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Megtisztelő számunkra, hogy érdeklődnek cégünk iránt.

A Signal-Print Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.-t 1998-ban hoz tuk létre többéves nyomdai tapasztalatunkra alapozva.

Akkoriban az ofszet technológiai eszközpark lehetőségeiből adódó jó minőséggel, gyorsasággal és megbízhatósággal  érdemeltük 
ki  megren delőink elégedettségét, mely következtében éveken át dinamiku san fejlődő, közepes nagyságú  nyomdává értünk.

A képződő nyereséget a piaci igények figyelembe vételével mo dern technológiai berendezésekre fordítottuk, amelyek a kapaci tás-
bővítés mellett a minőség és a munkakörülmények folyamatos javítását szolgálták.

Ma az üzem 90 fővel, mintegy 6.000 négyzetméteren, korszerű eszközállománnyal, a megrendelői elvárásokat maxi málisan 
 biz tosítva, rugalmasan végzi szolgáltatásait. Az egyre növekvő igényekhez igazodva összeszerelői és logisztikai elemekkel is 
 bővítettük tevékenységünket,  napról-napra fejlesztve, komplex szolgáltatásra törekszünk.

Kimagasló jelentőséget tulajdonítunk a gyártott termékek egyenletesen magas színvonalának.

Termékeink meg felelnek az iparágban elfogadott legmagasabb minőségi követelményeknek. Jelenleg az ISO 9001 minőség ügyi-, 
és az ISO 14001 környezetvédelmi rendszerben dolgozunk, melyet 2012-ben kibővítettünk az FSC® felügyeleti  lánc szabvánnyal. 
Kiemelt feladatként kezeljük a környezetvédelmi előírások teljes körű betartását. Rendelkezünk  a veszélyes hulladékok kezelé-
séhez szükséges hatósági engedéllyel és minden esetben törekszünk környezetkímélő eljárások kialakítására.

komplex szolgáltatás

környezetvédelem

Bemutatkozás
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követelményrendszer

nyomdaipari partner

Bemutatkozás



5

Ügyfél-portfóliónk színes képet mutat, megtalálhatóak benne a gazdasági élet nagy (multinacionális) szereplői, de szá mos kis-, 
és középvállalkozásnak, valamint a magánszférának is dolgozunk. Egyedi ügyfélkezeléssel üzleti partnereinkkel évek óta szoros 
munkakapcsolatot alakítottunk ki. A saját magunk által felállított magas követelményrendszer   folyamatos teljesítésének követ-
keztében köztük olyan márkanevek képviselői vannak, akik ismertek és elismertek  szinte az egész világon.

Biztosak vagyunk abban, hogy üzleti filozófiánk következetes betartásában nagy szerepe van a társaság lelkes csapatának. Minden 
filozófia ugyanis öncélú teória, ha azt a mindennapokban a kollégák nem tartják szem előtt. Társaságunk mindent elkövet annak  
érdekében, hogy dolgozóinak munkakörülményeit javítsa, és jó megélhetést biztosítson számukra. Időt és energiát fordítunk 
 szakembereink képzésére, tudásszintjük emelésére, ami tovább erősíti üzleti partnereink bizalmát.

Célunk, hogy társaságunk minden területen körültekintő felelősséggel működjön és az üzletfeleink is meg győződ hessenek 
arról, hogy a Signal-Print Kft. megbízható nyomdaipari partner.

Állunk szíves rendelkezésükre, legyenek Önök is a partnereink!

A következőkben végigvezetjük Önöket üzemünkön...

minőségellenőrzés

hivatás Bemutatkozás
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CTP

Computer to Plate (CTP)

Screen PTR 8300 (B/1) Screen PTR 8600 (B/1)

1086 x 740  mm

digitális montírozás



7

Gépterem

2 nyomómű

B1

Nyomdagépek

Heidelberg SM-102-2P (maximum ívméret: 1020 x 720 mm)
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Gépterem

B2

2 nyomómű

2 db Heidelberg SM-74-2PH (maximum ívméret: 740 x 530 mm)
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Gépterem

LED-UV technológia

B2

5 nyomómű

Heidelberg SM-XL-75-5-P (maximális ívméret: 750 x 605 mm, F-formátum)
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SHM Variquik PC 12 Heatset rotációs nyomógép Változatos, rugalmas

nyomtatási és hajtogatási sémák

MAGYARORSZÁGON EGYEDÜLÁLLÓAN

a variálható vágási hossznak
(888 mm, 992 mm, 1016 mm, 1056 mm)

és a 3 hajtogató egységnek köszönhetően
(tölcsérhajtás + 3 táska + 1 kés).

Gépterem

rotációs

változtatható vágási hossz



Feldolgozható papír grammsúlyok:

45 gr-tól 120 gr-ig
(a papír volumenitásától függően)

Maximum papírpálya szélesség:  ............... 740 mm

Minimum papírméret:  ......................  444 x 480 mm

Maximum papírméret:  ................... 740 x 1056 mm

tölcsérhajtás + 3 táska
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Hajtogatóterem

Hajtogatógépek

MBO K760
(4 táska +1 kés +1 táska +1 kés +1 mobil kés)

MBO F530
(4 táska +1 kés +1 táska +1 kés)

maximális táskaszámok



full automata

palettás berakó

2 db MBO M80 full automata
(6 táska +1 kés +1 táska +1 kés +1 mobil kés)

Maximum/minimum papírméret: 830 x 1200 / 170 x 250 mm
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Hajtogatóterem

Herzog + Heymann KL.112.16 + M7.32.4 hajtogatógép + XP 250 parallel kés

Legváltozatosabb és legrugalmasabb hajtogatási sémák,
MAGYARORSZÁGON ELŐSZÖR 16+4 táskás hajtogatógép,
akár 52 cm-es szélességben.

Maximum papírméret:  .............................  520 x 1000 mm
Minimum papírméret:  ..............................  105 x 150 mm
Maximum sebesség:  ................................  150 méter/perc
Feldolgozható papír grammsúlyok:  ...  35–250 gr

· 16 db táska a KL.112.16 hajtóműben (1. hajtómű)

· 4 db táska az M7.32 hajtóműben (2. hajtómű)

· 1 db XP 250 parallel késhajtás (3. hajtómű)

További opciók: kamerás ellenőrző  rendszer gyógyszeripari kódok, 
ipari vonalkódok, és üres ívek ellenőr zéséhez selejtkidobóval,
kis méretű késztermék zárása cold-set ragasztórendszerrel és
speciális préselő berendezéssel.

16 + 4 táska

cold-set

mobil kés
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Hajtogatóterem

hot-melt

6 + 8 táska

2 db Mathias B+uerle CAS 52
(4 táska + 4 táska + 1 mobil kés)

Mathias B+uerle Prestige Fold Net 52
(6 táska + 6 táska + 2 mobil táska + 1 mobil kés;
hot-melt ragasztórendszerrel)
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Kötészet

Kötészet – könyvkészítő gépsor

Összehordó-ragasztókötő gép, mely a „Munka lehetőség teremtő komp lex beruházások támogatása
a hátrá nyos helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások számára.” című
GOP–2.1.2/B–2007–0016 számú pályázat sike res részvételével valósult meg.

4.300 könyv/óra
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Kötészet

Kolbus-Sigloch 4300 hot-melt ragasztókötő berendezés
+ SCS Automaberg Easyfly frontvágó berendezés

+ Perfecta Circut-F háromkéses vágógép

16 állomásos hot-melt ragasztókötő gépsor,
maximum sebesség 4.300 könyv/óra

16 állomás füles borító
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Kötészet

Kötészet – irkakészítő gépsor

Hohner HSB 8000 + Hugo Beck Flexo X csomagológép

6 állomásos irkafűző gépsor, max. sebesség 8.000 füzet/óra
(dupla produkciós gyártásoknál 16.000 füzet/óra),

félautomata zsugorfóliázó csomagológép

6+1 állomás

8.000 füzet/óra



19

Digitális technológia

Ricoh Pro C7100X
Maximális papírméret: 330 x 700 mm

Maximális nyomtatható terület: 323 x 692 mm
Papírkezelés: 52–360 g/m2

5 színes nyomtatás (CMYK+lakk/fehér),

ofszethez hasonló minőség

700 x 330 mm

5 szín
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Fóliázás

Fóliázógép

Mamo Plasti 520XP félautomata fóliázógép

Papírméret: 260–520 mm
Sebesség: 20 m/perc
Professzionális hidraulikus nyomásrendszer,
pneumatikus tekercstartó a könnyebb terhelés
és a tökéletes filmfeszítés érdekében.

félautomata

20 m/perc
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Raktározás

Alapanyag- és készáruraktár

kiszállítás

JIT

adatbázis
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Tartozék-összeszerelő üzem                          együttműködéssel

2015. áprilisában a Samsung Electronics Hungary Kft. megbízásából létrehoztuk összeszerelő   üzemünket, 2018-ban alapanyag- és 
készáru raktárunkkal együtt 1000 m2 alapterülettel bővítettük.

A közös munka eredményeként közel 60 új  munkahelyet teremtettünk, mely időszakosan megoszlik a saját- és a munkaerő 
kölcsönző  által biztosított dolgozók  között.

A magas minőségi követelményeket szem előtt tartva fontos a hibaszázalék minimalizálása, ezért nagy hangsúlyt  fektetünk belső 
termelésirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztésére.

összeszerelés JIT beszállítás

saját gyártású nyomtatványok

alkatrész beszerzés

Összeszerelés

1000 m2
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Összeszerelés

Kapacitás

35–40 ezer db tartozékos csomag
műszakonként

termelésirányítás

JIT beszállítás
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Adatok

Adatok – nyomdai részleg

Kapacitás

Dolgozók Árbevétel

Nyomás: 5.800.000 db A/5-ös oldal / műszak
Hajtogatás: 150.000 db A/1-es ív / műszak

 300.000 db A/2-es ív / műszak

Kötészet: 60.000 db füzet / irkafűzés / műszak
 30.000 db könyv / ragasztókötés / műszak
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Adatok

Adatok – összesített

Dolgozók Árbevétel
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Referenciáink

Egyéb információk
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Egyéb információk

Budapest

Jászberény

Jászberény

Budapest

Hatvan

Nyíregyháza

M3 32
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Megközelítés

Elérhetőségek

Signal-Print Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.

Cím: 5100 Jászberény, Jásztelki út 83.  ·  Postacím: 5100 Jászberény, Pf. 83
Tel.: +36 57 500 970  ·  Fax: +36 57 500 975 

E-mail: signal@nyomdasz.hu  ·  Web: www.nyomdasz.hu
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