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A külső megfog, a belső megtart

Egyedi tervezés
és gyártás
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MUCIUS SCAEVOLA KFT.

Folyamatosan
bővülő,
korszerű
gépparkunkkal
magas
minőségben
gyártunk.

2008 óta vagyunk jelen a piacon, első sikereinket a gyógyszeripari
csomagolástervezésben értük el. Ennek köszönhetően tanultunk meg nagyon
pontosan, előre definiált keretek között, rendkívül precízen és gyorsan dolgozni.
Ez azóta is meghatározó tapasztalat, a legnagyobb gyógyszergyártó cégekkel
ma is aktív kapcsolatot ápolunk.
Komplex szolgáltatásunkkal az első lépésektől a kivitelezésig koordináljuk
a projekteket és a produktum utóéletét is nyomon követjük, kiértékeljük.
Az ügyfelekkel közösen alkotjuk meg a kreatív koncepciót, így személyre szabott
grafikai és műszaki tervet, és egyedi nyomdai megoldásokat tudunk kínálni.
Szakmai ismereteinkre támaszkodva, folyamatosan bővülő, korszerű gépparkunkkal
magas minőségben gyártunk. Rövid határidőkre törekszünk, a megrendelést
követően akár 48 órán belül már postázzuk is az elkészült terméket.

SZOLGÁLTATÁSAINK
ARCULAT

CSOMAGOLÁS

Formák. Színek. Szavak. Egyedi megjelenésben.
Ehhez nyújtjuk szakértelmünket, tapasztalatunkat
és kreativitásunkat. Legyen szó teljesen új arculat
kialakításáról, esetleg a már meglévő frissítéséről,
netalán bővítéséről – mi készen állunk minden feladatra!

Felöltöztetjük a termékeket!
Arculathoz illő, műszakilag optimális csomagolást
álmodunk és valósítunk meg, minőségi alapanyagok
felhasználásával.

GRAFIKAI TERVEZÉS
Egy tollvonással eldőlhet minden!
Ám hogy merre dőljön, abban tapasztalt grafikusaink
segítenek, hiszen virtuális ceruzáikkal formát adnak a
gondolatoknak és érzéseknek. Mindennek, amit a termék,
szolgáltatás magában rejt. Online, valamint offline grafikai
tervezés – ez mind a mi asztalunk!

DEKORÁCIÓ
Tetszetős, formára szabott dekoráció, esztétikus
elrendezés, megnyerő belső-külső terek – üzlethelyiségben, utcán, irodában?
Mi segítünk elérni a kívánt hatást, legyen az a járókelők
üzletbe csábítása, a lehető legízlésesebb formában történő
tájékoztatás, esetleg a harmonikus környezet megteremtése!

NYOMDA
Egy elegáns névjegy, egy figyelemfelkeltő reklámtábla,
egy várakozás közben átlapozott magazin, egy
színkatalógus a festékboltban, egy karszalag a
fesztiválon, egy esküvői meghívó – soha nem mennek ki
a divatból. Mi nem csak megtervezünk, de saját digitális
nyomdánkban meg is valósítunk minden egyedi elképzelést!

WEB
Ami nincs fent a neten, az nem is létezik.
Csupán a forma lehet kérdés tárgya. Valakinek elég egy
letisztult bemutatkozó oldal, más interaktív felületet
szeretne látni, míg van, aki online áruházat kíván üzemeltetni. Bármelyikről legyen is szó, mi segítünk megalkotni
azt a virtuális térben!
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Nyomdai és
csomagolás
termékeink
NÉVJEGYKÁRTYA
Egy jó névjegykártya elengedhetetlenül fontos.
Tükrözi tulajdonosa egyéniségét és fontos kellék
az első pozitív benyomás kialakításában.

SZÓRÓLAP, PLAKÁT
Ha sok szöveget szeretne szórólapjára, célszerűbb
több, kisebb részre tördelve megjeleníteni, hogy
áttekinthetőbb legyen.
Használja szórólapján is cége betűtípusát, és lehetőleg ne keverjünk több betűtípust. Ahogy a betűtípus,
a cégarculat színei is feltétlenül jelenjenek meg
szórólapján.

DOSSZIÉ
Tegyen pozitív benyomást ügyfeleinek, és adja át
a dokumentumokat, iratokat saját, egyedi céges
dossziéban!

LEVÉLPAPÍR, BORÍTÉK
A levélpapír fontos része egy vállalkozás arculati
megjelenésének, ezért érdemes hangsúlyt fektetni
a levélpapír elemeinek (grafika, papír, felületkezelés)
kiválasztására.
A boríték szintén fontos része egy vállalkozás arculati
megjelenésének, ezért érdemes hangsúlyt fektetni
a megjelenésének (grafika, papír, ablak) kiválasztására.

ETIKETTCÍMKE
A termék csomagolásának – a dobozon vagy egyéb
csomagolási módon kívül – fontos részét képezi a
termékcímke is.
Ismertebb megszemélyesített termékek:
–– bor- és italcímkék
–– DM levelek
–– képeslapok
–– oklevelek
–– meghívók, belépőjegyek
–– bérletek, pontgyűjtő kártyák
–– vonalkódos termékek
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MEGHÍVÓK
A meghívó az első, és éppen ezért kiemelkedően
fontos kellék, amely a vendégek számára bepillantást
nyújt egy rendezvénybe. Ha családi évfordulóra,
szakmai kiállításra, termékbemutatóra, workshopra,
céges születésnapra vagy bármilyen egyéb programra
szeretné invitálni ismerőseit, partnereit, készíttesse
el nálunk dekoratív, az alkalomhoz, a program
stílusához illő meghívóját.

IRKAFŰZÖTT
KIADVÁNYOK
Ezek a füzetek mind úgynevezett irkafűzéssel készülnek, amely egy nagyon gyors és gazdaságos kötésmód. A legjobb választás, ha céges tájékoztató füzet,
brosúra vagy bemutatkozó anyag elkészítését tervezi.
Az irkafüzet lapjait kapocs tartja össze. Az irkatűzés
8 oldal terjedelemtől 4 oldalanként emelkedő oldalszámban kivitelezhető és hozzávetőlegesen 80 oldalig alkalmazható. Ha ennél nagyobb terjedelemre
van igény, érdemes inkább a ragasztókötést választani. Az irkatűzés a kisebb terjedelmű kiadványok
legmegfelelőbb kötési módja.

RAGASZTÓKÖTÖTT
KÖNYVEK
A puhatáblás könyv kötegbe rakott nyomtatott
lapokból készül, melyek gerincben ragasztással
vannak fixálva. Magazin vagy prospektus készítésekor érdemes ezt választani, mivel komoly, professzionális megjelenést kölcsönöz kiadványának.

KATALÓGUS,
BROSSÚRA
Bemutatja a termékeket, közli az új információkat,
szolgáltatásokat. Tájékoztat az új technológiák és
gépek beszerzéséről és üzembe állításáról. Ismerteti a jövőbeni, vagy éppen már lezajlott eseményeket.

NAPTÁRAK
Kreatív és ötletes születésnapi, évfordulós vagy
karácsonyi ajándék a közös élmények fotóiból összeállított naptár. Nyomdánk többféle naptár nyomtatását végzi, mint például falinaptár, spirálozott naptár,
speditőr naptár, asztali naptár, kártyanaptár, egyedi
naptárak.

használati
utasítás
Gyakran a legkisebb dolgokhoz kellenek a legszéleskörűbb információk. Ez különösen igaz a
gyógyszeriparban, vagy a vegyi- és kozmetikai
iprágakban használt használati útmutatókra.

FALTKARTON

(hajtott, ragasztott doboz)
Termék bemutatására, tárolására és szállítására
keres megoldást? Egy csomagolás jelentősen
professzionálisabban hat, ha visszaköszön róla a
céglogó, esetleg egy-egy motívum vagy ismertető
a termékről.
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Első sikereinket
a gyógyszeripari
csomagolástervezésben
értük el.

gépek
ÍVES NYOMDAGÉPEINK
Konica Minolta c554

Nagy teljesítményű, fekete-fehér nyomdagép
Maximum ívméret:
320x450 mm
Alapanyag:
52 - 256 g/m2

Xerox Colour 800i

Füzetkészítő

Nagy teljesítményű, színes nyomdagép
Maximum ívméret: 330x488 mm
Alapanyag: 55 - 350 g/m2
Háromféle extra száraztinta: arany, ezüst, átlátszó lakk

Xerox D125
Nagy teljesítményű, fekete-fehér nyomdagép
Maximum ívméret: 330x488 mm
Alapanyag: 52 - 250 g/m2
Szénmentes, DocuCards, dokumentummappák,
szintetikus anyagok, regiszterkészlet, címkék,
speciális másolóanyagok
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Szélesformátumú nyomdagépeink

Fujifilm Acuity
LED 1600-II

Mutoh Valuejet 1324X
Változó méretű Mikro piezo
tintasugaras technológia
Maximum nyomtatható szélesség: 1361 mm
Maximum nyomtatható méret (tekercs):
1610 mm x 200 m
4 szín: cyan, magenta, yellow, black

Piezo Inkjet, kültéri UV tintával
Maximum nyomtatható méret (tábla):
1016 mm x 1524 mm
8 szín: cyan, magenta, yellow, black,
light cyan, light magenta, white, clear

Felületkezelés
INTEC ColorFlare 1200
Lenyűgöző fémes fóliázást, laminálást
és holografikus hatásokat ad a nyomatoknak
Elérhető fóliatípusok:
Gold, Rose Gold, Antique Rose Gold, Red, Silver, Green,
Blue, Holographic Sparkle, Holographic Carbon Fibre,
Holographic Crystal, Copper, White Gloss, Clear Gloss,
Black Gloss, over-printable laminate
Fólia szélesség: 320 mm
Felhasználható alapanyag vastagság: 120 – 400 g/m2

Tekercses címkenyomtató
Intec LPS 215
Kis szériás címkék előállítása, a legmagasabb minőségi
igények kielégítésével
Fényes vagy matt papír, fényes vagy matt PE vinyl alapanyagok
Folyamatos tekercs vagy előstancolt címketekercs használata
5 színes nyomtatás (CMYK + fehér)
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Utófeldolgozás
Summa F1612
Síkágyas vágógép, amely a tökéletes megoldást
kínálja az innovatív feliratok, reklámeszközök,
csomagolási minták, ipari alkalmazások és még
számtalan termék gyártásához
Munkafelület mérete: 160x120 cm
A futószalag pontos továbbító mechanizmusa
lehetővé teszi, hogy a 120 cm-nél lényegesen
hosszabb elemek egy darabban, de több
lépésben megmunkálhatóak.

Graphtec F-Mark
SRA3-as méretű ívek feldolgozására alkalmas
formariccelő és -vágógép
Felhasználható méretek: A4 / A3 / SRA3
Alapanyag: 150 – 350 g/m2

ZE-8B/4 Hajtogatógép
Felhasználható méretek: 50x70 mm - 315x1225 mm
Alapanyag: 40 – 125 g/m2

BLM 4 Irkafüzet-készítő
Hajtás és tűzés egy menetben
Felhasználható méretek: A6 – A3+
Nyereg- és blokktűzés
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KD-Tec hot-melt A/4 könyvkötő
Teljesítmény: 180 könyv/óra
Maximum köthető méret: 320x280 mm

GAOTIAN SHH 800AG
Automata dobozhajtogató és ragasztó gép
Használható alapanyagok:
karton 200-800 g/m2, E/F hullámlemez
Maximális dobozterítés: 700x800 mm
Maximális pályasebesség: 220 m/perc

Adast Grafopress GPE
automata tégelystanc

Kézi berakású B3 méretű
billenő tégelystanc

Formátum: 260x380 mm

Formátum: 380x510 mm

Kötegvágógépek
EBA 8/480E | Wuhao 4606Z | Wuhao 4808

EBA 8/480E
Maximum vágási szélesség: 48 cm
Maximum vágási magasság: 80 mm
Minimum vágási mélység: 35 mm
Állítható présgerenda nyomás

Wuhao 4606Z

Wuhao 4808

Maximum vágási szélesség: 46 cm
Maximum vágási magasság: 60 mm
Minimum vágási mélység: 40 mm

Maximum vágási szélesség: 48 cm
Maximum vágási magasság: 80 mm
Minimum vágási mélység: 40 mm

Állítható présgerenda nyomás

Állítható présgerenda nyomás
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PARTNEREINK

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keressen minket elérhetőségeinken!
Reméljük, hogy hamarosan ügyfeleink közt köszönthetjük!
Mucius Scaevola Kft. | nyomda@mucius.hu | +36 20 962 2090

