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... MINDEN, AMI NYOMDAI!



AZ ALAPOK …

Cégünk, az RGB Grafik Kft. 1996–ban alakult. Az elmúlt több mint 22 éves nyomdaipari tevékenységünk során 

gépparkunkat  és szakmai felkészültségünket folyamatosan fejlesztve és bôvítve értük el, hogy mind megyénkben 

mind az országban és már külföldön is ismerik munkáinkat.

Elônyünk saját stúdiónk, ofszet és digitális nyomdánk, melyek lehetôvé teszik számunkra a gyorsaságot és az 

ellenôrzött, minôségi termékek gyártását. Csapatunkat képzett szakemberek erôsítik, akik a nyomdaipari terméke 

kitalálási és gyártási fázisában is teljeskörûen rendelkezésére tudnak állni Ügyfeleinknek. Kérdéseire szívesen 

válaszolnak és szükség esetén tanácsokkal is segítik. 

KREATIVITÁS, TAPASZTALAT, TELJESÍTMÉNY …
A professzionális megjelenés egy sikeres cég elengedhetetlen alapja. Kreativitás, szakmaiság, idôtálló design 

jellemzi munkáinkat, ami az Ön cégének is elônyt jelenthet.

RÖVID BETEKINTÉS MUNKÁNKBA ...

TANÁCSADÁS, KONCEPCIÓ
... ahol a folyamat kezdôdik!

Az elsô ötletek és elképzelések már az elsô beszélgetéskor kialakulnak, és ezáltal elkezd körvonalazódni 

a kért termék. 

GRAFIKA-DESIGN
... ahol az elôzôek színt kapnak!

DIGITÁLIS ÉS OFSZET NYOMÁS
... ahol az elképzelés felveszi végsô formáját és papírra kerül.



Korszerû, saját tulajdonú nyomdaipari üzemünk Zalaegerszegen 

a Sport u. 3. szám alatt található. 

A nyomdánk felszereltsége  lehetõvé teszi Ügyfeleink minõségi, 

gyors, pontos és költséghatékony kiszolgálását.

 Agfa CTP rendszer, Heidelberg 4szín +2 szín és lakk együttes 

nyomására alkalmas nyomdagépek, nagy kapacitású A/2-

es hajtogatógép, digitális vágógép, 20 állomásos irkafûzõ-

összehordó gépsor, melegfóliázó, spirálózó gépek, stancgép, 

egy és hárompontos ragasztógép, valamint könyvek kötésére 

alkalmas ragasztókötôgép segítik munkánkat. 

OFSZET NYOMTATÁS



2011-ben úgy gondoltuk, hogy nyitnunk kell a digitális nyomtatás területére is, ezért kapacitásunkat bôvítettük egy 

Canon ImagePress C6010-es nagy teljesítményû digitális nyomdagéppel is, melyhez 2012-ben egy Océ Varioprint 

fekete-fehér digitális nyomdagép is társult. Így már színes és fekete-fehér könyveket, füzeteket, brossúrákat, 

prospektusokat egyaránt gazdaságosan készíthetünk akár 1-2 példánytól is. A digitális technológia másik nagy 

erôssége az egyedileg megszemélyesített reklámnyomatok, -levelek lehetôsége. Akár több-ezer ügyfelének 

egyedileg, névre szólóan el tudjuk készíteni ajánlatát, vagy sorszámozott, egyedi azonosító kóddal ellátott címkéket, 

utalványokat készíthetünk Önnek. 

DIGITÁLIS NYOMTATÁS



Kozmetikai címkék, mézes-, pálinkás-, boroscímkék, húsipari termékek címkéinek gyártása

     Egyedi szerszámköltség nélkül, költséghatékony módszerrel

     Kis példányszámban is, rövid határidôkkel

     Különbözô alapanyagokra (pl. papír, mûanyag, kreatív öntapadós anyagokra)

TEKERCSES CÍMKENYOMTATÁS

A digitális nyomtatás elônye:

 Telített, finom színek

 A kis példányszámú nyomtatás elônyét kihasználva nem kell több tízezer/százezer forintos összegeket  

 címkekészletben lekötni

    Elkerülhetjük az adatváltozással járó már lenyomott mennyiségek újranyomtatásának költségét

    Egyedi és személyre szabható címkék gyárthatóak

    Változó adatállománnyal is nyomható egyszerre többfajta címke is

     Nincs szükség elôre stancolt anyagokra, egyedi kivágó szerszámokra és a hagyományos nyomtatáshoz  

 szükséges nyomóformákra sem

     A címkék lehetnek sorszámozottak vagy egyedi vonalkóddal, QR kóddal ellátottak 



Cégünk életében a megújulás folyamatos, így managmentünk 2012-ben úgy döntött, hogy kiterjesztjük 

tevékenységünket dobozok (gyógyszeres, kozmetikai) gyártására is és ezirányban folytatjuk fejlesztéseinket.

Nyomdánk kispéldányszámú dobozok gyártására állt rá, itt a 100 - 500 - 1.000 - 3.000 - 5.000 - 10.000 db-os 

egyszeri nyomott mennyiségeket értünk. 250-350 g-os kartonra nyomunk hajtogatott és ragasztott dobozokat 

1-2-3-4-5-6 szín + lakkal. A kinyomott kartonokat stancoljuk, Braille írással (speciális karakterírás a gyengén látók 

és vakok számára) látjuk el és a doboz jellegétôl függôen 1 vagy 3 pontos ragasztással ragasszuk. 

Stúdiónk az elôkészítésben is tud segíteni, mivel nyomdánk mellett saját grafikai és nyomdai elôkészítô stúdióval 

is rendelkezünk. A dobozokhoz igény esetén stancformát is tervezünk.

GYÓGYSZERES ÉS KOZMETIKAI DOBOZOK KÉSZÍTÉSE



További referenciánk 
Hotel Carbona, Hévíz

Hotel Spirit, Sárvár

Nyugat Balatoni Turisztikai
Nonprofit Iroda, Keszthely

Keszthely 
Turisztikai Egyesület

Vonyarcvashegy 
Turisztikai Egyesület

Balatongyörök
Turisztikai Egyesület

Etalon Magazin

Abacus Medicine
Microvisk



Telefon +36 92 511 280  
Mobil +36 30 216 5672, +36 30 9360 477

E-mail: studio@rgbgrafik.hu   l   www.rgbgrafik.hu

Kérje árajánlatunkat!

Használja ki cégünk több mint 22 éves tapasztalatát a grafika, design és a nyomdaipar területén, 

és csapatunk professzionalitását, valamint flexibilitását, amelyet az egyes feladatok megvalósításánál 

alkalmaz. 


