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A Hevele Zoltán nevével fémjelzett társaság
a csomagolóanyag-gyártók fontos forma-
készítői bástyája. Flexó-, fotopolimer-
kliséket készítenek tetszőleges lemezvas-
tagságban 1,14–6,35 mm tartományban,
1060×1520 mm-es méretig, emellett 
magasnyomtatáshoz és formalakkozáshoz
is gyártanak kliséket. 2001-től digitális 
nyomóforma készítéssel is foglalkoznak.
Vevőkörükbe dobozgyártók, címkenyom-
dák és fólianyomdák tartoznak. A vevői
igényeket követve mára már teljes stúdió-
szolgáltatással is bővült a formakészítő
üzem kínálati palettája.

A cég története 1996-ban indult egy bérelt épü-
letben, majd 2009-ben felépült a társaság saját
tulajdonú, remek távlatokat nyitó 960 négy-

zetméteres üzemcsarnoka. Tavaly, a válság kel-
lős közepén komplett gépsorcsere történt, ki-
bővült a szolgáltatás filmlevilágítással és saját
előkészítő stúdióval. A csarnok méreteit tekint-
ve hatalmas fejlődési, bővülési lehetőségekkel
számol a cég vezetése. Hevele Zoltán cégvezető-
tulajdonost kérdeztük a Flexoline életéről.

Amikor a többiek fékeznek, akkor kell
gázt adni?
Jó időben született döntés a fejlesztésre, szink-
ronban maradtunk a megrendelői igényekkel.

A válságot megelőzően volt két-három jó
gazdasági évünk, ezzel a tartalékkal képesek
voltunk átvészelni a visszaesést. A szolgáltatá-
sunk erőssége a rugalmasság és gyorsaság. A mi-
nőséget már nem is említem, mert ez a piacon
való megmaradás alapja.
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Vevőkapcsolat
Szeretek tisztában lenni a vevők előéletével, kö-
rültekintőek vagyunk, de nem merevek. Az ár-
versennyel kapcsolatban a konzervatív álláspon -
t ot képviselem. A legtöbb flexó nyomóüzem
nem rendelkezik saját klisékészítő üzemmel,
számukra szolgáltatunk, azt figyelembe véve,
hogy a lehető leggyorsabban kiszolgáljuk min-
den igényüket.

Zsák a foltját
Az a vevő, akinek csak az ár fontos, nem lehet
komoly partner. Az élet furcsa fintora, hogy

azok a cégek, akik számára csak a klisé ára fon-
tos, előbb-utóbb rátalálnak azokra a cégekre,
akik áron alul szolgáltatnak. Így a nehezen fi-
zető, anyagi gondokkal küzdő megrendelő a pia-
cot tönkretevő, rövid távú haszonra hajtó cé-
gekkel tud kooperálni.

A jövő
Minden nyomás és ösztökélés nélkül csatlako-
zott Zoltán fiam a Flexoline csapatához, immár
harmadik éve. Mostanra jutottunk el addig,
hogy félszavakból is megértjük egymást, már
közösen építjük a jövőt.
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Nehéz pillanatok
Volt egy nehéz periódusunk, a lézerberende-
zésünk meghibásodása folytán. Átmenetileg
piacot veszítettünk, de már túlléptünk ezen a
szakaszon, megjavíttattuk a berendezést, így
a fóliapiacon ismét számíthatnak ránk a meg-
rendelőink.

40 milliós púp
A szoftveres fejlesztés, a saját filmlevilágítás
növelte versenyképességünket, komoly igény
van a grafikai stúdiónk szolgáltatásaira. Kez-
detben nehezen álltam rá, most már nagyon
örülök, hogy megvásároltuk az Esko legmoder-
nebb szoftverét. A számítástechnika nem lét -
elemem, annak ellenére, hogy hajdanán progra-
mozó matematikusnak készültem. Örömmel
passzolom le ezt a púpot a fiamnak, ami egy-
ben természetes munkamegosztást is jelent.

Flexóoktatás
A szakma iránti alázat nem hunyt ki Hevele
Zoltánból. Fontosnak tartja, hogy megszerzett
tapasztalatait és tudását átadhassa.

Elengedhetetlen, hogy a flexóterület képvi-
selőinek színvonalas képzése legyen. Sokkal
könnyebb olyan partnereknek beszállítani,
akikkel egy nyelvet beszélünk, aki tisztában
van a klisékészítés lehetőségeivel és korlátai-
val, a legtöbbet tudja kihozni a rendelkezésre
álló nyomóformából, ezáltal a legjobb minő-
séget produkálja a nyomtatással.

HEVELE ZOLTÁN

A flexótechnológia egyik hazai úttörője. Folyama-
tosan képezi magát, és kollégáinak is megteremti
a lehetőséget, hogy a piacvezető cégek legjobbjai-
tól tanulhassanak, naprakészen tartsák tudásukat. 

Négyéves megújulási periódusok jellemzik a cég-
tulajdonos pályafutását. Személyiségéből fakadóan
mindig új kihívásokat keres, olyan kollégákkal bő-
víti csapatát, akik önállóan is képesek dolgozni,
együttműködni, ugyanakkor egyértelmű, hogy ő
a kapitány a hajón, és a határozottságot a többiek-
től is elvárja. Zoltán fia már aktívan részt vesz a cég
életében, az új tervek és az épülő jövő egyik fősze-
replőjeként. 
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