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A festék a hitval lásunk!

DONECK EUROFLEX S.A. közepes méretű és világszerte aktív flexo és mélynyomó nyomda-
festékek gyártója. A vállalat jelenleg mintegy 160 embert foglalkoztat a luxemburgi Greven-
macherben található székhelyén.

A vállalat oldószer- és vízalapú flexo- és mélynyomtató festékeket állít elő, melyeket 
elsősorban papír- és fóliacsomagolások végső gyártási fázisában alkalmaznak. Különböző piaci 
szegmenseket szolgálunk ki. A termékek fő alkalmazási területe a nyomdafestékek, rugalmas 
csomagolásokhoz, papírzacskókhoz, papírcsomagolásokhoz, kartoncsomagolásokhoz és szal-
vétákhoz. Ezek gyakran élelmiszercsomagolást illetve használati tárgyakat jelentenek.

Annak érdekében, hogy garantálni tudjuk a magas színvonalú ügyfélszolgálatot és szállítást Eu-
rópa szerte, az elmúlt években a DONECK EUROFLEX S.A. felépítette a DONECK NETWORK-
ot, amely nyolc leányvállalatból áll Chilében, Németországban, Nagy-Britanniában, Olaszors-
zágban, Lengyelországban, Spanyolországban, Magyarországon és az USA-ban. Ezeknél a 
vállalatoknál összesen további 60 ember dolgozik. Itt folyik decentralizáltan a helyi értékesítés, 
a műszaki ügyfélszolgálat, valamint részben a kevert festékek előállítása, a forgalmazás, illetve 
a logisztika. A DONECK NETWORK összességében több mint 60 országba szállít.

Globális ügyfélkörünk a csomagoló anyag gyártók széles palettáját foglalja magába. A nemzet-
közi spektrum a kis, tulajdonosok által irányított cégektől kezdve a nagyobb, közepes méretű 
vállalatokon át a nemzetközi cégcsoportokig terjed.

A DONECK EUROFLEX S.A. története 1977-re nyúlik vissza, amikor Hans-Gerd Doneck, miu-
tán a németországi Pluwig-ban sokéves tapasztalatot gyűjtött, elszánta magát arra, hogy önál-
lóan folytassa a szakmáját. Doneck úr 1991-ben adta el a vállalatot a mai tulajdonos családnak. 
Arndt Breitbach 1991. óta, illetve kiemelten 1998. óta jelentősen felfejlesztette a vállalatot és 
további jelentős növekedést ért el, ma pedig a vállalat többségi tulajdonosa. Vezérigazgatói 
feladatkörében és a vállalat vezetésében őt 2011. óta a szintén sok éve a vállalatnál dolgozó 
Edgar Becker támogatja, az értékesítési területért felelős második vezérigazgatóként. 

A folyamatos növekedésből adódóan 1998-ban új, modern nyomdafesték-gyárat építettek 
a luxemburgi Grevenmacher-ben. A tartós bevétel-növekedés szükségessé tette a vállalat 
bővítését: A meglévő épület mellé 2003-ban építettek egy másik üzemet környezetbarát víz-
festékek számára, mely a gyártás mellett új raktár-, szállítás-előkészítési- és laboratóriumi he-
lyeket is tartalmaz. Itt történik a teljes első gyártási szakasz, valamint a DONECK NETWORK 
által forgalmazott termékek gyártásának legnagyobb része is.
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A vállalat szakmai tudásával, rugalmasságával, elkötelezett és hozzáértő munkatársai-
val, valamint a legmodernebb gyártási berendezések alkalmazásával kimagasló termék- és 
szolgáltatásminőséget tud biztosítani. Ide tartoznak:
• Az ügyfelek alkalmazástechnikai támogatása a helyszínen
• Innovatív termékfejlesztés
• Minőségi, környezettudatos gyártás
• Nagy szállítási képesség és a határidők pontos betartása
• Átfogó tanácsadás és támogatás 

A DONECK NETWORK-nak a 2020-es üzleti évben kb. 65 millió € forgalma volt, és továbbra 
is növekedési pályán van. Mindeközben egész Európában az ilyen termékek legnagyobb olyan 
gyártója lett, amely nem tartozik vállalatcsoporthoz. Az a célunk, hogy a folyamatos növeke-
désnek köszönhetően hosszú távon fenn tudjuk tartani a függetlenséget, valamint hogy taka-
rékos struktúrával közepes méretű vállalatként megőrizzük a rugalmasságunkat és a jó reagáló 
képességünket. 

A DONECK EUROFLEX S.A. irányítási rendszere lehetővé teszi, hogy a vállalat szisztematikus, 
dokumentált és ellenőrizhető folyamatok útján konzisztens, az ügyféligényeknek megfelelő 
termék- és szolgáltatásminőséget tudjon nyújtani, s egyben meg is tudjon felelni a vonatkozó 
biztonsági-, környezetvédelmi-, higiéniai- és fenntarthatósági szabványoknak. Arra építünk, 
hogy a vállalat összes területén, részlegénél a folyamatos fejlődés a cél. Ezzel kapcsolato-
san a vállalati politikánk megadja a megfelelő kereteket a célok kialakításához a biztonság, a 
minőség, a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a higiénia területén.

A DONECK EUROFLEX S.A. már 2001 óta ISO 9001 szerint tanúsított minőségirányítással ren-
delkezik. A következő években az ISO tanúsítás ki lett egészítve az ISO 14001 (környezet), ISO 
45001 (munkabiztonság) és ISO 22000 (élelmiszerbiztonság) szabványokkal. Emellett a vállalati 
politika a fenntarthatóság tekintetében az ISO 26000 (vállalati felelősségvállalás) szerint orien-
tálódik.

©
 D

on
ec

k 
N

et
w

or
k,

 0
1 

20
21

P h i l o s o p h i e




