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Felületnemesítés végtelen
variációi EGY KÉZBEN

Módszer a piaci változásokra

Elõzõ számunkban foglalkoztunk a Prospektus Nyomda piachoz való alkalmazkodásának stratégiájával,
mely cikkben hosszasan részleteztük a miérteket, a piacon uralkodó trendeket. Ezenkívül egy összefoglaló
beszámolót adtunk, hogy erre a folyamatos változásra miképpen reagált a nyomda fennállása során.
Az eredmény önmagáért beszél. Úgy gondoljuk, hogy egy sikeres vállalkozás ars poeticájába bepillantást
nyerni sokaknak tanulságos lehet, ezért jelen cikkünkben bõvebben írunk e stratégiába illõ legutóbbi
projektjükrõl. Pláne, hogy erre egy rendezvénysorozat is indokot szolgál.

Prémiumtermékek,
prémiumdobozok
zentendrei Zoltán ügyvezetõ-tulajdonos nemszakítva jól bevált hagyományával, ismételten egy újabb technikai innovációval kápráztatja el a nyomdaipari felhasználók nagyközönségét, színesíti és emeli a hazai szolgáltatás színvonalát, továbbá öregbíti modernizáció melletti elkötelezettségének hírnevét. E
több évtizedes szakmai és üzletvezetési hozzáállás égisze alatt került megszervezésre október elsõ hetében egy szakmai bemutató-rendezvénysorozat, amelya piaci végfelhasználókmelletta gra-
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fikai elõkészítõ mûhelyek és stúdiók szakembereinek nyújtott új
ötleteket és ezáltal lehetõséget kaptak kreatív megoldásaik tárházának bõvítésére.
A tartalmas és izgalmas program keretében a Kama ProCut 74
típusú gép leleplezését láthatták az érdeklõdõk, kombinálva a
Heidelberg CD74-6+L UV hibrid nyomógép lehetõségeinek kihasználásában szerzett közel 10 éves szakmai tapasztalattal.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a hibrid nyomtatási technológia meghonosítása is a Prospektus Nyomda nevéhez fûzõdik,
ugyanis Magyarországon itt került elõször üzembe helyezésre
hibrid nyomógép. Szerencsére ezt a megrendelõk is tudják, s élvezik a nyomda által nyújtott és garantált szakmai felkészültséget,
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segítõkészséget. Mindezek ellenére úgy gondoljuk, hogy komoly
létjogosultságuk van, illetve szükségesnek kellene lennie az ilyen
és ehhez hasonló rendezvényeknek, mivel a piac messze nem használja ki a mai kor technikai és technológiai vívmányai által kínált
megkülönböztetett alternatívákat, legalábbis ha a nyomdaipari
megoldásokról beszélünk. Valóban születtek és születnek is az olvasók legnagyobb megelégedésére vagy éppen bámulatára szebbnél szebb kiadványok, de szakmai szemmel nézve a felhasználás
arányát, még mindig sok a kiaknázatlan, a gyakorlatba át nem ültetett megjelenési forma, ami különlegessé tehet egy adott terméket.
Az iménti gondolatmenetet továbbfûzve a mai talán legfontosabb
nyomdaipari termékre nézve, még indokoltabb az egyedi megjelenés. Ez pedig nem más, mint a megfelelõ csomagolás. Csomagolás, mely biztosítja a termék eladását. Némi bátorsággal kijelenthetjük, hogy manapság sokszor fontosabb a „ruha”, mint maga a
termék. Ez vásárlóként nem feltétlenül pozitív, de egy nyomdaipari beszállítónak mindenképp tetszetõs jövõkép. Ez a felismerés
már nemcsak a nagy mennyiségû fogyasztói cikkeket elõállító
gyártókra igaz, hanem a kis- és középméretû vállalkozások is egyre jobban tisztában vannak fontosságával. Anagy nyomdaipari beszállítók, követve vevõik igényét már megtették a szükséges beruházásokat, ám a most ébredezõ kisebb méretû vagy esetleg exkluzív, rövid szériás termékeket gyártók beszállítói köre jelen pillanatban van kialakulóban. Ennek az elkerülhetetlen követelménynek megy elébe Szentendrei Zoltán, hogy mire a megrendelõk számára az igény felmerül és tudatosul, már kész technikai megoldások között válogathassanak az elérhetõ csomagolóanyagok terén.
AProspektus Nyomda szakmai felkészültségébõl, technikai hátterébõl és méretébõl adódóan az egyik legmegbízhatóbb és legversenyképesebb választási lehetõség a vevõk számára, melyek így
piaci elõnyre tehetnek szert saját versenytársaikkal szemben. A
folyamatosan modernizálódó géppark biztosítja, hogy partnereik
mindig az elsõk legyenek a saját piacukon bevezetett újításokkal,
így is erõsítve pozíciójukat.
Most pedig essen pár szó a konkrétumokról, a bemutató hét alatt látottakról. A több éves nyomtatási tapasztalatot felhasználva a prezentáció alapanyagául natúr karton, fémgõzölt karton és víztiszta
polipropilén (PP) szolgált. A nyomathordozók az alapvetõen stancolásra kifejlesztett, de sok minden más eljárás elvégzésére is képes Kama gép segítségével elõnemesítésen estek át. Ez alatt fém
prégfólia prégelését értjük a karton és PP felületekre. A gép ezenkívül alkalmas domborozásra szintén nemcsak karton, hanem mûanyag alapanyagok használatakor is fûthetõ szerszámának köszönhetõen. Ugyanezen okból fakadóan mûanyag dobozok gyártásának esetében egyedülálló minõségre képes, mivel a hajítási
élek felmelegítése miatt az anyag végsõ formájának elnyerésekor
nem „fehéredik ki”. Ez ma Magyarországon egyedülálló technológiai adottság. Ezután következett a bemutató második lépése,
mely során az elõnemesített és fémgõzölt alapanyagok kreatív
megjelenése a hibrid gépen UV színes nyomtatás és UV effektlakkozás segítségével tovább fokozódtak. És itt még nem ért véget.
Az elõnemesített, nyomott ívek a Kama ismételt közbenjárásával
utónemesítésen estek át, amely domborozást és aranyprégelést
jelentett. A produktumot nemcsak a végén, de a közbeesõ fázisok
során is nagy elégedettséggel vizsgálta a jelenlévõ közönség.

Egy kézben – egyedülállóan
A fent említett eljárások sokak számára nem feltétlenül mondanak
újat, mivel ezekkel az eljárásokkal egyre több és több helyen találkozni. De egyet biztosan leszögezhetünk, amiben a Prospektus
Nyomda ismét ki tud emelkedni. Ez idáig senki sem hozta egy tetõ
alá ilyen komplex módon a jelenlegi technika által nyújtott felületnemesítési eljárásokat. Ez a felállás biztosítja a megrendelõk számára az egy nyomdával történõ kommunikációt legyen szó szinte
bármilyen bonyolult termékrõl a csomagolási fantáziák közül, továbbá egy szereplõsre rövidül a beszállítói lánc, mely szakmai támogatás és költséghatékonysági szempontból is nagyon lényeges.
Az évek során felhalmozott nyomtatási kompetencia és a nemesítés különbözõ alfajai kombinációinak önköltségen történõ kikísérletezése hihetetlen mértékû támogatást nyújt az eziránt érdeklõdõ
megrendelõk számára. Az itt tapasztaltak alapján kijelenthetjük,
hogy minden kétséget kizáróan az itt készült csomagolóanyag
nemcsak felvenni képes a versenyt a nagy márkák küllemével, de
meg is tudják haladni azt.
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