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A Keskeny Nyomda hadat üzen
a kínai könyvgyártásnak!
Radikális átalakulás figyelhetõ meg a világ nyomdaiparában, és szemlátomást azok tudják
sikerrel venni az akadályokat, akik képesek a gyors reakciók mellett komplex szemlélettel kezelni
a folyamatokat. A nem hagyományos könyvgyártás egyik leginnovatívabb nyomdájának
ügyvezetõjét, ifj. Keskeny Árpádot kérdeztük.
termékek elõállítását teszi lehetõvé, amelyek tervezésénél még a nyugat-európai
könyvkiadók is fõleg távol-keleti elõállításban gondolkodnak.
P&P: Mit profitálhat egy magyar vagy
külföldi könyvkiadó a Keskeny Nyomda
akcidens vagy éppen csomagolóipari
technológiájából?
– K.Á.: Nagyon is sokat! Olyan felület-nemesítési, felület-megmunkálási vagy stancolási technológiákkal, tudással, valamint
tapasztalattal rendelkezünk, melyek egyedülálló lehetõségeket hordoznak magukban. Nagyon büszke vagyok a Keskeny
Nyomda colormanagement rendszerére:
ennek segítségével biztosítjuk a maximális
színvisszaadást, és lehetõvé vált az is,

Többrészes keménytáblás album CD-tartókkal
P&P: Sokan teszik szóvá a tradicionális
könyvgyártó nyomdák közül, hogy miért
is jutnak könyvgyártás során szerephez az
olyan – elsõsorban – akcidens termékeket
elõállító, vagy éppen csomagoló-anyagos
nyomdák, mint a Keskeny Nyomda.

– Ifj. Keskeny Árpád: Úgy gondolom,
hogy a Keskeny Nyomda nem szûkíti,
hanem sokkal inkább kiegészíti a hagyományos könyvnyomdák tevékenységét.
A Keskeny Nyomda talán legfontosabb ismérve, az állandó technológiai újítás olyan

Domborozott, ezüstfóliázott és hibridlakkozott borító

Formastancolt gyerekkönyv
hogy egy adott alapanyaghoz nagyon rövid
idõ alatt saját színprofilt alakítsunk ki.
A rendszer szerves részét képezik a stúdióban és a gépteremben is megtalálható ellenõrzõ, ill. mérõ mûszerek. De ugyanúgy
említhetném a négyfõs konstruktõri csapatunkat is, amelynek tagjai szakmai tanácsokkal és konstrukciós tervezéssel segítik elõ a megrendelõk munkáját. Ez a
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gyakorlatban azt jelenti, hogy a megrendelõ elküldi nekünk azt a terméket (pl. borosüveget), amelyhez csomagolást keres, kollégáink megálmodják a megfelelõ konstrukciót, majd egy plotterezõn ki is vágják,
és össze is állítják a makettet. Ez könyv
esetében még izgalmasabb, hiszen ilyenkor általában a megrendelõvel közösen
találjuk ki a kívánt terméket.
P&P: Ha könyv, akkor kartonált, flexivagy keménytáblás. Önök szerint?
– K.Á.: Szerintünk van formastancolt
kartonált mesekönyv, csatos PVC-borító
applikációkkal és spirálozva, egy menetben riccelt matricás album, hidegfóliázott
(cold foil) és hibrid UV-lakkozott táblájú
és ugyanilyen tokban szállított keménytáblás kiadvány, van inline perforált sorsjegy a belívben és, és, és.... Mivel a technológia és a konstruktõri csapat is rendelkezésre áll, így közös gondolkodással,
egyfajta, a kiadó és a nyomda közötti szellemi mûhelymunkával fantasztikus egyedi
kiadványok születhetnek.
P&P: Nekem ezek alapján úgy tûnik,
hogy arra a piacra szeretnének betörni,
amelyen eddig fõleg a kínai nyomdák voltak egyeduralkodók. De miért a Keskeny
Nyomdát választaná egy magyar vagy éppen német kiadó?
– K.Á.: Ebbõl a szempontból segített a válság. A nagy nyugati kiadók egyre kevésbé
akarják raktáraikban tárolt késztermékekben lekötni pénzeszközeiket. Ezenkívül
az elmúlt években jelentõsen megdrágult
a kínai gyártatás: azért ott is csak nõnek a
bérek, a kõolaj világpiaci ára és a környezetvédelmi szempontok miatt pedig egyre
drágább a szállítás. Természetesen a kínai

Exkluzív hatást keltenek a pauszpapírra készült nyomatok
gyártatás még mindig olcsóbb az európainál, de ha a megrendelõ tõlünk a legmagasabb minõséget kapja néhány hetes szállítási idõvel, amihez ráadásul többnyelvû
szakmai támogatást is nyújtunk, akkor a
még meglévõ esetleges árkülönbség gyorsan elolvad. Arról nem is beszélve, hogy a
Keskeny Nyomda elsõsorban a kis és közepes példányszámokban erõs (akármilyen
termékkörrõl legyen is szó), így ideális
partnere lehetünk olyan vállalkozásoknak,
amelyek egyedi termékekkel szeretnének
megjelenni a piacon, viszont nem óriási
példányszámban gondolkodnak.
www.keskenynyomda.hu

Hideg ezüstfólia (Cold foil)
UV-festékkel felülnyomva

Hideg ezüstfólia (Cold foil) durva hibridlakkal
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