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HPIX Kreatív Fotóscikkek 
 

 

 

A következő oldalakon a HPIX kreatív fotóscikkek egy olyan részét mutatjuk be, melyek bár 

igazán könnyen és gyorsan a Creative PhotoCloud szoftverekkel szerkeszthető és az általa 

támogatott laborgépeken állítható elő, de kis „barkácsolással” az ilyen rendszert (még… ) 

nem használó fotós üzletek által is elkészíthetők lehetnek. Bemutatjuk hát ezeket a termékeket, 

röviden vázoljuk elkészítésük módját, és azokat a kellék- és segédanyagokat, melyek a HPIX-

tól minden érdeklődő labor rendelhet. 

 

Reméljük, ezzel is tudunk segíteni az eredményesebb üzletmenet kialakításához. Ha Ön úgy 

érzi, szívesen elkezdené e termékek forgalmazását, de még nem regisztrált partner a HPIX-nél, 

úgy írjon a hpix@hpix.hu címre, hogy megcsinálhassuk regisztrációját és hozzáférését a 

kellékek rendelését lehetővé tevő webáruházhoz.  

 

 

 

Elérhetőség, árak 

 

A jelen anyagban bemutatott eszközök, kellékanyagok a HPIX Kft webáruházán keresztül 

érhetők el a HPIX regisztrált partnerei számára. A webáruház a www.hpix.hu honlap fejlécéből 

érhető el; a bejelentkezéshez 3 adatra (PAZ /Partner AZonosító/, felhasználónév, jelszó) 

szükséges, mely adatokat a HPIX tudja Önnek megadni.  

A webáruházban cikkszám, megnevezés alapján lehet konkrét cikkre keresni; de ha egy konkrét 

eszközhöz keresünk kellékanyagokat, azokat az eszköz nevére való rákereséssel is 

legyűjthetjük. A termékeket termékcsoportokba soroljuk; e termékcsoportok egy fa-

struktúrában is kibonthatók, a bennük foglalt termékek így is böngészhetők. 

 

A webáruházban mindenkor aktuális ár- és készletinformációkat találunk minden cikkel 

kapcsolatban. A megjelenített árak mindenkor nettó, ÁFA nélküli értékek.  

 

A készletinformáció többnyire pontos, a program indításának pillanatában érvényes 

készletmennyiséget ad. Ha e mező valahol nem konkrét darabszámot, hanem a „Rendelésre” 

szót mutatja, akkor az adott cikk megrendelhető, de kiszállítására csak a HPIX raktárába 

beérkezés után tud sor kerülni. Ritka esetben előfordulhat, hogy a program elérhető készletet 

mutat valamely termékből, de mégsem sikerül a megrendeléssel a termékeket lefoglalni. 

Ilyenkor vagy az történt, hogy böngészés közben egy másik megrendelő „elvitte az orrunk elől” 

a készleten lévő mennyiséget, vagy esetleg fennálló, lejárt tartozás miatt a program nem engedte 

az automatikus foglalást. 

 

A készleten lévő termékeket általában legkésőbb a rendelést követő második munkanapon 

házhozsszállítja a velünk dolgozó futárszolgálat. Amennyiben a rendelések átlagértéke 

meghaladja a nettó 20,000 Ft-t, úgy a (belföldi) kiszállításért szállítási költséget nem számolunk 

fel.  

 

 

mailto:hpix@hpix.hu
http://www.hpix.hu/
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Vászonposzter keretmegoldások 

 

 

Az általunk kínált vászonposzter-keretezési megoldások bár minden bizonnyal nem a magyar 

piacon fellelhető legeslegolcsóbb eljárások e feladatra, mégis rengeteg olyan előnnyel bírnak, 

melyek végredményben biztos, hogy a vászonposzter-termékkörből kihozható legnagyobb 

profit elérését teszik lehetővé. 

 

Előnyei 

 

 A keretmegoldások méretben pontosan illeszkednek a Creative PhotoCloud 

szoftverekben rendelhető vászon-termékekhez. Így a vásznak készítése során egyáltalán 

nincs szükség a méretek illesztésére, mérésekre, famunkákra, melyek nem csak igen sok 

időt igénylő feladatok, de sok hibalehetőséggel is járnak. 

 A keretek összeszerelése, a rámára feszített vászon elkészítése egy minden 

előképzettség vagy speciális szaktudás nélküli dolgozó számára is legfeljebb 8-10 

perces olyan feladat, mely – köszönhetően a megoldás részét képező segédeszközöknek 

– gyakorlatilag elronthatatlan, így szinte teljesen selejtmentes. 

 A kész termék (gyakorlatilag a készítő munkatárs szakértelmétől függetlenül is) 

tökéletesen eldolgozott sarkokkal, hibátlanul, teljesen egyenletesen feszülő 

vászonfelülettel bír. Így gyors, eltéveszthetetlen munkával olyan végterméket kapunk, 

mely egészen biztosan elnyeri vevőnk tetszését. 

 A kész vásznak (a rendszer részeként kapható kapcsok segítségével) kvázi kollázsként 

összekapcsolhatók, és így akár egyforma, akár különböző méretű vásznak 

összerakásával egészen különleges, nagyon látványos új termékek állíthatók elő. 

Melyek egyediségükkel, izgalmasságukkal megintcsak üzletünk vonzerejét – és így 

nyereségét tudják növelni. 

 

 

Termékek 

 

A vászonkeret-rendszer használatához szükség van egy „induló készletre” – ez tartalmazza a 

rámalécek pontos illesztéséhez szükséges műanyag sarokelemeket, egy tubus folyékony 

ragasztót, valamint tartalék fémkapcsokat a lécek egymáshoz rögzítéséhet. Ezt az induló 

készletet csak egyszer kell megvásárolni, a benne legfontosabb sarokelemek biztos, hogy 

éveken át használhatók lesznek. A ragasztó nyilván előbb-utóbb elfogy; ezek külön is 

utánrendelhetőek.  

(Figyelem: a 2016 nyarán bevezetésre kerülő ’1500’-as keretek méreteikben nem 

kompatibilisek a korábban HP cikkszámokon forgalmazott keretekkel. Így ezen újakhoz a régi, 

HP indulókészlet sarokelemei nem használhatók, mindenképp szükséges egy új indulókészlet 

beszerzése.) 

 

A konkrét keretek elkészítéséhez a rámaléc-csomagokra van szükség. A korábbi, HP 

cikkszámokon (CS7xxB) forgalmazott csomagok konkrét vászonméretekhez (pl 28x35, 40x50 

cm…) tartalmaztak minden szükséges alkatrészt (így pl. 2 db 28 és 2 db 35 cm-s lécet + 

kiegészítőket) – egy-egy dobozban jellemzően 5 teljes vászon elkészítéséhez szükséges minden 

alkatrészt megtalálhattunk. E cikkszámok 2016 nyarán kifutnak, a továbbiakban ezek nem 

lesznek rendelhetőek. A helyükre kerülő új, „1500”-as lécek méretenként egy-egy dobozban 

jellemzően 16 db lécet tartalmaznak, valamint a szereléshez szükséges kapcsokat és feszítő-
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lécecskéket a szükséges mennyiségben. Így ügyelni kell arra, hogy a készíteni kívánt 

méretekhez mindkét léchosszt berendeljük (pl. 28x35 vászonhoz 28 és 35 cm-s léc-dobozokat 

kell külön-külön tartani); ugyanakkor ez a korábbinál jóval nagyobb rugalmasságot tesz 

lehetővé a kínálatunk kialakításában – például ajánlhatunk, készíthetünk négyzetes vásznakat 

is.  

Jelen választékunk 38 mm széles léceket, 20,3cm (8”), 27,9cm (11”), 35,6cm (14”), 40,6cm 

(16”), 50,8cm (20”), 76,2cm (30”) és 91,4cm (36”) hosszakban tartalmaz, melyekkel a Creative 

PhotoCloud szoftverekben elérhető minden vászonméret keretezése megoldható. A 

későbbiekben tervezzük a választék további méretekkel bővítését.  

 

Nagyméretű vásznak készítéséhez ajánlott egy „középfeszítő” léc használata, mely az 

egymástól nagyobb távolságra lévő rámalécek közé helyezve biztosítja a vászon megfelelő 

feszességét. Ilyen középfeszítők külön csomagban érhetők el, és mivel csak viszonylag ritkán 

szükségesek, akár egyesével való megrendelésüket is lehetővé tesszük. 

 

A keretezés elvégzéséhez mindezeken kívül csak egy jó éles késre (snitzerre) lesz szükség – no 

ilyen nem szerepel a HPIX választékában, de beszerzése nyilván nem jelent különösebb 

problémát… 

 

 

 

       
Ez itt egy rámaléc… pontosan méretre vágva, előkészítve…   ez pedig egy sarokelem, minden mérethez 

 

       
A rámaléceken öntapadós ragasztószalag van gyárilag  Szükség lesz még 4 fémkapocsra (lécekkel csomagolva) 
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      A sarokelemekkel összerakjuk a keretet                           Leszedjük az öntapadós csík védőszalagját 

 

    
          A keretet ráragasztjuk a vászonra, kiszedjük a sarokelemeket majd méretre vágjuk a vásznat 

 

    
           A sarkoknál bemetsszük a vásznat                        …majd a kis füleket felhajtjuk a ragasztós peremre 

 

    
Hasnzos folyékony ragasztóval megkenni a peremeket…   ez után a léceket felhajtjuk és a fémkapcsokkal  

                                                                                                                         összefogjuk 
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           A feszítő-lécecskék biztosítják, hogy a vászon egyenletesen, stabiljan feszüljön a keretre 

 

 

     
                  Kb 8 perc alatt készen van a hibátlan vászonkép, tökéletesen eldolgozott sarkokkal 

 

 

    
      A kollázs kapcsok segítségével több vászon összekapcsolható egy igazán izgalmas termékért! 
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Cikkszámok 

 
Cikkszám Megnevezés Csoport Db/egység 

1500CCMCEU_1 Vászonposzter kollázs kapcsok 
Vászonposzter 
farámák 

40 

1500SKGMCEU_1 
Vászonposzter indulókészlet (sarokelemek, ragasztó, extra 

kapcsok) 

Vászonposzter 

farámák 
1 

CS756H Vászonposzter ragasztó 
Vászonposzter 

farámák 
4 

1508MCEU_1 Vászonposzter keretléc 1500, (8") 20,3 cm x 38mm 
Vászonposzter 
farámák 

16 

1511MCEU_1 Vászonposzter keretléc 1500, (11") 27,9 cm x 38mm 
Vászonposzter 

farámák 
16 

1514MCEU_1 Vászonposzter keretléc 1500, (14") 35,6 cm x 38mm 
Vászonposzter 

farámák 
16 

1516MCEU_1 Vászonposzter keretléc 1500, (16") 40,6 cm x 38mm 
Vászonposzter 
farámák 

16 

1520MCEU_1 Vászonposzter keretléc 1500, (20") 50,8 cm x 38mm 
Vászonposzter 

farámák 
16 

1530MCEU_1 Vászonposzter keretléc 1500, (30") 76,2 cm x 38mm 
Vászonposzter 
farámák 

16 

1536MCEU_1 Vászonposzter keretléc 1500, (36") 91,4 cm x 38mm 
Vászonposzter 
farámák 

16 

3615MCEU_1 Vászonposzter keret középfeszítő (36") 91,4 cm-hez 
Vászonposzter 

farámák 
1 
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Kasírozott képek 

 

 

A „kasírozott kép” terminológia olyan termékkört fed, melyben egy normál módon 

(laborgéppel, fotónyomtatóval) elkészített normál méretű fényképet (vagy akár kollázsképet) 

egy 1-3 cm vastag kemény lapra applikálunk. A kész termék falra akasztható vagy egy, a 

termékkel szállított kitámasztóval asztalra is helyezhető – jellemzően egy látványos, a 

hagyományos „kép a keretben” megoldásnál újszerűbb, fiatalosabb, talán látványosabb fali- 

vagy asztali dekorációt kapunk. És ezzel nem csak azért járhatunk igen jól, mert minimális 

többletmunkával lehet az eredeti kép értékét (és így a rajta elérhető árrést) sokszorosára növelni, 

de a vevők jellemzően igencsak kedvelik e műfajt, és így várható, hogy visszatérnek újabb és 

újabb kasírozott képeket rendelni. 

 

 

Előnyei 

 

 Minden, a Creative PhotoCloud szoftverekben megszerkeszthető, rendelhető kasírozott 

kép termékhez forgalmazunk méretben pontosan illeszkedő alapot. Így a szoftveren át 

rendelt termék elkészítéséhez nincs szükség méricskélésre, illesztésekre, képkivágások 

számítgatására vagy éppen famunkára – a rendelt terméket biztosan előállíthatjuk 

pillanatok alatt, kifogástalan minőségben. 

 Kasírozott kép alapjaink öntapadó fólia felülettel bírnak, melyre a képet ráhelyezve egy 

simítóhengerrel szó szerint másodpercek alatt lehet hibátlanul, buborékmentesen 

rádolgozni. A lapok pár milliméterrel kisebbre vannak méretezve, mint a képek, így a 

körben fennmaradó keskeny peremek egy-egy mozdulattal végrehajtott levágása után a 

kasírozott kép elkészült; egy perccel a kép kinyomtatása után már át is adható a termék. 

 A kész kasírozott képek hátoldalán egy lyuk a falra akasztást teszi lehővé. A lappal 

együtt szállítunk egy, a hátoldalon lévő menetbe csavarozható kitámasztót – ezt ne 

felejtsük el vevőnkek átadni, aki így eldöntheti, hogy az egyedi dekorációt falra helyezi, 

vagy asztalra állítja. 

 

 

Termékek 

 

Kasírozott kép alapként jelenleg háromféle kivitelben tartunk készleten. A 20x50 

panorámamérethez (mely különösen látványos multipaneles kompozíciók készítését teszi 

lehetővé!) még régi HP választékból kínálunk 2,5 cm vastag, ezüst peremszínű műanyag alapot. 

13x18, 20x25 és 30x30 méretekben fekete oldalszínű, elegáns, kb 3 cm vastagságú műanyag 

alapokat tartunk; míg 13x18, 20x25 és 28x35 méretekben vékonyabb, (1,5 cm), barna 

oldalszínű farost (MDF) lapból készült masszív, elegáns lapokat is ajánlunk. 

 

A kasírozott képek elkészítéséhez semmi különleges célszerszám nem „kötelező”. Ajánlott, jó 

segítséget ad a kép hibamentes lesimításához a CS781A cikkszámon elérhető simítóhenger, de 

ha valakinek van már gyakorlata ilyen feladatokban, e nélkül is sikerülhet a kép buborékmentes 

felragasztása. A kép vastagabb alaphoz illesztéséhez segítshet a Q8945A illesztőeszköz – de ez 

is olyan segédeszköz, melyet némi gyakorlat birtokában különösebb probléma nélkül 

elhagyhatunk. A kép körbevágásához kellően éles és elég hosszú pengével rendelkező snitzer 

szükséges. 
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  Ajánlott segédeszközök kasírozott kép készítéséhez          A vastagabb műanyag és a vékonyabb MDF alaplap 
 

    
    Hajtsuk vissza élesen az öntapadós fólia sarkát                 Illesszük a képet pontosan a lap másik sarkától 

 

     
      Simítsuk a képet a ragasztós felületre, közben                        Gondosan egyengessük el a felületet 

folyamatosan húzzuk ki a ragasztófelület védőfóliáját 
 

     
        Vágjuk le a kép alapon túlnyúló peremét…                 …és máris készen áll a kifogástalan kasírozott kép! 
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                 A képet falra is lehet akasztani vagy a mellékelt kitámasztóval asztalra állítani! 
 

 

 

 

Cikkszámok 

 
Cikkszám Megnevezés Csoport Db/egység 

CS781A Kasírozott kép simítóhenger 
Fotólabor eszközök, 
segédanyagok 

1 

Q8945A Kasírozott kép igazítóeszköz 
Fotólabor eszközök, 

segédanyagok 
1 

B5E85A Kasírozott kép alap 20x50 (10 db) 
Kasírozott kép 

alapok 
10 

JMPP127X178B-
10 

Kasírozott kép alap 13x18, 25mm fekete (10 
db) 

Kasírozott kép 
alapok 

10 

JMPP203X254B-

10 

Kasírozott kép alap 20x25, 25mm fekete (10 

db) 

Kasírozott kép 

alapok 
10 

JMPP305C305B-8 Kasírozott kép alap 30x30, 25mm fekete (8 db) 
Kasírozott kép 

alapok 
8 

MFD1114 Kasírozott kép alap 28x35 cm, MDF vékony 
Kasírozott kép 
alapok 

1 

MFD57 Kasírozott kép alap 13x18 cm, MDF vékony 
Kasírozott kép 

alapok 
1 

MFD810 Kasírozott kép alap 20x25 cm, MDF vékony 
Kasírozott kép 

alapok 
1 
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Gyors fotókönyvek 

 

 

A Creative PhotoCloud redszerben jelenleg háromféle „gyors fotókönyv” érhető el: 22x28 

fekvő, 22x28 álló és 30x30cm négyzetes méretek. E termékek jellemzője, hogy (megfelelő 

papírra) kétoldalasan kell a lapokat kinyomtatni, majd a lapokat a választékunkban 

megtalálható fotókönyv borítókba egyetlen mozdulattal lehet behelyezni, hogy a könyv máris 

készen álljon, a vevőnek átadható legyen. Ezzel az eljárással a rendelés beérkezésétől számított 

10-30 percen belül van mód igazán magas minőségű fotóköny készítésére, ami valóban 

egyedülálló kínálatot jelenthet az egész piacon.  

 

Előnyei 

 

 A Creative PhotoCloud rendszeren át elérhető gyors fotókönyvekhez minden eszközt – 

a pontosan megfelelő méretű és minőségű papírokat, a szoftverben felkínált színű és 

anyagú könyvborítókat a HPIX választékában megtaláljuk. Így egy fotókönyv 

elkészítése a nyomtatáson és a borítóba helyezésen kívül semmi más munkát nem 

igényel. 

 A kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően nincs szükség oldalak egymáshoz illesztésére, 

ragasztására – a nyomtatás így valóban csak annyi operátori munkát igényel, amennyi 

a papírok behelyezése, majd a hátoldal nyomtatásához a megfordításuk igényel. 

 Az egyedi fotókönyvborító megoldás minden segédeszköz nélkül teszi lehetővé tíz 

másodpercnyi (!!!) munkával a könyv kötését. 

 Az eljárásunkkal készülő fotókönyvek kötése oldható és újra köthető a lapok vagy a 

kötés bármi sérülése nélkül. Így a fotókönyvek később új lapokkal bővíthetők, a sérül 

lapok kicserélhetők lesznek.  

 A technológiának köszönhető egyedülállóan gyors fotókönyv készítés különleges 

versenyelőnyt biztosíthat számunkra: míg a legtöbb versenytárs ezt az igencsak keresett 

kreatív terméket 4-10 napos átfutással tudja csak elkészíteni, mi akár egy órás, vagy 

annál is gyorsabb szolgáltatásként kínálhatjuk ezt. 

 

 

Termékek 

 

A gyors fotókönyvek készítéséhez a megfelelő (22x28 vagy 30x30 cm) méretű kétoldalas 

nyomtatáshoz alkalmas papírra, valamint a fotókönyv borítóra van szükség. Maga a nyomtatást 

jelenleg az Epson L1800 asztali tintasugaras nyomtatóval javasoljuk elvégezni. E nyomtató 

előnye a viszonylag olcsó beszerzési ára, rendkívül gazdaságos működése (köszönhetően a 

külső tintatartályos kivitelnek), valamint a kifogástalan nyomtatási minősége – hátránya a 

viszonylagos lassúsága (egy 22x28 oldal kinyomtatása kb 1 perc), valamint a korlátozott 

terhelhetősége (nagyobb mennyiségek – napi 10-15 könyv felett) már inkább több L1800 

nyomtató beállítását javasoljuk. 

Az L1800 nyomtató nem képes automatikus kétoldalas nyomtatásra; az egyik oldalon 

megnyomtatott lapokat (egy csomagban) megfordítva vissza kell helyezni, majd így folytatni a 

nyomtatást a hátsó oldalakkal.  

 

Fotókönyv nyomtatásra jelenleg kétféle papírt kínálunk. Az SM_ kezdetű cikkszámú fényes 

kétoldalas papírok csillogó felületet, nagyon élénk színeket eredményeznek; e papírokat az 

L1800 nyomtató igen megbízhatóan, stabilan, igen kevés hibával tudja kezelni.  
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Az FS_J kezdetű cikkszámokkal elérhető matt papírok igen magas minőségű, teljesen matt 

felülettel rendelkeznek, ami megfelelő minőségű fotókból egészen különleges szépségű lapokat 

eredményez. Sajnos tapasztalatunk szerint e papírokat az L1800 problémásan tudja csak kezelni 

– mivel gyakori lapbehúzáskor a duplázás vagy a papír elakadása, az ilyen matt papírra történő 

könyvnyomtatás szinte folyamatos operátori felügyeletet igényel. Ha tehát ezt Ön nem 

óhajtja/tudja biztosítani, akkor javasolt a matt opció kihagyása, és csak a fényes felületű gyors 

fotókönyv szerepeltetése a választékban. 

 

Fotókönyv borítók választékunkban „Rugós fotókönyv borítók” termékcsoport alá lettek 

besorolva. Ezek többféle színben, a következő kategóriákban érhetők el: 

- Méretek: 

o 22x28 cm, fekvő 

o 22x28 cm, álló 

o 30x30 cm 

- Anyagminőség 

o szövetborítás 

o bőr borítás 

- Kivitel 

o ablakos (a fedőlap közepén egy ’alak’ kivágás található, mely mögé a 

szerkesztőszoftverünk a borítóképet beilleszti) 

o ablak nélküli (nincs kivágás a fedőlapon. A Creative PhotoCloud szoftver 

egyelőre ezt a verziót nem kínálja, az ilyen fotókönyvek implementálása 

folyamatban van). 

 

2016 nyarán még elérhető webáruházunkban néhány, a HP választékból maradt borító. Ezekhez 

a CPC szoftver teljes támogatást nyújt; de az egyes cikkszámok elfogyásával azok nem lesznek 

később rendelhetők. 

 

 

 

 

      
A fotókönyv borítót egy határozott mozdulattal feszítsük hátra és illesszük bele a kétoldalasan nyomtatott lapokat 
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Felengedve a borítót a gericben lévő csíptető 6-20 lapot tökéletesen, erősen tart – és bármikor újra nyitható! 
 

    
                                   Mintegy 10 másodperc „kötészet” után készen áll a fotókönyv. 
 

 

Cikkszámok 

 
Cikkszám Megnevezés Csoport Db/egység 

FS_J93274 Matt 230g fotókönyv, naptár papír 30x30 cm 
Kétoldalas nyomtatáshoz való 
papírok 

500 

FS_J93874 Matt 230g fotókönyv, naptár papír 22x28 cm 
Kétoldalas nyomtatáshoz való 

papírok 
500 

SM_222801G Fényes 230g fotókönyv, naptár papír 22x280 cm 
Kétoldalas nyomtatáshoz való 

papírok 
50 

SM_303001G Fényes 230g fotókönyv, naptár papír 30x30 cm 
Kétoldalas nyomtatáshoz való 
papírok 

50 

CAL0002LN 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablak nélkül, 

gyöngyház bőr 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL0002LW 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablakkal, 

gyöngyház bőr 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL0005LW 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablakkal, vajszínű 
bőr 

Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL0010LW Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablakkal, barna bőr Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL0015LN 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablak nélkül,fekete 
bőr 

Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL0015LW 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablakkal, fekete 

bőr 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL3006CW 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablakkal, 

világosbarna szövet 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL3011CW 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablakkal, korál 
szövet 

Rugós fotókönyv borítók 10 
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CAL3014CW 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablakkal, kék 

szövet 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL3016CW 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablakkal, vörös 
szövet 

Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL3020CW 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablakkal, mélykék 

szövet 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL3021CN 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablak nélkül, 

fekete szövet 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL3021CW 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablakkal, fekete 
szövet 

Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL5038CN 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablak nélkül, fehér 

szövet 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAL5038CW 
Fotókönyv borító 28x22 fekvő, ablakkal, fehér 

szövet 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAP0005LN 
Fotókönyv borító 28x22 álló, ablak nélkül, vajszínű 
bőr 

Rugós fotókönyv borítók 10 

CAP0005LW 
Fotókönyv borító 28x22 álló, ablakkal, vajszínű 

bőr 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAP0015LN 
Fotókönyv borító 28x22 álló, ablak nélkül, fekete 

bőr 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAP0015LW Fotókönyv borító 28x22 álló, ablakkal, fekete bőr Rugós fotókönyv borítók 10 

CAP3016CW 
Fotókönyv borító 28x22 álló, ablakkal, vörös 

szövet 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAP3021CN 
Fotókönyv borító 28x22 álló, ablak nélkül, fekete 
szövet 

Rugós fotókönyv borítók 10 

CAP3021CW 
Fotókönyv borító 28x22 álló, ablakkal, fekete 

szövet 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAP5038CN 
Fotókönyv borító 28x22 álló, ablak nélkül, fehér 

szövet 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CAP5038CW 
Fotókönyv borító 28x22 álló, ablakkal, fehér 
szövet 

Rugós fotókönyv borítók 10 

CBS0002LN 
Fotókönyv borító 30x30, ablak nélkül, gyöngyház 

bőr 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CBS0002LW Fotókönyv borító 30x30, ablakkal, gyöngyház bőr Rugós fotókönyv borítók 10 

CBS0005LW Fotókönyv borító 30x30, ablakkal, vajszínű bőr Rugós fotókönyv borítók 10 

CBS0015LN Fotókönyv borító 30x30, ablak nélkül, fekete bőr Rugós fotókönyv borítók 10 

CBS0015LW Fotókönyv borító 30x30, ablakkal, fekete bőr Rugós fotókönyv borítók 10 

CBS3006CW 
Fotókönyv borító 30x30, ablakkal, világosbarna 

szövet 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CBS3011CW Fotókönyv borító 30x30, ablakkal, korál szövet Rugós fotókönyv borítók 10 

CBS3020CW Fotókönyv borító 30x30, ablakkal, mélykék szövet Rugós fotókönyv borítók 10 

CBS3021CN 
Fotókönyv borító 30x30, ablak nélkül, fekete 

szövet 
Rugós fotókönyv borítók 10 

CBS3021CW Fotókönyv borító 30x30, ablakkal, fekete szövet Rugós fotókönyv borítók 10 

CBS5038CN Fotókönyv borító 30x30, ablak nélkül, fehér szövet Rugós fotókönyv borítók 10 

CBS5038CW Fotókönyv borító 30x30, ablakkal, fehér szövet Rugós fotókönyv borítók 10 
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Naptárak 

 

Helybeni gyártásra lapozós (1 hónap – 1 lap) naptárak meglehetősen széles választékát kínáljuk 

a Creative PhotoCloud rendszeren keresztül. A falinaptárak között van két olyan tipus (25 

oldalas 22x28 és a 25 oldalas 30x30), melyek lapjai kétoldalas nyomtatással, a gyors 

fotókönyvvel megegyező módon készülhetnek el, ám az összes többi naptár egyoldalas 

termékként, így a „teljesen normális” fényképek készítéséhez használt laborgépünkkel 

elkészíthető.  

 

 

Előnyei 

 

 Valamennyi naptár nyomtatás után egy spirálozási eljárás után azonnal kész – így (a 

nyomtatási időtől függően) 10-30 perc alatt bármilyen naptárt átadhatunk vevőnknek. 

 A naptárak összeállításához szükséges élő munka kb 5 perc – beleértve a spirálozást és 

az asztali naptárak tartóra applikálását is.  

 A választék legnagyobb részét alkotó egyoldalas (asztali- és falinaptárak) normál 

laborgépünkkel elkészíthetők, így ezen igazán keresett, komoly árréssel értékesíthető 

termék készítéséhez nincs szükség más, különleges nyomtató beszerzésére. 

 

 

Termékek 

 

A naptárak lapjait a Creative PhotoCloud rendszer – attól függően, hogy egyoldalas vagy 

kétoldalasan nyomtatott terméket rendeltek – az Epson L1800 nyomtatóra, vagy a 

csatlakoztatott laborgépünkre küldi. Kétoldalas nyomtatáshoz használjuk a gyors 

fotókönyvekhez is használandó SM_ kezdetű cikkszámú fényes kétoldalas papírokat; az 

egyoldalas termékeket alapértelmezésben fényes fotópapírra nyomtatná rendszerünk, de 

természtesen van mód ezt luster (matt) felületre módosítani. 

 

A kinyomtatott lapokat ez után össze kell spirálozni. Ehhez szükséges egy spirálozógép, melyet 

a HPIX alapértelmezésben nem tart készleten, de igény esetén tudunk segíteni beszerzésében.  

A spirálozáshoz a CC111A cikkszámon rendelhető fém naptárspirált ajánljuk használni. Ez a 

választékban elérhető legnagyobb mérethez is alkalmazható; kisebb méretek esetén a szélen 

fennmaradó spiráldarabot egy csípőfogóval egyszerűen vágjuk le.  

A kétoldalasan nyomtatott naptárakat a felülre kihajtott lap közepére lyukasztott lyukon lehet 

falra akasztani; míg az egyoldalasan készülő, 13 oldalas naptáraknál a spirál közepébe kell egy 

akasztót beleilleszteni. Ehhez szükséges egy CC111C cikkszámon rendelhető lyukasztógép 

mint egyszer megvásárolandó eszköz; magát az íves akasztókat CC111B cikkszámon lehet a 

HPIX-től megrendelni.  

 

Asztali naptárakhoz értelemszerűen nem kell akasztó, viszont szükséges egy kartonpapír 

állvány, melyre az összespirálozott lapok illeszthetők, és ezzel áll elő az asztalra helyezhető, 

lapozható havinaptár. Az egyes méretekhez illeszkedő asztali karton állványok NPB… 

cikkszám alatt taláhatók a webáruházban. 
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Naptár készítéséhez:laborgéppel kinyomott oldalak, naptárspirál, asztali naptárhoz: állvány, falinaptárhoz: 

akasztóhurok. És persze spirálozógép. 

 

   
A spirálozóval kilyukasztjuk a lapokat és velük együtt az állvány anyagát, a spirált befűzzük és méretre vágjuk 
 

     
                      A lapokat és az állványt együtt spriálozzuk                                                  …és kész. 
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      Látványos, egyszerű asztali naptár…                       …vagy falinaptár, ahol az állvány helyett az akasztó- 

                                                                                                         kampót kellett elhelyeznünk.  
 

 

 

Cikkszámok 

 
Cikkszám Megnevezés Csoport Db/egység 

CC111A Lyukasztógép naptárakasztóhoz 
Fotólabor eszközök, 
segédanyagok 

1 

CC111A Fehér kötőspirál naptár készítéséhez 
Kreatív fotóstermékek 
kellékanyagai 

100 

CC111B Fém akasztó naptár készítéséhez 
Kreatív fotóstermékek 

kellékanyagai 
100 

NPB1544 Asztali naptár karton alap 15x15 naptárhoz 
Kreatív fotóstermékek 
kellékanyagai 

10 

NPB2144 Asztali naptár karton alap 21x15 naptárhoz 
Kreatív fotóstermékek 
kellékanyagai 

10 

NPB3539 Asztali naptár karton alap 30x12 naptárhoz 
Kreatív fotóstermékek 

kellékanyagai 
10 

NPB5915 Asztali naptár karton alap 15x21 naptárhoz 
Kreatív fotóstermékek 
kellékanyagai 

10 

SM_222801G 
Fényes 230g fotókönyv, naptár papír 22x280 
cm 

Kétoldalas nyomtatáshoz való 
papírok 

50 

SM_303001G 
Fényes 230g fotókönyv, naptár papír 30x30 

cm 

Kétoldalas nyomtatáshoz való 

papírok 
50 
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Ajándéktárgyak 

 

A fotós ajándéktárgyak területén a HPIX két nagy kategóriában kínál választékot: szublimációs 

és papírképből készült tárgyak. Szublimációs termékek közül számos (bögrék, puzzle-k, 

pólóingek stb stb) a Creative PhotoCloud szoftvereken keresztül is szerkeszthetők, rendelhetők; 

előállításuk ugyanakkor meglehetősen munka- és eszközigényes feladat. Emiatt az olyan fotós 

üzletben, ahol a nagy választékot a lehető legkisebb létszámmal, lehető leghatékonyabban 

kívánják nyújtani, az ilyen szublimációs ajándéktárgyakat érdemesebb központi laborban 

gyártandó termékkénk konfigurálni. Az ilyen központi gyártást szintén vállaljuk; ennek 

részleteit külön tudjuk egyeztetni. 

 

Nagyon hatékony lehet azonban a papírképből készült tárgyak csoportja. Ezek támogatása a 

Creative PhotoCloud szoftvereiből még nincs kidolgozva, de a termékcsoport egyszerű- és 

egyben nagyszerűsége lehetővé teszi, hogy már kifejezett szoftverháttér nélkül is jó üzletet 

csinálhassunk velük. A termékcsoport jellemzője, hogy laborgépünkkel elkészített papírképből 

lehet, legtöbb esetben egy, a konkrét termékhez választott kivágó formával a méretben pontosan 

illeszkedő kivágást elkészíteni, majd e képet a nyers „vázba” minden további szerszám vagy 

bonyolult procedúra nélkül beilleszteni. Ezzel pedig vonzó, fényképekkel megszemélyesített 

tárgyak garmada állítható elő az üzletben abszolút minimális munkával, minimális befektetés 

mellett.  

 

 

Előnyei 

 

 A fotós ajándéktárgyak folyamatosan a legkeresetebb fotós cikkek között vannak, 

népszerűségük stabilan növekszik. A piac a már régóta bevált, megszokott ajándékok 

mellett kifejezetten nyitott az újdonságokra – választékunkkal, különösen a 

papírképekből készíthető tárgyakkal e piacra kínálunk kényelmes belépést. 

 A lehető legegyszerűbb, leg-költséghatékonyabb megoldásokat kínáljuk az ajándékok 

területén. Kisebb üzletek, ahol a szublimációs tárgyak készítésére infrastruktúra, hely, 

esetleg személyzet fenntartása nem lehet rentábilis, a Cteative PhotoCloud rendszeren 

át akár teljes választékot kínálhatnak rendelőszoftverükön, támaszkodva a HPIX 

központi gyártására, 3-5 napos átadási határidőket vállalva. A papírképekből készíthető 

termékek választékát viszont minimális befektetés és munkaráfordítás mellett bármely 

üzlet megjelentetheti kínálatában, akár azonnali szolgáltasként kínálva. 

 A papírképekből készíthető fotós ajándéktárgyak nyersanyagai elegáns csomagolásban, 

igazán minőségi kivitelben érhetők el. Az ajánlott, egyedi vágóeszközökkel vágott 

képekkel készítve pedig olyan termékeket ajánlhatunk, melyek minőségükben 

kifejezetten a felső kategóriákat képviselik – és így értük felső kategóriás árakat is 

kérhetünk. 

 

 

Termékek 

 

Szublimációs eljárással készíthető termékek körében egyelőre csak alaptermékek (pl. bögrék 

(fehér, vagy színes füllel és belsővel), sport pólók, puzzle játékok, díszpárnák) számára 

kínálunk nyersanyagokat. Kiépített távol-keleti kapcsolatunkon keresztül lehetőség van a 

választék bővítésére – minden erre vonatkozó igényt, javaslatot köszönettel fogadunk. 
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A szublimációs termékek elkészítéséhez szükséges eszközök forgalmazásával (egyelőre) nem 

foglalkozunk – erre több igazán kiváló hazai cég is szakosodott.  

 

A papírképekből pillanatok alatt elkészíthető tárgyak választéka jóval szélesebb: áttetsző akril-

kristály, hógömb, többféle hűtőmágnes, kulcstartók, sörnyitó, poháralátét, falióra, termosz, 

telefontokok, egéralátét… de e téren is még igen nagy tere van a választék további bővítésének. 

 

                  
                              Hógömb A-DS08                                                 10x15 Hűtőmágnes  A-AFM46 

 

 

 
Mágneses (és letámasztható) műanyag képkeretek, többféle színben  A-SF46 

 

 



 
 

_________________________________________________________________________________________ 
HPIX Kft      19 / 22

  

    
                              Sörnyitó-kulcstartó A-IMB08                                            Fém kulcstartó A-IMP08 

 

 

 

                      
                              Műanyag kulcstartó A-AIFP02                                Akril fotóhasáb  A-AVB… 

 

 

 

 

                      
 

                              Karácsonyfadísz A-XZF025                                       Gömb karácsonyfadísz A-XB02RD/CR 
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A termékek elkészítése minden esetben normál papírképből indul. A papírképet 

megpróbálhatjuk ollóval is a nyers „váz” méretére vágni, de ennél lényegesen biztonságosabb 

és gyorsabb megoldást jelent, ha az e termékcsaládhoz kifejlesztett egyszerű, kézzel hajtható 

kivágógépet használjuk, a legtöbb termékhez elérhető kivágósablonnal. A pontosan méretre 

kivágott fotót ez után csak bele kell illeszteni a nyersanyag (váz) megfelelő helyére, és kész is 

az eladható ajándéktárgy. 

 

            
Kivágógép MPC4 

 

            
Kivágóforma példák – hógömb, Samsung Galaxy S3 telefontok 

 

 

 

A készítéshez javasolt kivágógép és sablonok egyszeri beruházások – ezek aztán számtalan 

tökéletesen illesztett, kifogástalan minőségű termék elkészítését teszik lehetővé pillanatok alatt, 

további költségek nélkül. (A kivágógépet és a sablonokat nem tartjuk folyamatosan raktáron, 

de rendelésre egy-két héten belül szállítjuk.)  

 

A lenti „Cikkszámok” táblázatban feltüntetjük a kivágógép, és felsoroljuk azoknak a 

kivágósablonoknak a cikkszámait, valamint bemutatjuk a nyerstermékeket, melyeket első 
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körben kínálunk. Mivel azonban a termékcsoport gyártójának választéka még igen sok további 

terméket tartalmaz, ráadásul a választék folyamatos bővítését ígérte, örömmel veszünk minden 

további termékre, kiegészítőre vonatkozó igényt, kérdést. 

 

 

 

Cikkszámok 

 
Cikkszám Termék TermCsoport 

MPC04 Univerzális vágógép ajándéktárgyakhoz Fotólabor eszközök, segédanyagok 

MPC-AC Vágóforma az univerzális vágógéphez - Falióra Fotólabor eszközök, segédanyagok 

MPC-DS2 Vágóforma az univerzális vágógéphez - Hógömb Fotólabor eszközök, segédanyagok 

MPC-G4 Vágóforma az univerzális vágógéphez - Galaxy S4 Fotólabor eszközök, segédanyagok 

MPC-G5 Vágóforma az univerzális vágógéphez - Galaxy S5 Fotólabor eszközök, segédanyagok 

MPC-I4 Vágóforma az univerzális vágógéphez - iPhone 4 Fotólabor eszközök, segédanyagok 

MPC-I5 Vágóforma az univerzális vágógéphez - iPhone 5 Fotólabor eszközök, segédanyagok 

   

A-ACG02-BK Üveg poháralátét, fekete Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-ACS01-BK Fotós falióra Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-AFM46 Mágneskép, 10x15, 2db Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-AFZ02 Hűtőmágnes, klasszikus Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-AIFP02 Divat kulcstartó, igazolványkép méret Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-AIMB08 Sörnyitó, igazolványkép méret Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-AIMP08 Fém kulcstartó, igazolványkép méret Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-AIZ02 Klasszikus kulcstartó Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-AJS68-NL Vászontáska, nyers színű Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-AT68 Termosz 15x20 fotóhoz Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-AVB46 Akril fotóhasáb, 10x15 Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-AVB68 Akril fotóhasáb, 15x20 Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-AVBZ Akril fotóhasáb, 6,9x4,3 Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-DS08 Hógömb fém alapon Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-GBH46 Akril fotóhasáb úszó szivecskékkel, 10x15 Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-PCG4-BK Telefontok, Samsung Galaxy S4, fekete Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-PCG5-BK Telefontok, Samsung Galaxy 5, fekete Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-PCI4-BK Telefontok, iPhone 4, fekete Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-PCI5-BK Telefontok, iPhone 5, fekete Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-QM81 Egéralátét, 20x25 Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-SFA46-BE Mágneses műanyag képkeret, 10x15, kék Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-SFA46-BK Mágneses műanyag képkeret, 10x15, fekete Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-SFA46-OE Mágneses műanyag képkeret, 10x15, narancs Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-SFA46-PE Mágneses műanyag képkeret, 10x15, lila Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-SFA46-RD Mágneses műanyag képkeret, 10x15, piros Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-SFA46-SR Mágneses műanyag képkeret, 10x15, ezüst Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-SFA46-WE Mágneses műanyag képkeret, 10x15, fehér Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-VB57 Akril fotóhasáb, 13x18 Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-XB02-CR Karácsonyfadísz félgömb, átlátszó fél Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 
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A-XB02-RD Karácsonyfadísz félgömb, piros fél Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

A-XZF02S-CR Hópehely dísz akasztóval Fotós ajándéktárgy kellékek, segédanyagok 

   

SUBL_TRP.TXD.SA4.R02 A4 szublimációs papír Ricoh nyomtatóhoz (100 lap) Szublimációs alap kellékanyagok  

SUBL_BGM Doboz bögre csomagolásához (3dl/11oz) Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_HSH.VBH.AL0.001 Kapucnis sweatshirt, felnőtt, fehér, L Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_HSH.VBH.AM0.001 Kapucnis sweatshirt, felnőtt, fehér, M Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_HSH.VBH.AS0.001 Kapucnis sweatshirt, felnőtt, fehér, S Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_HSH.VBH.AXL.001 Kapucnis sweatshirt, felnőtt, fehér, XL Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_M001 Bögre, 3dl (11oz), fehér, mosogatógép-álló Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_M003BL Bögre, 3dl (11oz), kék belső és fül, mosogatógép-álló Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_M003OR Bögre, 3dl (11oz), narancssárga belső és fül Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_M003RD Bögre, 3dl (11oz), piros belső és fül, mosogatógép-álló Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_MPD.230.190.001 Egérpad 230x190mm, 5mm vastag, fekete Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_P15B Párnahuzat 40x40 selyemfehér Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_PBETET 4040 Párnabetét 40x40 Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_PU1 Puzzle játék, 15x20 cm, 60 db Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_PU2 Puzzle játék, A4, 120 db Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_SIP.APP.IPH.007 iPhone 4/4s műanyag tok, narancssárga Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_SIP.APP.IPH.008 iPhone 4/4s műanyag tok, fekete Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_SIP.APP.IPH.009 iPhone 4/4s műanyag tok, fehér Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_SIP.APP.IPH.SH1 Tartalék alu lap iPhone 4/4s műanyag tokhoz Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_SSH.VBS.AL0.001 Sweatshirt, felnőtt, fehér, L Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_SSH.VBS.AM0.001 Sweatshirt, felnőtt, fehér, M Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_SSH.VBS.AS0.001 Sweatshirt, felnőtt, fehér, S Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_SSH.VBS.AXL.001 Sweatshirt, felnőtt, fehér, XL Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSH.VBT.A2L.001 Vapor póló, felnőtt, fehér, XXL Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSH.VBT.AL0.001 Vapor póló, felnőtt, fehér, L Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSH.VBT.AL0.002 Vapor póló, felnőtt, hamuszürke, L Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSH.VBT.AM0.001 Vapor póló, felnőtt, fehér, M Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSH.VBT.AM0.002 Vapor póló, felnőtt, hamuszürke, M Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSH.VBT.AS0.001 Vapor póló, felnőtt, fehér, S Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSH.VBT.AS0.002 Vapor póló, felnőtt, hamuszürke, S Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSH.VBT.AXL.001 Vapor póló, felnőtt, fehér, XL Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSH.VBT.AXL.002 Vapor póló, felnőtt, hamuszürke, XL Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSPTM-L Sport póló, felnőtt, fehér, L Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSPTM-M Sport póló, felnőtt, fehér, M Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSPTM-S Sport póló, felnőtt, fehér, S Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSPTM-XL Sport póló, felnőtt, fehér, XL Szublimációs kellékanyagok 

SUBL_TSPTM-XXL Sport póló, felnőtt, fehér, XXL Szublimációs kellékanyagok 

      

 

 


