyomógépe a Szűcs Network-nél

Hagyományos értékek 
és dinamika
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1. Mindig olyan terméket és hozzáál-
lást adunk ügyfeleink számára, ami 
elvárható, illetve amit mi is elvá-
runk magunkkal szemben.

2. Számunkra nagyon fontos, hogy az 
ügyfeleink elégedettek legyenek 
és mindig azt kapják, amit szeret-
nének.

3. Szolgáltatásainkat pedig tartósan 
jó áron kínáljuk partnereinknek” – 
foglalja össze a cég alapvető filo-
zófiáját Szűcs János.

Mára netnyomda.hu, plasztikgyar.
hu, ajandekkeszites.hu a szolgál-
tatások között
A Szűcs Network cégcsoport égisze 
alatt mára a netnyomda.hu minőségi 
nyomdai termékeket, a plasztikgyar.
hu kiváló minőségű plasztikkártyá-
kat, az ajandekkeszites.hu egyedi rek-
lámajándékokat, az adathordozok.
hu és a cardcloud.hu szintén egyedi 
nyomdai megoldásokat kínál megren-
delői számára. Szűcs Jánosnak szin-
tén fontos üzleti alapelve, miszerint a 
piac igényeit a lehető leggyorsabban 
kell lereagálni. Ezen elképzelés alap-
ján elindultak az IT irányba, egyik új 
projektjük a dragcards.com nevet vi-
seli, amely egy teljesen új, felhő ala-
pú vállalkozás, amely kiváltja a CD és 
DVD lemezeket – melynek keretében 
egy bankkártyát használva, QR kó-
don keresztül egy okoseszközön lehet 
streamelni a zenei és videós tartalma-
kat, vagy tartalmakat továbbíthatunk.

Az ajándéktárgy gyártás szintén vi-
szonylag új lába a cégnek, amely 
igényt teremtett egy UV technológi-
ájú nyomdagép megvásárlására – és 
itt lépett be a képbe a Konica Minolta 
Accurio Wide UV hibrid nyomdagépe.

Sign and Display: Pontosan miként 
fogalmazódott meg az igény erre az 
új termelőeszközre?
Szűcs János: A piaci igények mutatták 
meg, hogy a cégnek lépnie kell egy 

új nyomtatási technológia irányába. 
A döntés, miszerint ez az irány az UV 
hibrid nyomtatási technológia, pár 
hónap alatt fogalmazódott meg. Vol-
tak információink más gyártótól, illet-
ve elmentünk egy termék bemutató-
ra és teszt nyomtatásokat végeztünk. 
Emellett fontos szempont volt, hogy 
ez a nyomtató lesz Kelet-Európában az 
első a cégünknél. Ez előtt a gép előtt 
több Konica Minolta nyomógépünk 
volt, tehát több éven keresztül, több 
technológiai területen is meggyőződ-
hettünk a márka kiváló minőségéről. 

Sign and Display: Mikor helyezték 
üzembe az új gépet?
Szűcs János: Idén január végén került 
üzembe helyezésre, két másik gép-
pel egyidőben. Szinte egy napon ér-
kezett meg az UV hibrid nyomógép, 
egy színes íves nyomógép, illetve egy 
fekete-fehér íves nyomógép – ame-
lyek a Konica Minolta adott kategó-
riákban elérhető legjobb, legújabb 
technikai fejlesztéseit és színvonalát 
képviselik. És azóta is folyamatosan 
működnek és termelnek - és elége-
dettek vagyunk velük.

Sign and Display: Miért pont a Koni-
ca Minoltától vásároltak egyszerre 
három nyomdagépet?
Szűcs János: A legfontosabb kiemel-
ni a cég történetében az emberek-
hez való korrekt viszonyunkat, amely 
számos időszakban bennünket iga-
zolt és segített átvészelni azokat.  
E jó viszony nem csak megrendelőink 
felé működik, de beszállítóink felé is. 
Ahogy említettem, cégünk egy Koni-
ca Minolta irodai nyomtatóval indult. 
Ha valakivel jól tudunk együttmű-
ködni, és az árak is megfelelőek, ak-
kor arra törekszem, hogy hűek ma-
radjunk az adott márkához. Ráadásul 
a Konica Minolta mindig a megfele-
lő pillanatban adta a számomra leg-
megfelelőbb ajánlatot – így történt 
ez most is. 

Sign and Display: Egy nyomdagép 
esetében kiemelkedően fontos a 
szervizháttér. Ezzel kapcsolatban 
milyen tapasztalatai vannak a Koni-
ca Minolta-nál?
Szűcs János: A gépek, illetve az ál-
taluk előállítható termékek minősé-
ge is kiváló. A karbantartási és sup-
port szolgáltatás a legkiemelkedőbb 
a többi konkurenshez képest, amely 
lehetővé teszi számunkra, hogy nyu-
godtan tudjunk dolgozni, és tartani 
tudjuk magunkat a cégünkben mű-
ködő minőségbiztosítási rendszer el-
várásaihoz. A nyomdagépeink CSRC 
remote monitoring rendszere kivá-
lóan működik, mert folyamatosan fi-
gyeli és a gsm modemeken keresztül 
automatikusan rendeli a kellékanya-
gokat, így a raktárosunknak sem kell 
azon törnie a fejét, hogy mikor fog ki-
fogyni a festékünk. Az automatikusan 
megrendelt festéktartályokat, illetve 
alkatrészeket másnap futárszolgálat 
kézbesíti, így egy percre sem áll le a 
termelésünk. 

Sign and Display: Az Accurio Wide 
160 egy UV technológiájú hibrid 
nyomtató, amellyel táblás és teker-
cses anyagokat is képesek nyom-
tatni. Arra a célra vásárolták, hogy a 
jelenlegi CD és DVD nyomtatási tevé-
kenységüket áthelyezzék a gépre?
Szűcs János: Ez abszolút így van, de 
közben azt is meg kell jegyezni, hogy 
a CD mint termék, üzemeideje leáldo-
zóban van. Továbbá megtapasztaltuk, 
hogy ennek a gépnek a termelési ka-
pacitása, sokoldalúsága és nyomtatási 
minősége lehetővé teszi számunkra, 
hogy nagyon sokoldalúan használjuk. 
Így a csökkenő CD nyomtatási meg-
rendeléseink helyett az új nyomógép-
pel immár több üveg, illetve egyéb 
táblás anyagot nyomtatunk – amely a 
cégünk számára egy teljesen új irányt 
képvisel. Bizton állíthatom tehát, hogy 
ez a beruházás abszolút jó döntés volt, 
hiszen ha nem vásároljuk meg ezt a 
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gépet, akkor ezen a nyomtatási terü-
leten a mai napig egyáltalán nem tud-
nánk jelen lenni.

Sign and Display: Milyen új területe-
ken indultak el, illetve terveznek el-
indulni ezzel a géppel?
Szűcs János: Rengeteg fotó és művé-
szeti kiállításra gyártunk nyomatokat. 
A megrendelőink többnyire azzal az 
igénnyel keresnek meg minket, hogy 
képeiket nyomtassuk ki és kasírozzuk 
fel. Amikor megmutatjuk nekik, hogy 
ezzel a gyártási technológiával szük-

ségtelen a kasírozás, már biztosan 
meg is nyertük őket. További új terü-
let a 3D nyomtatás, ahol bizonyos fe-
lületek kidomborodnak a nyomatból. 
Ez lehet akár braille írás, de egyéb in-
formációt rejtő tartalom is. 

Sign and Display: Mely adottságait 
emelné ki az Accurio Wide legfonto-
sabb jellemzőiként?
Szűcs János: Minőség, sokoldalúság 
és termelékenység. Adott üzemmód-
ban a gép akár 60-65 m2/órás nyom-
tatási sebességre is képes. 

Sign and Display: Az ajándéktárgy 
nyomtatás egy nagyon ígéretes üz-
letág. Ebben milyen fantáziát lát?
Szűcs János: Az adathordozok.hu 
brandünk átalakulóban van, és a 
mai igényeknek megfelelően immár 
pendrive-okat, hangfalakat, power-
bank eszközöket, céges ajándékokat 
nyomtatunk amely feladatra kiváló-
an alkalmas az UV hibrid nyomtatási 
technológia, pláne úgy hogy a nyom-
tatónk színkonfigurációja CMYK+ 
dupla fehér, amely abszolút alkalmas-
sá teszi tárgynyomtatásra. 

Sign and Display: A fehér festék ke-
zelése, keringetése kritikus kérdés. 
Ezzel kapcsolatban milyen tapasz-
talataik vannak?
Szűcs János: Nagyon jó tapasztalata-
ink vannak. A kezelési útmutatóban 
előirtak betartása mellett tökéletesen 
működik a fehér festék keringetése, 
illetve az azzal történő nyomtatás. 

Sign and Display: Az AccurioPro 
WideDirector workflow szoftver  
mennyire volt hasonló az eddigi Ko-
nica Minolta nyomógépeik szoftve-

reihez? Mennyire volt nehéz a hasz-
nálatának elsajátítása?
Szűcs János: Ez a szoftver teljesen más, 
mint az eddigi nyomdagépeink szoft-
verei, de mivel operátor kollégáim 
nagy tapasztalattal rendelkeznek, így 
számukra viszonylag rövid időt vett 
igénybe az új szoftver használatának 
elsajátítása. A gépet több mint fél éve 
használjuk, így már az apró finomítások 
és módosítások is jól működnek, amely 
a növekvő tapasztalatokkal egyenesen 
arányosan lesz egyre egyszerűbb.

Sign and Display: Lévén hibrid nyom-
dagép, az Accurio Wide képes teker-
cses és táblás anyagok nyomtatására 
egyaránt. Mennyi időt vesz igénybe, 
hogy tekercses nyomtatási módról 
táblásra álljanak át és fordítva?
Szűcs János: Ez nagyon egyszerűen 
végrehajtható, és mindössze pár percet 
vesz igénybe. Ezen a gépen jelenleg 
három kollégám dolgozik, közülük egy 
kezdő kolléga számára is maximum 10 
percet vesz igénybe ez a folyamat. 

Sign and Display: Az új nyomtató 
adottságai jó alapot szolgáltatnak a 
lakberendezési dekorációs piacra tör-
ténő nyitásukhoz?
Szűcs János: Mivel a gép nyomtatási se-
bessége már iparinak mondható, így 
képesek vagyunk például dekorációs 
anyagok nagy szériában történő nyom-
tatására, így ez teljes mértékben igaz, 
olyannyira, hogy most fejeződik be egy 
online fejlesztésünk egy nagy céggel, 
melynek keretében elindítunk egy új 
weboldalt, ahol az ügyfeleink fali de-
korációit fogjuk megvalósítani. Emel-
lett olyan irodai termékeket is akarunk 
gyártani, mint naptárak, mappák, ame-
lyeket nagy szériában készíthetünk, és 
e gyártásban kihasználhatjuk rehabili-
tációs részlegünk kapacitása mellett az 
új nyomógépünk által 
kínált lehetőségeket is. 
A projektről készült vi-
deó megtekinthető itt:
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Intelligens termelékenység
A síkágyas táblaarchitektúrát for-
radalmasító új nyomtatósorozat az 
Arizona FLOW technológiára épül. 
Ez egy légáramlásos elven működő 
technológia, amely zónák és maszko-
lás nélküli, tetszőleges méretű alakú 

táblás nyomathordozó elhelyezést tá-
mogat, könnyen használható pneu-
matikus illesztőelemek segítségével, 
hogy biztosan a helyén tartsa a nyom-
tatandó alapanyagot az asztalon. Az 
eredmény? A produktivitás az Arizo-
na nyomtatók korábbi generációjához 

képest több mint 20%-kal nőtt, mivel 
a kezelőnek nem kell időt pazarolnia 
az asztal maszkolásával vagy a hordo-
zó leszorításával, ezzel lehetővé válik a 
munkák közötti gyorsabb váltás, a rö-
videbb beállítási idők, és a probléma-
mentes feladatváltás. A FLOW techno-
lógia lehetővé teszi a nyomtatást nem 
megszokott és nagyobb kihívást je-
lentő hordozókra, mint pl. karton, pa-
pír és fa, valamint az extrém nagy mé-
retű - több panelre felosztott - képek 
nyomtatását is könnyebbé teszi, mint 
eddig bármikor. Nyomtasson szegély 
nélkül a hordozón, így profitálhat ab-
ból, hogy kevés vagy semennyi felület 
nem vész kárba, ezáltal a selejt meny-
nyisége is radikálisan csökken. 
A pneumatikus illesztőelemek lehe-
tővé teszik a hordozó illesztését az 
asztal jobb vagy bal – vagy akár mind 

A síkágyas nyomtatás területén szerzett sokrétű tapasztalatai-
ra alapozva a Canon szeptember elején útjára indította a szé-
lesformátumú grafikai piacra szánt új Arizona 2300 sorozatát, 
ezzel segítve az ügyfeleket termelésük felgyorsításában, a 
működési hatékonyságuk javításában, és növekedési lehetősé-
gek kiaknázásában, új alkalmazások révén. Az új sorozat 
különféle tintacsatorna opciókkal (4, 6 és 8) rendelkezik, ezzel 
alkalmazások széles skáláját támogatja, valamint magában 
foglal három kisméretű 1,25 m x 2,5 m síkágyas asztalú modellt 
(Arizona 2340 GTF, 2360 GTF, 2380 GTF), valamint három nagy-
méretű 2,5 m x 3,08 m méretű asztallal modellt (Arizona 2340 
XTF, 2360 XTF, 2380 XTF).

Megérkezett a Canon Arizona 2300 sorozat

Végtelen kreativitás, 
pontosság és minőség
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a két – sarkához, így Ön nyomtathat 
az asztalon 2, 4 vagy 6 táblát. A hor-
dozó elejéről a hátuljára, vagy balról 
jobbra fordítása a síkágyon tökéletes 
illeszkedést tesz lehetővé kétoldalas 
nyomtatás esetén, függetlenül attól, 
hogy a hordozónak vannak-e térbeli 
tökéletlenségei. Nyomtasson maga-
biztosan szokatlan, nehéz, sima vagy 
elővágott hordozóra.
Tartsa a termelékenységet rekord-
szinten 95m2/órás sebességű nyomta-
tással úgy, hogy közben a nyomtatási 
minőség nem romlik. Az automatizált 
karbantartó rendszer beavatkozás nél-
küli nyomtatófej-karbantartást biz-
tosít, csökkenti a leállást a fúvókák 
működésének másodperceken belü-
li helyreállításával – beleértve a fehér 
tintát, amelyet általában nehéz kar-
bantartani. Nem kell többé megvár-
nia, míg nyomtatója bemelegszik – az 
új Arizona 2300 sorozat azonnal ren-
delkezésre áll LED-UV fixálórendsze-
re révén, amely lehetővé teszi a gyor-
sabb átfutást sürgős munkák esetén. 
Emellett a magas felbontású kame-
rás beállító rendszer könnyű, gyors és 
pontos nyomtatófej-beállítást biztosít 
a síkágyas tábla-leképezésével. 
Az Arizona Xpert öntanuló képessé-
get biztosít az Arizona 2300 számára, 
így Ön megtervezhet – és aztán meg-
ismételhet – összetett, több rétegből 
álló projekteket. A nyomtató emlék-
szik a „receptre”, amikor legközelebb 
hasonló alkalmazásokat szeretne 
nyomtatni, ezzel megspórolja Önnek 
a beállítási időt, és automatikussá te-
szi az előállítási folyamatot.
Az Arizona 2300 sorozat mellett a 
Canon az Arizona Xpert 2.1. verzió-
ját is bemutatta. A termelékenységet 
tovább növelő új tulajdonságokkal 
és az alkalmazás intelligensen ké-
pes vágó-görbe kinyomtatására köz-
vetlenül a síkágyas felületre, ezáltal 
biztosítja az amorf alakú nyomat-
hordozók tökéletes pozicionálását 
maszkolás nélkül. Az Arizona Xpert 

2.1 támogatja a nyomtatási és vágá-
si munkafolyamatokhoz való „recep-
teket” a Canon ProCut szoftverének 
integrálásával. A maximális auto-
matizációnak köszönhetően a két-
oldalas és a többrétegű nyomtatás 
most könnyebb, mint valaha. Nin-
csenek hibák, és ennek következté-
ben kevesebb a hulladék. A szoftver-
alkalmazás lehetővé teszi továbbá 
a nyomtatási tervek egyszerű cse-
réjét a nyomda és a tervező között, 
így megnézhetik a végső terméket 
3D-nézetben az Adobe Creative Sui-
te®  programban, ezzel a minimumra 
csökkentve a tervezési hibák esélyét.

Fenntarthatóságra tervezve
Az Arizona 2300 sorozat LED-UV fixá-
lást kínál 40%-kal kevesebb energia-
fogyasztással, más síkágyas nyom-
tatókhoz képest, köszönhetően az 
azonnali üzemképességnek (mivel 
nincs szükség bemelegedési időre), a 
lámpa élettartamának és a szokásos 
energiahálózathoz biztosított csat-
lakoztathatóságnak. Ezen kívül ala-
csony tintafogyasztást is kínál, amely 
átlagosan kevesebb mint 8ml/m² tin-
tahasználatot jelent, beleértve a kar-
bantartást.
A Németországban gyártott Arizo-
na 2300 sorozat mindkét német TÜV 
(Technischer Überwachungsverein) 
és DGUV (Deutsche Gesetzliche Un-
fallversicherung) minőségbiztosítási 
vizsgálaton megfelelt, amelyek iga-
zolják, hogy a termékcsoport megfe-
lel a környezeti hatások minimalizálá-
sát és a biztonságos munkakörnyezet 
garantálását célzó egészségügyi és 
biztonsági rendelkezéseknek. UV-tin-
tái UL GREENGUARD Gold minősíté-
sűek, így a nyomtatott anyagok egy-
aránt megfelelnek iskolai, szállodai és 
kórházi használatra is.
Annak biztosítására, hogy nyomtató-
helyisége megfeleljen a szellőztetés 
meghatározott követelményeinek, 
opcióként rendelkezésre áll egy lég-

szűrőrendszer, amely segít fenntarta-
ni az egészséges munkakörnyezetet 
Ön és alkalmazottai számára. 

A lehetőségek új dimenziója
Érjen el kiváló nyomtatási minősé-
get minden egyes nyomtatásnál, 
hordozók széles skáláján, kiemelke-
dő termelési sebességekkel a high 
key nyomtatási módnak, a képpont-
elhelyezés kompenzációjának, a to-
vábbfejlesztett maszkolásnak, és a 
díjnyertes, harmadik generációs Va-
riaDot nyomtatófej-technológiának 
köszönhetően. Ha kiváló minőségű, 
magas árrésű alkalmazásokhoz keres 
optimális konfigurációt, hozzáadhat 
további tintacsatornákat (6, vagy akár 
8 csatornára bővíthet) – beleértve a 
legfényesebb fehér tintakészletet, és 
a kristálytiszta csillogó bevonatot. 
Feleljen meg ügyfelei kemény mű a-
nya gok ra, mint pl. akrilra, polikarbo-
nátra és sztirolra történő nyomtatás-
sal kapcsolatos bármilyen elvárásának.  
A Tekercses hordozó opció lehetővé 
teszi Önnek tekercses hordozók szé-
les skálájának felfedezését, beleértve 
a max. 220 cm-es vékony, hőérzékeny 
hordozókat. Ez lehetővé teszi a köny-
nyű váltást merev és rugalmas hordo-
zókkal végzett munkák között a gép 
előkészítése nélkül. A 24/7-ben történő 
termelés valósággá válik a biztonságos, 
felügyelet nélküli éjszakai nyomtatás 
miatt, a kartonok automatikus be-és 
kirakodásával járó teljesen robotizált 
munkafolyamat lehetőségével. 
Szeretne új dimenziót adni a munkájá-
hoz? Az Arizona 2300 sorozathoz hoz-
záadható a Touchstone, a Canon több-
rétegű (max. 40 tintaréteg egymásra 
nyomtatása) nyomtatási szoftvere, 
amely lehetővé teszi az olyan alkalma-
zások számára, - mint pl. a beltéri de-
korációs termékek, pl. tapéta, bútor-
panelek, valamint az ipari, funkcionális 
alkalmazások számára, mint pl. a brail-
le-írás, - a kiemelkedő textúra hatását 
keltő nyomtatást.  Sign
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A Print Produkcióról már írtunk ko-
rábban, amikor néhány éve - Ma-
gyarországon elsőként - meg-

vásárolták a Nyomdakertől a Mimaki 
JFX500-2131 síkágyas UV-LED nyom-
tatójukat. A gépparkuk azóta is bővült, 
hiszen a nagy síkágyas nyomtató mellé 
beállítottak egy Zünd  G3 XL3200-as sí-
kágyas futószalagos vágógépet is.

Középpontban a vágógép
A táblás anyagok megmunkálása terén 
a Zünd munkába állításával magasabb 
fokozatra kapcsoltak a két kiváló gép 
összhangjának köszönhetően. Habo-
sított PVC táblákat, polipropilént, akril- 
és dibond anyagokat, valamint külön-
böző kartonokat, fát, rétegelt lemezt is 
nyomtatnak-vágnak a párossal. 
A tekercses anyagok utómunkáinál sem 
megkerülhető a svájci vágógép, hiszen 
a futószalagos kivitelnek köszönhetően 
az oldószeres gépekről lejövő nyomato-
kat is ezen konfekcionálják. 

Elnyűhetetlen Mimakik
A JFX500-as 146.500 m2-nél tart, de 
eddig csak egy fejcserére volt szük-
ség, ami ráadásul garanciális javítás 
volt. A tekercses gépekkel sincsen 
soha semmi gond, még a régi CJV30-
160-as nyomtató vágó is úgy dolgo-
zik, mint újkorában. A munkatársak 
elmondták, hogy soha nem kapcsol-
nak ki gépet a napi takarítási proce-
dúra nélkül. A géptermeket is rend-
szeresen takarítják, pormentesítik, 
így kerülik el a nem megfelelő kör-
nyezetnek felróható idő előtti elhasz-
nálódást. 

Kulcskérdés a géppark karbantar-
tása és a megbízható szervizháttér
A Print Produkció különös gondos-
sággal viszonyul a gépparkhoz. Ke-
lemen Csilla elmondta, sosem vár-
ják meg, hogy egy géppel probléma 
legyen, nagy figyelmet fordítanak 
a rendszeres géptakarításra, a tisz-

ta munkakörnyezetre és a megelőző 
karbantartásokra is. Így velük nem 
fordul elő, hogy egy nagyobb munka 
közepén meg kelljen szakítani a gyár-
tást. „Teljes mértékben megbízunk a 
Nyomdaker szervizcsapatában, akik 
nagyon értik a dolgukat és rendsze-
resen átvizsgálják a gépeinket. Ha 
jelzik, hogy valamilyen alkatrészt 
esetleg cserélni kell, mi ezeket a ja-
vaslatokat mindig megfogadjuk és el 
is végeztetjük a szükséges cseréket. 
A karbantartás sosem kerül annyiba, 
mint amilyen veszteséget egy leállás 
jelenthet. Az is nagyon kényelmes a 
számunkra, hogy az oldószeres és UV 
gépeket is ugyanez a partner szervi-
zeli” – mondta Kelemen Csilla. 

Fontos az egyensúly
Mostanában megkerülhetetlen téma 
a koronavírus-járvány hatása. Kele-
men Csilla nem borúlátó a közeljö-
vőt illetően. A Print Produkció már 
évekkel ezelőtt elérte azt az üzem-
nagyságot, amit a kezdetekkor cél-
ként tűztek ki maguk elé. Csak rendes 
munkaidőben, egy műszakban, hét-
végék és éjszakák nélkül dolgoznak. 
Mindig csak annyi munkát vállalnak, 
amennyi kapacitásukba belefér és 
ezeket a vírus miatti visszaesés elle-
nére is ki tudják használni. A létszá-
mot sem kellett csökkenteni, 7-8 fő-
vel most is stabil a csapat. 
A Print Produkciónál a járvány során is 
igazolódott, hogy nem kell minden-
áron túlnőni a családias méreteken, 
inkább az a fontos, hogy megtaláljuk 
az egyensúlyt az üzleti szempontok, a 
munka és a magánéletünk között. Sign

A közelmúltban egy beszélgetés alkalmával tudtuk meg, hogy a 
Print Produkció Kft. Mimaki JFX500-asában már csaknem 150.000 
négyzetméter van. Ennek apropóján látogattuk meg őket és 
beszélgettünk gépekről, munkákról, beszállítókról és a megkerül-
hetetlen Covid-járvány hatásairól.

A karbantartás sosem kerül 
annyiba, mint egy leállás
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A nyomtatás, és a vágás hagyo-
mányosan két külön gyártási 
munkafolyamatból áll: a nyom-

tatást egy adott nyomtatón elvégez-
ve a kész nyomatot aztán át kellett 
helyezni egy másik gépbe a vágási 
utómunkához. A nyomtatási és vágá-
si technológia utóbbi években törté-
nő fejlődése azt is magával hozta a 
nyomdai szolgáltatók számára, hogy 
most már időt megtakarítva, ezt a két 
folyamatot egyetlen gépen végezhe-
tik el. A tech no ló giai megoldás any-
nyira sikeresnek bizonyult, hogy mára 
jónéhány top nyomtató gyártó márka 
megjelentette saját gépét. 
Mindezek ismeretében vesszük gór-
cső alá a nyomtató-vágó piac legújabb 
fejlesztéseit, kiemelve a legfontosabb 
előnyeit, és azt is, milyen módon tudják 
kihasználni ezt az eszközt szolgáltatá-
suk bővítésére.

Nagyon ésszerű üzleti befektetés
A nyomtató-vágógépek piaci szeg-
mensének egyik vezetője a Roland 
DG, hiszen a márka kínálatában több 
ilyen gép is található. A gyártó állítása 
szerint a nyomtató-vágógépek sokol-
dalúsága már erős pozícióba helyezi 
ezt a technológiát. 
„Egyetlen géppel nyomtathatunk és 
végezhetünk el több különféle vágást 
rengeteg féle alapanyagon, így olyan 
termékekkel bővíthetjük termék port-
fóliónkat, mint matricák, egyedi pólók, 
vagy éppen csomagolási prototípusok” 

– mondta Rob Goleniowski a Roland 
DG Nagy-Britanniai értékesítési igazga-
tója, majd így folytatta: „Vannak még 
további előnyök is, amelyek abból az 
egyszerű tényből fakadnak, hogy csu-
pán egyetlen eszközre van szükségünk 
kettő helyett – hiszen ez alacsonyabb 
kezdeti befektetést igényel, kisebb a 
helyigénye, és a megmunkálandó alap-
anyagot nem kell egyik géptől a mási-
kig hordozni. Kevésbé munkaigényes 
és könnyebben használható. Ebből a 
pontból kiindulva pedig, mivel az alap-
anyag egyhelyben maradhat a nyom-
tatás és vágás folyamata alatt, ez a 
technológia felügyelet nélküli gyártást 
garantál, akár éjszaka is. Vegyük tehát 
mindezen előnyöket egy csokorba és 
máris látjuk, hogy ez egy nagyon éssze-
rű üzleti döntés.”
A Roland DG nyomtató-vágó gépei-
nek portfóliójából érdemes kiemel-
nünk a nemrég megújított TrueVIS 
VG2-t, amely megfontolásra érdemes 
megoldás a nyomdai szolgáltatók-
nak. Ez a gép ipari minőséget garan-
tál, bármilyen méretű vállalkozások 
számára, függetlenül a büdzséjük 
mértékétől. A Roland DG e gép kiala-
kításakor fontos szempontnak tartot-
ta a sebességet, a gép remek kialakí-
tását, és megbízhatóságát, a nyomat 
színminőségét, az új TR2 festékek 
színválasztékát, illetve a VersaWorks 6 
RIP szoftver használhatóságát.
Azon cégek számára, amelyek az UV 
nyomtatás útján akarnak elindulni, a 

Roland DG új VersaUV LEC2-300-at ér-
demes választani, amely mindenkép-
pen előrelépést jelent a LEC szériában 
megjelent elődjéhez képest – mindezt 
ráadásul alacsonyabb áron. Ez a meg-
oldás azonnali festékszáradást, kivá-
ló nyomatminőséget, és olyan nyom-
tatási sebességet kínál, amely még a 
legnehezebb gyártási igényeknek is 
megfelel. A lakk használata által a fel-
használók különleges effektusokkal, 
textúrákkal és olyan egyedi megoldá-
sokkal tehetik különlegessé nyomata-
ikat, mint a dombornyomás, kiemelés, 
vagy éppen a Braille írás. 

Megtalálni a vállalkozásunk szá-
mára megfelelő megoldást
A HP szintén kínál ezen a területen 
megoldásokat a nyomdák számára. 
A cég kommunikációja szerint a ki-
emelkedő minőségű szélesformátu-
mú nyomtatás kombinálása a szuper 
akkurátus digitális vágással izgalmas 
új üzleti utakat nyit meg számos vál-
lalkozás részére. 
Michael Lewis, a HP Latex üzletágá-
nak account menedzsere elmondta: 
„Mint bármely gépvásárlás esetében, 
a nyomdáknak is meg kell találniuk az 
egyedi igényeiknek leginkább meg-
felelő nyomtató-vágó megoldást. 
Vannak a piacon elérhető kombinált 
nyomtató-vágó megoldások, de sok 
felhasználó gondolja úgy, hogy egy kü-
lön nyomtató és egy külön vágógép 
összeállítás megfelelőbb a számukra. 
Azok a vállalkozások például, amelyek 
tipikusan egyfajta terméket gyártanak 
nagy mennyiségben, amely kevés vá-
gást igényel, inkább akarhatnak egy 
nagy termelékenységű nyomtatót vá-
sárolni, és hozzá egy belépő szintű vá-

A kombinált megoldást kínáló nyomtató-vágógépek egyre nép-
szerűbbek és elterjedtebbek a világ minden nyomdai vállalko-
zásánál. Mi most megnézzük közelebbről, milyen előnyöket 
kínál ez a technológia a felhasználók számára.

Elemzés: A nyomtató-vágógépek előnyei

Két megoldás – egy gépben
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gógépet. Vagy azok a vállalkozások, 
amelyek kettő, vagy annál több külön-
böző nyomtatási technológiát hasz-
nálnak – szublimációt a textilekhez és 
latexet a signage anyagokhoz például 
– ezen vállalkozások számára alkalmas 
lehet egyetlen vágóeszköz mindkét 
nyomtatási munkafolyamathoz. Emel-
lett fontos kiemelni, hogy egy különál-
ló nyomtató és vágógép képes egyidő-
ben két különböző feladatot végezni, 
amelyre egy nyomtatást és vágást in-
tegráló gép nem képes. Ez pedig ideális 
gyorsan dolgozó gyártók számára, ahol 
az operátorok egyszerre, egyidőben 
több különféle projekten dolgoznak.”
A HP által kínált technológiában a HP 
Latex print and cut megoldás négy 
komponensből áll, amelyek integrálha-
tók egy folyamatos munkamenetté. 
A HP Latex 315 Print and cut megoldás 
1,37 méter nyomatszélességű nyom-
tatót tartalmaz, míg a HP Latex 335 
print and cut megoldása már inkább 
nagyobb méretű projektek felé nyi-
tást tesz lehetővé tulajdonosai számára 
1,63 méter nyomatszélességével. 
Lewis hozzátette: „A HP Latex hírne-
vét kiváló nyomatminőségéről szerez-
te, amelyet az alapanyagok elképesztő 
szélességű választékán képes produ-
kálni, mindezt környezetbarát, szag-
mentes, vízbázisú festékek használa-
tával. Az elkészült nyomatoknál nincs 
szükség a gázok elpárolgására való 
várakozásra, illetve laminálásra sem – 
a nyomatok tehát azonnal megmun-
kálhatók a HP vágógépével, amelyet a 
globálisan elismert, kiváló minőségű 
vágógépeket gyártó Summa-val közö-
sen terveztek meg és alakítottak ki.” 
A vágógép a HP vonalkód rendsze-
rét használja a megfelelő regisztráci-
ós pontok megjelöléséhez és a pontos 
vágáshoz, míg a nyomtató-vágó meg-
oldásban a gépek közötti összekötő 
kapocs a HP FlexiPRINT and CUT RIP 
nyitott architektúrájú szoftver, amely a 
nyomtatási és vágási lépéseket felgyor-
sítja és leegyszerűsíti.

A rendszer negyedik eleme felhőala-
pú applikációk válogatott rendszere, 
amelyhez hozzáférése van a nyom-
dai felhasználónak és megrendelői-
nek egyaránt, így lehetővé téve szá-
mukra, hogy fájlokat tervezzenek, 
szerkesszenek és küldjenek a Fle-
xiPRINT szoftverre – távoli elérésből. 
Lewis elmondta: „Világszerte renge-
teg vállalkozás használja ezt a valódi 
print and cut megoldást hihetetlenül 
hatékonyan munkájához.”

Kismértékű befektetés + helymeg-
takarítás
Egy másik piacvezető márka, amely 
a nyomtató-vágógépek technológi-
ája mellett teszi le a voksát, a Mima-
ki, amely számos különféle megol-
dást kínál cégek számára világszerte. 
Bert Benckhuysen, a Mimaki Europe 
senior termékmenedzsere elmond-
ta: a nyomtató-vágógépek egyik leg-
nagyobb előnye a megvásárlásuk-
hoz szükséges alacsony befektetés, 
amely e technológia velejárója.
Benckhuysen elmondta: „Egyet-
len géppel nyomtathatunk és vág-
hatunk, ellentétben azzal, ha külön 
vásárolunk egy nyomtató és egy 
vágó plottert. Egy kombinált nyom-
tató-vágógép helyet takarít meg és 
képes nyomtatási-vágási feladatok 
ellenőrzés nélküli elvégzésére. Csak 
beállítjuk az adott munkát, majd 
mi végezhetünk más feladatokat és 
csak akkor térünk vissza, amikor ez a 
munka is elkészült. 
Hasonlítsuk össze mindezt azzal, ha 
két különálló gépünk van: miután el-
készült a nyomtatásunk, valakinek át 
kell vinnie a tekercset a vágógépre, 
ott újra beállítani és elindítani a vágá-
si feladatot.”
A Mimaki e kategóriában kínált gé-
peit közelebből szemügyre véve fon-
tos kiemelnünk a gyártó által nem-
rég bemutatott CJV-300-160 Plus-t. 
Ez a solvent nyomtató-vágógép a 
magas nyomatminőség érdekében 

használja a MAPS megoldást (Mima-
ki advanced pass system), ami a hul-
lámos szélű passokkal sávozottság 
kialakulását akadályozza meg, még 
nagyobb nyomtatási sebességek 
mellett is. 
A CJV300-160 Plus szintén alkalmaz-
za az új ID vágási funkciót, amely se-
gíti egy hatékonyabb nyomtatási-vá-
gási folyamat kivitelezését, illetve 
az újra-hasznosítható eco festéktar-
tályokat a megnövelt gyártási haté-
konyság és alacsonyabb festékkölt-
ségek eléréséhez. 
A CJV300 Plus mellett a Mimaki kí-
nálatában megtalálható az UCJV300 
sorozat, amely UV LED nyomtatási 
technológiájú, kombinált nyomta-
tó-vágógépeket foglal magában. Ez 
a termékkör szintén alkalmazza a Mi-
maki legújabb és legfontosabb tech-
nológiai fejlesztéseit, mint a MAPS és 
az ID vágási funkció, mindezt meg-
toldva az UV LED nyomtatási techno-
lógia által kínált előnyökkel. 
Az UCJV300 sorozat további előnyei 
közé sorolhatjuk, hogy felhasználói az 
alapanyagok szélesebb választékára 
nyomtathatnak, az elkészült nyomat 
pedig azonnal száraz, és utófeldolgo-
zásra alkalmas, amivel időt takarítha-
tunk meg, és az áramfelhasználásunk 
mértéke is csökken, ráadásul nem 
bocsát ki semmilyen illékony szerves 
vegyületet (Volatile Organic Com-
pounds (VOCs).
Néhány, a digitális nyomdaipari pia-
con vezető szerepet betöltő márka 
képviselőjével beszélgetve tehát egy 
konklúzió biztosan levonható: a nyom-
dai vállalkozások számára több külön-
féle meghatározó fontosságú előnyt 
kínál, ha egy nyomtató-vágógépet vá-
sárolnak. Kezdve az egy gép által keve-
sebb elfoglalt helytől, egészen addig, 
hogy kisebb összeget kell beruház-
nunk, ha több gép helyett csak egyet 
vásárolunk – számos további pozitív 
tényezőt is érdemes figyelembe ven-
nünk ezen a területen. Sign





JFX200-2513
250 x 130 cm-es 

síkágyas, vákuumasztalos
 UV-LED nyomtató

UCJV300-160
160 cm-es UV-LED nyomtató-vágógép 

JFX200-2513
250 x 130 cm-es 

síkágyas, vákuumasztalos
 UV-LED nyomtató

1097 Budapest, Táblás u. 36-38. 
E-mail: nyomdaker@nyomdaker.hu 
Telefon: +36 1 215-3586  
www.nyomdaker.hu

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

További részletekért forduljon bizalommal 
munkatársainkhoz!

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

UV és oldószeres nyomtató-vágógépek, síkágyas és 
tárgynyomtatók bemutatójával várjuk partnereinket!

The world imagines... Mimaki delivers
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UCJV300-160
160 cm-es UV-LED nyomtató-vágógép 

UJF-3042 MkII/EX
UV tárgynyomtató 

CJV300-160
160 cm-es oldószeres
nyomtató-vágógép 

I D Ő P O N T 

2019. október 30. 10 órától

H E LY S Z Í N

Nyomdaker Kft. 
1097 Budapest, Táblás u. 36-38.

OLDÓSZERES ÉS UV NYOMTATÓ-VÁGÓGÉPEK, 
SÍKÁGYAS ÉS TÁRGYNYOMTATÓK

UJF-6042MkII
€ 24 800

JFX200-2513
250 x 130 cm-es 

síkágyas, vákuumasztalos
 UV-LED nyomtató

UCJV300-160
160 cm-es UV-LED nyomtató-vágógép 

JFX200-2513EX
€ 59 800

CJV300-160 Plus
€ 13 800

UCJV300-160
€ 18 800

Az árak 2020. december 15-ig megrendelt gépekre érvényesek, nem tartalmazzák 
a festékkészlet, szállítás és telepítés költségeit és áfa nélkül értendők.

UJF-3042FX
€ 10 800

UJF-3042MkII
€ 17 800

UJF-3042MkII EX
€ 21 800
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