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Cégünk a Kesch Kft. 1989-ben alakult.Kezdetben a kor legmodernebb technikáját
képviselő Miltope Ion nyomtatókat gyártó cég (USA) és a WYSE számítógépeket, terminálokat
gyártó cég (USA) képviseletét láttuk el. Tevékenységi körünk egyre bővült és egyben
specializálódott.
Ma alapvetően ipari és nagy teljesítményű munkacsoport nyomtatók értékesítéssel,
szervizelésével, üzemeltetésével és egyedi fejlesztésekkel foglalkozunk . Szolgáltatásaink
kiterjednek a Line Matrix, mechanikus, lézer és thermo nyomtatókra. Jelentős a nyomtatókhoz
nyújtott programozói, felület kialakítási tevékenységünk. Ezen szolgáltatásunkat ESC/P2, IGP,
PCL5, Line Matrix képleíró nyelveken tudjuk nyújtani az összes ismert
(PSi, Printronix, Epson, OKI, HP, IBM, KYOCERA, Tally Genicom, stb.) nyomtatóhoz.
Ma a PSi (Németország) lézer és mechanikus nyomtatókat gyártó cég magyarországi képviselője
és szakszervize vagyunk. Teljes körű az értékesítés, szervizszolgáltatás, technikai támogatás,
alkatrész és kellékanyag ellátás.
Kiemelt partnere vagyunk a PRINTRONIX (USA) lézer, thermo és Line Matrix nyomtatókat gyártó
cégnek. Forgalmazzuk, szervizeljük és teljes támogatást nyújtunk a PRINTRONIX teljes
termékpalettájához.
Partner cége vagyunk a TEKLYNX vonalkód tervező, etikett tervező, RFID programozást támogató
CODESOFT programcsomag fejlesztőjének.
Kiemelt szervizpartnere vagyunk a HP Magyarország Kft.-nek, mint a HP LaserJet nyomtatók
szakszervize.
Ezen kívül főbb tevékenységi körünkbe tartozik a kellékanyag ellátás. Kiépített logisztikai
rendszerünknek köszönhetően általában 24 órán belül tudjuk szállítani a tőlünk rendelt
kellékanyagokat. Rendelhető kellékanyagok: festékszalagok, tonerek, tintapatronok, thermo
filmek, etikett papirok, thermo papírok, stb.
Felkérésre, megkeresésre nagy örömmel vállaljuk különböző fejlesztések egyedi megoldások
tervezését, kialakítását .
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Kellékanyag ellátás
Ügyfeleink részére folyamatos, helyszíni kiszállítással végezzük a kellékanyag ellátást. A feltérképezett teljes
nyomtatóparkra megadjuk kellékanyag árainkat, melyet minden hónapban frissítünk. E-mailben elküldött
megrendeléseiket általában 24 órán belül teljesítjük. Kellékanyag áraink, mivel nagy mennyiségben
forgalmazzuk, igen kedvezőek. Amennyiben érdekli szolgáltatásunk, úgy kérje árajánlatunkat.

Eseti szerviz és hibajavítás:
Szerviz vagy javítási igény bejelentése alapján elsődlegesen helyszínen végezzük el a hiba javítást, illetve a
karbantartási és beállítási munkákat. Amennyiben a munkát nem tudjuk helyben elvégezni, úgy szervizünkbe
beszállítva végezzük el a megrendelt munkákat. Ha a javítás alkatrészcserével végezhető el, úgy arról mindig
előzetes árajánlatot küldünk ügyfelünk részére. Munkánkra mindig három hónap garanciát vállalunk.
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Szerződés szerinti szervizelés és hibajavítás:
Szerződéses szerviz és javítási lehetőséget elsődlegesen cégeknek ajánljuk így biztosítva a legnagyobb
biztonságot, hogy időben elkészülhessenek nyomtatási munkáik. Ezen szolgáltatásunkat periodikusan
végezzük. Szerződött ügyfeleink részére tartalék nyomtatót biztosítunk a javítás idejére. Az így kölcsön adott
nyomtatók hasonló tudásúak és hasonló paraméterekkel rendelkeznek mint a javításra szoruló nyomtatók.

Nyomtató bérlés
Ha nem szeretne beruházni, illetve nem mindig van szüksége nyomtatóra, úgy lehetősége van
nyomtatóbérlésre.
Nyomtató bérlés esetén az Ügyfél telephelyére, ill. a kért helyre telepítjük a nyomtatót.
Az üzemkész állapotról mi gondoskodunk.
A nyomtatóhoz szükséges kellékanyagot mi biztosítjuk.
Nyomtató kezelő személyzetről az ügyfél gondoskodik.

Nyomtató bérlés előnyei:
Nem kell beruházni, csak addig terheli költség az ügyfelet ameddig a nyomtatóra szüksége van. A bérlés
költsége azonnal leírható.
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Teljes nyomtatópark bérlés!
Teljes nyomtató park bérlésére is lehetőség van. Ebben az esetben mi biztosítjuk a nyomtatókat, alkatrészeket,
kellékanyagokat és az üzemképességet. Az ügyfélnek csak a a havi nyomtató bérlést és a lapköltséget kell
fizetnie. A nyomtató park kialakítása igény szerint történik felmérés után. Így optimalizáljuk a nyomtató park
kialakítást. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy a bérlés teljes költsége elszámolható, így nem keletkezik
az ügyfélnél állóeszköz!

Nyomtatás
Olyan nyomtatási problémája van melyet eddig nem tudott megoldani, nem talált rá
kivitelezőt? Keressen meg minket! Szeretjük a kihívásokat és ha tudunk segíteni akkor
biztos számíthat ránk.
Nyomtatási felület programozását vállaljuk:
•ESC/P2
•Seriel Matrix
•IGP, ( VGL /PGL )
•PCL
képleíró nyelveken.
Vállaljuk speciális nyomtatási feladatok kidolgozását, a tervezéstől a teljes kivitelezésig.
Nyomtatási problémák megoldása, nyomtatási felület programozás, KESCH Kft.
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