
CÉGBEMUTATÓ



T Ö R T É N E T Ü N K

A Szentes Gravír Kft. az 1990-es évek középén indult, amikor fő 
profilunk a bélyegzőkészítés volt. Ezt követően a technikai fej-
lődésnek köszönhetően Szentesen elsőként állítottuk munkába 
korszerű lézergravírozó gépünket, mely lehetővé tette a profi 
minőségű gravírozást.

2003-tól bővítettük szolgáltatásaink körét: üzembe helyeztük 
színes lézernyomtató és digitális másoló berendezésünket. Ezek 
segítségével igényes és színvonalas nyomdai munkák elkészíté-
sét biztosítjuk ügyfeleink részére.

2011-ben – immár a Príma Nyomda csapatával karöltve – ismét 
szélesítettük tevékenységi körünket. Elérhetővé tettük partnere-
ink számára a szita- és tamponnyomás lehetőségét, mely nagy-
szerű megoldás céges- és reklámajándékok készítésére.

A közelmúltban egy pályázat elnyerésével vállalkozásunk je-
lentős fejlesztésen ment keresztül – legmodernebb nyomda-
gépünknek köszönhetően új dimenziót nyitottunk azon meg-
rendelőink számára, kiknek fontos a magas színvonalú digitális 
nyomtatás. Berendezésünk többek között képes látványos pros-
pektusok, mutatós kiadványok elkészítésére is. 

Cégünk egyre sikeresebb a tágabb régióban, hiszen rugalmasan 
alkalmazkodunk a piaci változásokhoz, miközben partnereink és 
ügyfeleink igényeit továbbra is gyorsan és igényesen teljesítjük. 
Üzleti filozófiánk középpontjában a folyamatos fejlesztés és fej-
lődés áll, megőrizve tevékenységeink magas színvonalát.

Ludányi András
cégezető / tulajdonos



GRAVÍ
ROZÁS
Rendkívül rövid határidővel 

vállalunk gravírozást 
szinte minden anyagra: 

műanyag, fém, fa, bőr, 
üveg, papír... stb.

Kollégáink több éves 
tapasztalatának köszönhetően 
ezek a megrendelések feledtébb 

gyorsan, akár néhány óra 
leforgása alatt  el tudnak 

készülni!

Legmodernebb számítógépes
vezérlésű gépeink lehetővé

teszik a nagyfokú 
pontosságot és a magas 

minőséget, legyen szó 
akár mechanikus, akár 

lézergravírozó eszközeinkről.



Kínálatunkban megtalálható 
a piacvezető COLOP 
cég teljes választéka, 

emellett dombornyomók, 
szárazbélyegzők, sorszámozók 

illetve normál- és speciáls 
festékek is.

Ügyfeleink számára nem 
csak komplett bélyegzőket 
készítünk, hanem vállalunk 
festékpárna- illetve gumilap 

cserét is.

BÉLYEGZŐ
KÉSZÍTÉS
Lézergravírozással előállított bé-

lyegzőink időt- és igénybevételt 
bíró gumilapokból készülnek.



D Í J A K
ÉRMEK
A sportversenyek díja-
zásához szükséges aján-
déktárgyak széles válasz-
tékával várjuk ügyfeleinket.

Vállaljuk:
•  sportserlegek,
•  érmek,
•  rozetták,
•  plakettek,
•  díszdobozok,
•  üvegtárgyak, 
•  figurák... stb
feliratozását!

Digitális nyomtatónk le-
hetővé teszi oklevelek 
és emléklapok kis- illet-
ve nagy példányszámú 
nyomtatását.



KULCS
MÁSOLÁS
Óriási nyerskulcsválaszték,

rendszeresen karbantartott gé-
pek, profi és tapasztalt

kulcsmásoló szakemberek, 
verhetetlen árak

várják vásárlóinkat.
Lakáskulcsok,
autókulcsok,

postaláda-
és szekrénykulcsok,
széf- és kapukulcsok

rövid határidővel!



DIGITÁLIS
NYOMTATÁS

Teljeskörű nyomdai szolgáltatás 
a tervezéstől a kivitelezésig kima-
gasló minőségben és hosszú nyo-
mat élettartammal!

A digitális nyomtatás gyors, 
nem igényel sok időt – emellett 
pedig költséghatékony eljárás, 
ha kis- vagy közepes mennyiségű 
rendelésről van szó. 

Készítünk:
•  névjegykártyát,
•  szóróanyagot,
•  ital- és étlapot,
•  meghívót,
•  irkatűzött és spirálozott kiadványt   
    vagy keménytáblás könyvet,
•  borítékot, 
•  fali- és asztali naptárt,
•  címkét és matricát,  
•  önátíró tömböt... stb.

Ha nagyobb mennyiségre, több 
ezres vagy  tízezres darabszámra 
van szüksége, akkor válassza az 
ofszetnyomtatást!



TERMÉK
LOGÓZÁS

15 év tapasztalatával vállaljuk
kis- és nagy darabszámú tárgyak

logózását többféle technikával.

Szitanyomással a legtöbb 
anyagra felvihetjük logónkat, 
vagy egyéb más grafikai ele-
met egy, illetve több színnel. 
Általában nagy mennyiségű 
textil rendeléséhez ajánljuk.

A tamponnyomás kisebb 
méretű tárgyak egy- vagy 
többszínes dekorálására 
alkalmas technológia. Ilye-
nek például a pendrive-ok, 
tollak vagy a kulacsok... stb.

Transzfernyomásnál színes 
fóliából vágjuk ki a mintát 
és ezt magas hőfokon, nagy 
nyomással préseljük rá az 
anyagra. Egyszínű grafikához, 
kis darabszámhoz alkalmas.

Szublimációt műszálas fe-
hér textilek, valamint elő-
kezelt tárgyak nyomtatásá-
hoz használunk. A nyomat 
fotóminőségű, színei élén-
kek és élethűek. 



Több évtizedes szakmai tapasz-
talatunk és korszerű eszközeink 
biztosítják a kiváló minőséget

UV- és időjárás álló 
alapanyagaink garantálják 

a hosszú élettartamot.

ÜZLET
AUTÓ

DEKORÁCIÓ



•  plakát és óriásplakát,
•  dekorációs tábla,

•  molinó,
•  roll up,

•  3D habbetű,
•  perforált ablakfólia,

•  teljes járműdekoráció

MARKETING
REKLÁM
ESZKÖZÖK



R E K L Á M A J Á N D É K O K
A különféle emblémázott reklámtárgyak ajándék jelle-
gükön túl csapatépítő tulajdonsággal is bírnak.

A céges emblémával, logóval ellátott egyedi póló, munka-
ruha,  baseball sapka vagy esernyő mind-mind az összetar-
tozás szimbólumai is egyben.

Egy kidolgozott marketing kampány elengedhetetlen kí-
sérője a szóróajándék, amely költséghatékony megoldása 
az ügyfél- és vásárlószerzésnek, emellett pedig nagyszerű 
ügyfélcsalogató, hiszen az ajándékot mindenki szereti.

Segítünk a reklámajándékok kiválasztásában, a grafikai 
tervezésben, látványtervek készítésében azért, hogy az Ön 
promóciója sikeres legyen!




