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Wyznajemy farby!

Doneck Euroflex S.A. to średniej wielkości producent na skalę światową farb do wklęsło- i flek-
so- druku. W siedzibie głównej w Grevenmacher w Luksemburgu jest zatrudnionych obecnie 
ok. 160 pracowników.

Przedsiębiorstwo produkuje rozpuszczalnikowe oraz wodne farby fleksograficzne i 
wklęsłodrukowe, które są używane niemal wyłącznie do uszlachetniania opakowań z papieru 
oraz foli. Obsługiwane są przy tym różne segmenty rynku. Głównym polem zastosowań dla 
produktów są farby drukarskie do elastycznych opakowań, toreb papierowych & papieru pa-
kownego oraz kartonaży i serwetek. Zakres zastosowania obejmuje również często opakowa-
nia do środków spożywczych, wzgl. artykułów pierwszej potrzeby.

DONECK EUROFLEX S.A., mając na celu na całym świecie zagwarantowanie wysokiego po-
ziomu obsługi klienta i dostaw na terenie całej, zbudował w ostatnich latach DONECK EURO-
FLEX S.A., który składa się z ośmiu oddziałów w Chile, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, 
Polsce, Hiszpanii, na Węgrzech i w USA. W tych przedsiębiorstwach jest zatrudnionych łącznie 
kolejnych 60 pracowników. Stamtąd następuje decentralistycznie lokalna sprzedaż, techniczna 
obsługa klientów oraz częściowo również produkcja farb mieszanych zgodnie z zapotrzebo-
waniem klientów oraz dystrybucja, wzgl. logistyka. W sumie DONECK NETWORK realizuje 
dostawy do ponad 60 krajów.

Do światowej klienteli należą producenci opakowań o różnych rozmiarach. Spektrum to 
obejmuje zarówno małe przedsiębiorstwa zarządzane przez właścicieli, jak i większe średnie 
przedsiębiorstwa oraz międzynarodowe grupy opakowaniowe.

Historia DONECK EUROFLEX S.A. rozpoczęła się w 1977 roku, gdy Hans-Gerd Doneck 
mając już wieloletnie doświadczenie zawodowe rozważał w Pluwig w Niemczech stanie się 
samodzielnym przedsiębiorcą. W roku 1991 Doneck sprzedał przedsiębiorstwo dzisiejszym 
właścicielom. Arndt Breitbach, który od roku 1991, a w szczególności od 1998 znacznie rozwijał 
przedsiębiorstwo oraz wyznaczał kolejne znaczące impulsy wzrostu jest dzisiaj większościowym 
właścicielem. Jako wspólnik zarządzający jest wspierany w kierowaniu firmą od 2011 roku przez 
wieloletniego współpracownika,drugiego Dyrektora Zarządzającego resort Sprzedaż, Edgara 
Beckera. Ze względu na ciągły rozwój w roku 1998 została założona nowoczesna fabryka farb 
drukarskich w Grevermacher w Luksemburgu. Utrzymujący się wzrost obrotów spowodował, 
że konieczny był dalszy rozwój firmy: w roku 2003 w budynku obok rozpoczęła się produkcja 
przyjaznych dla środowiska farb wodnych, do której dyspozycji oddano nowy magazyn, po-
mieszczenia do wysyłki oraz laboratorium. Tutaj przebiega cały pierwszy stopień produkcji oraz 
większa część produkcji wszystkich dystrybułowanych przez DONECK NETWORK produktów.©
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Dzięki naszemu Know-how, elastyczności, zaangażowanym oraz kompetentnym pracowni-
kom oraz zastosowaniu nowoczesnych urządzeń produkcyjnych przedsiębiorstwo gwarantuje 
wysoką jakość produktów oraz świadczonych dostaw. Należą tutaj:
• techniczne wsparcie klientów na miejscu
• innowacyjny rozwój produktów
• wysokiej jakości oraz ekologiczna produkcja produktów
• wysoka gotowość do realizacji dostaw oraz terminowość
• doradztwo i opieka

Obrót firmy DONECK NETWORK wyniósł w roku gospodarczym 2020 ok. 65 mln. Euro i nadal 
wzrasta. Firma Doneck jest największym bezkonkurencyjnym producentem w/w produktów. Jej 
celem jest zachowanie długoterminowej samodzielności przedsiębiorstwa poprzez stały wz-
rost z jednoczesnym zachowaniem elastyczności oraz reaktywności przedsiębiorstwa średniej 
wielkości dzięki jego szczupłej strukturze.

Zintegrowany System Zarządzania firmy DONECK EUROFLEX S.A. poprzez systematyczne, do-
kumentowane oraz poddawane kontroli procesy umożliwia przedsiębiorstwu zagwarantowanie 
niezmieniającej się jakości obsługi klientów oraz jakości produktów odpowiadającą wymaga-
niom klientów przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnych standardów dt. bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska, higieny oraz zrównoważonego rozwoju. Podstawą tutaj jest osiągnięcie 
stałego oraz nieprzerwanego doskonalenia we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Duże 
znaczenie przy formułowaniu celów w takich obszarach jak bezpieczeństwo, jakość, środowisko 
naturalne, zrównoważony rozwój oraz higiena ma nasza polityka przedsiębiorstwa.

Firma DONECK EUROFLEX S.A. wykazuje już od roku 2001 system zarządzania jakością certyfi-
kowany zgodnie z normą ISO 9001. W kolejnych latach certyfikacje ISO były uzupełniane przez 
ISO 14001 (system zarządzania środowiskiem), ISO 45001 (system zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy) oraz ISO 22000 (system zarządzania bezpieczeństwem żywności) Ponadto 
polityka korporacyjna w zakresie zrównoważonego rozwoju opiera się na normie ISO 26000 
(odpowiedzialność społeczna).
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