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Miesto realizácie projektu:

Múzejná 208/4, 929 01 Dunajská Streda

Názov projektu:

Modernizácia polygrafickej technológie

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti nákupom inovatívnej
polygrafickej technológie pre oblasť tlačiarenskej výroby
Špecifické ciele:
 inovovanie výrobného procesu pomocou nákupu inovatívnej a progresívnej technológie
 zníženie energetickej náročnosti a výrobných strát a tým aj negatívneho vplyvu na ŽP
prostredníctvom novej technológie
 zníženie nezamestnanosti v regióne Trnavský kraj prostredníctvom tvorby 4 nových
pracovných miest

Stručný opis projektu:

Východiskový stav: Spoločnosť VALEUR, s.r.o.
pred realizáciou projektu disponovala
technológiami, ktoré boli technicky a energeticky náročné. Výrobný proces spoločnosti
potreboval doplnenie niektorých špeciálnych zariadení, ktoré by umožnili zefektívniť výrobu,
znížiť materiálovú náročnosť, ako aj optimalizovať štruktúru technologického vybavenia, čím sa
zvýši celková rentabilita a ziskovosť spoločnosti.
Stav po realizácii projektu:
Vďaka príspevku z fondov Európskej únie obstaranie ofsetového hárkového tlačového
stroja formátu B2 - KBA RAPIDA 75-8 SW4 SAPC QCC, ktorý predstavuje vysoko efektívny
tlačový stroj určený pre rozličné možnosti použitia zabezpečilo zefektívnenie výrobného procesu,
skvalitnenie a zvýšenie
produkcie a rast konkurencieschopnosti spoločnosti. Realizáciou
projektu, nákupom inovatívnej polygrafickej technológie pre oblasť press bol do tlačiarenskej
výroby zavedený nový inovovaný výrobný postup a vytvorené nové pracovné miesta.
Jeho funkčnosť, schopnosť kompletného pred nastavovania dovoľuje dosahovanie tých
najkratších časov príprav. Tlačový stroj je pripravený taktiež pre tlač obalov a ponúka rozsiahlu
variabilitu svojich konfiguračných možností až do 8 tlačových jednotiek, radu variant lakovania,
rôzne možnosti vyvýšenia stroja na podstavec, ale i možnosť tlačenia širokého spektra
potláčaných materiálov.
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