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DMC: Staviame 
na spoľahlivosti a rýchlosti 

Za spoločnosťou DMC stojí desaťročná história, počas 
ktorej rýchlo pochopili, že ofsetová tlač vo veľkých 
množstvách je na úzadí a trendom je digitálna tlač. „Nové 
technológie a postupy nás od nepamäti zaujímali. Vždy 

premýšľame, ako by sme ich vedeli využiť u nás v praxi a 
posunúť tak naše podnikanie na novú úroveň,“ konštatuje 
Richard Száraz zo spoločnosti DMC. Po zlých skúsenostiach 
s niektorými dodávateľmi tlačových technológií presedlali na 
značku Konica Minolta. Samotné rozhodnutie sa nerodilo 
ľahko. „Aj keď neboli našimi zákazníkmi, spoločnosť DMC 
sme vždy radi privítali na našich workshopoch. Sme komunita 
profesionálnych tlačiarov, ktorá by si mala vedieť pomáhať,“ 
hodnotí Peter Lauko, obchodný manažér pre produkčnú 
tlač Konica Minolta Slovakia. O kúpe prvého zariadenia 

rozhodla férová cenová ponuka, seriózny prístup, ako aj 
starostlivosť o zákazníka po kúpe stroja. Samotným dodaním 
produkčného zariadenia sa spolupráca totiž nekončí. 

Úspech zaručený 

V súčasnosti tvoria portfólio zariadení spoločnosti 
DMC prevažne stroje značky Konica Minolta. Posledným 
prírastkom je jeden z najvyšších modelov digitálnych 
farebných zariadení - AccurioPress C 6085, ktorý poskytuje 
širokú škálu tlačových produktov v malých množstvách. 
Richard Száraz oceňuje najmä jeho farebnosť, zvlhčovač a 
kontrolu duplexnej sútlače: „Keď to porovnávam s klasickou 
čiernobielou tlačou, je toto zariadenie dobrá investícia.“ Tlač 

 Richard Száraz zo spoločnosti DMC (vľavo) a Peter Lauko, obchodný manažér pre produkčnú tlač Konica Minolta Slovakia (vpravo)

Z každej strany dnes profesionálny tlačiar počuje o znižovaní objemu zákaziek, 
personalizovanej tlači či veľkej rýchlosti dodania. Pre mnohých sú to strašiaci modernej 
doby, pre iných veľká výzva. Ako výzvu to berie aj spoločnosť DMC. Tá je príkladom 
toho, že ak niekto podniká úprimne a poskytuje spoľahlivé služby, úspech sa musí 
zaručene dostaviť.
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sa stala rýchlejšou a efektívnejšou. Samotné nastavovanie 
stroja na každú zákazku je pohotové a bezproblémové. 
V porovnaní so staršími technológiami tak DMC dokáže 
realizovať zákazky oveľa rýchlejšie a spoľahlivejšie. 
„Pridanou hodnotou zariadenia je nová jednotka IQ-501, 
ktorá automaticky meria a kalibruje farebnosť a duplexnú 
sútlač pred tlačou aj v priebehu tlače a tým výrazne šetrí 
čas operátora a zvyšuje produktivitu výroby,“ konštatuje 
Peter Lauko, obchodný manažér pre produkčnú tlač Konica 
Minolta Slovakia. 

Knihy v malom náklade 

Strojový park spoločnosti DMC zodpovedá zákazkám, 
ktoré realizujú. „Našou hlavnou doménou je kníhtlač, ako 
aj personalizované objednávky na rôznorodé materiály. 
Takými je napríklad koža, sklo či plast,“ konštatuje 
Richard Száraz. Vďaka strojom Konica Minolta dokážu 
realizovať objednávku kníh s mäkkou väzbou aj v malých 

množstvách za veľmi krátky čas. Neraz aj do 24 hodín. 
Oceňujú to stabilní zákazníci, ktorí potrebujú spoľahlivého 
dodávateľa tlače s fixnými termínmi a za rozumný peniaz. 
Medzi najvýznamnejších zákazníkov patria univerzity a 
rôzne inštitúcie, ktoré tlačia veľa publikácií. „Nemáme 
problém vytlačiť knihy v náklade aj 100 kusov,“ objasňuje 
Richard Száraz. Trend malých objemov sa totiž naplno 
začal prejavovať v posledných rokoch. K týmto trendom 
sa im hodila Konica Minolta, ktorá na svojich zariadeniach 
umožňuje realizovať menšie zákazky s kreatívnou tlačou. 

Rôznorodosť 

Príkladom sú nápojové lístky pre zákazníkov podniku 
vytlačené na plaste. Bar tak získa trvácne nápojové lístky, 
ktoré sa ľahko nezničia a súčasne aj dobre vyzerajú. 
Obdobným príkladom sú klasické domové dvere. Ak chcel 
zákazník v minulosti farebné dvere, mohol si ich nechať len 
namaľovať, alebo si vybrať tapetu z obmedzeného výberu. 
„Dvere, či čokoľvek iné potlačíme bez problémov. Výsledok 
je presne taký, po akom zákazník vždy túžil. Dnes nám 
kreatívna tlač ponúka neobmedzené možnosti,“ konštatuje 
Richard Száraz zo spoločnosti DMC. Vďaka veľkoformátovým 
UV injektovým zariadeniam Konica Minolta môžu realizovať 
najrôznejšie zákazky z priemyselnej tlače. Dopyt po tomto 
segmente tlače totiž významne rastie. 

Medzi výstupy spoločnosti DMC nepatria tak len knihy. 
Ich doménou je rôznorodosť. Nie nadarmo hovoria, že každá 
zo zákaziek je pre nich veľkou výzvou. Radi prekonávajú 
prekážky, a tak začínajú tlačiť aj na netradičné materiály. 

Príkladom je koža. Na základe požiadaviek dokážu 
individuálne potlačiť kabelky či topánky. Vznikajú z toho 
originálne kúsky, po ktorých je čoraz väčší dopyt. „Každý, 
kto vie dodať niečo na mieru, originálne a personalizované, 
má garanciu úspechu,“ konštatuje Peter Lauko. Spoločnosť 
DMC je toho živým príkladom.

www.dmc.sro.sk
www.konicaminolta.sk


