
KESCH Kft. Nyomtatási
Megoldások

KÉSIK A SZERVIZES?
Szerződött ügyfeleinknek,
4 vagy 8 órán belüli
megjelenést garantálunk!

ELLÁTÁSI 
PROBLÉMÁK?

Rövid határidővel
szállítunk, versenyképes
árakon, a legszélesebb
palettáról. Kínálatunkkal
igazodunk az ügyfeleink
igényeihez.

EGYEDI MEGOLDÁST 
KERES?

Egyedi nyomtatási és
ipari megoldásokkal,
fejlesztésekkel állunk
rendelkezésére!



Nyomtató üzemeltetés és karbantartás

Ipari hőnyomtatók, lézernyomtatók, mátrix nyomtatók karbantartása, javítása 
és üzemeltetése. Nyomtatók forgalmazása és kellékanyag ellátás

Ipari nyomtatók

HP Gold partnerként személyre szabott nyomtató park üzemeltetés,
kellékanyag ellátás, bérelt vagy akár saját nyomtató parkra.
Konica Minolta Selection partner ként Multifunkciós A4 színes lézernyomtatók
bérbeadását és üzemeltetését vállaljuk.

Irodai nyomtatók

Kártya nyomtatók, mobil nyomtatók forgalmazása, javítása, kellékanyag 
ellátása.

Speciális nyomtatás

Rövid reakció idő
Nyomtató üzemeltetés és karbantartás

A legdrágább nyomtató az álló nyomtató.
Garantált kiszállási idővel, cserenyomtatóval, képzett technikusokkal állunk
szerződött partnereink rendelkezésére.



Értékesítés széles spektrumon

• Vonalkód olvasók és kiegészítőik
• Adatgyűjtők és kiegészítőik
• Érintő kijelzők
• Üzleti 7x24 kijelzők
• Termelési display - SMART Signage

Ipari eszközök

• Tonerek-patronok
• Etikettek 

• Egyedi méret
• Egyedi kivitelezés
• Az általánostól az egyedi anyagokig

• Nyomdai alapanyagok a gyártótól
• Tekercses papírok
• Tekercses laminálók

• Csomagoló anyagok
• Thermo festékszalagok minden anyagra
• Bérnyomtatás

Kellékanyag ellátás

Ipari és iroda nyomtatók
• Lézer nyomtatók
• Thermal nyomtatók
• Matrix nyomtatók

Nyomtatók

Legyen szó általános irodai informatikáról
• Perifériák
• Alkatrészek
• Számítógépek, notebookok

Kommunikációról
• Telefonok és kiegészítőik
• Adó-vevők és kiegészítőik

Szerver technológiáról
• Rack szekrények
• Szerverek
• Szünetmentes megoldások

Informatikai eszközök
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Különleges igényei vannak?
Egyedi mérnöki megoldások!

01
Ipari programozási feladatok, egyedi folyamat ellenőrző, kiértékelő szoftverek
fejlesztése. Speciális nyomtató felület programozása ESC/P2, IGP, PCL, ZPL nyelveken.

Szoftverek fejlesztés

02
Méréstechnikai készülékeink számos fizikai tulajdonságot képesek mérni a legyártott
termékeken. A pneumatikus készülékektől az elemi elektronikai alkatrészekig számos
paramétert képesek vizsgálni rendszereink. Műszerek vezérlését, mérési adatok
feldolgozását, naplózást PC alapú szoftvereinkkel biztosítjuk a berendezések mellé, így
robosztus és nagy megbízhatóságú rendszer áll rendelkezésre a felhasználónak.

Méréstechnikai rendszerek

03
Gyártástámogató rendszereink biztosítják a gyártási-csomagolási folyamatok
hibamentességét, gördülékenységét. A gyártási életciklus minden lépése végig
követhető, minden lényeges esemény naplózható.

Gyártás támogató rendszerek

04
Egyedileg gyártott és tervezett készülékek a mobil munkaállómástól az ipari szenzor és
aktuátor vezérlőkön keresztül az autó ipari tesztrendszer vezérlőkig, széles
tartományban képesek kiszolgálni bármilyen egyedi, speciális igényt, továbbá
profilunkba illeszkedik céleszköz készítése.

Vezérlő berendezések – Egyedi gyártású berendezések



Több mint 30 éve a piacon

Kiemelt 
HP partnerek 

lettünk

HP SILVER Partner
Silver partnerek 

lettünk
Új székhely

Új modern székhelyre 
költöztünk

ISO 9001

ISO minőség irányítási 
rendszer bevezetése

KONICA MINOLTA
Selection Partnerek 

lettünk
HP GOLD partner

Gold partnerek 
lettünk
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Alapítás

100%-ban Magyar 
családi tulajdon

1989

Árbevétel

2 millió €

BISNODE
Pénzügyileg stabil 

vállalkozás

20182016

PARTNEREINK:

ISO 14001
ISO minőség irányítási 
rendszer bevezetése

2019
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