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A növekv� piaci verseny egyre magasabb 
min�ség� hajlékonyfalú csomagolóanyag 
el�állítását igényli. A Varga-Flexo 
Kft.-nek az a célja, hogy ennek az igény-
nek megfelel�en a min�ségi el�állításhoz 
alapvet�en szükséges gépeket és berende-
zéseket tervezze és gyártsa.

A Varga-Flexo Kft. 1993-ban 
alakult. Alapítója, Varga End-
re, aki ekkor már több mint 
tizenöt éve foglalkozott fl exó 
nyomógépek tervezésével 
és gyártásával, azzal az el-
határozással alapította meg 
fi ával, Varga Dénessel a kö-
zös vállalkozását, hogy ma-
gyar gyártótól új fl exó nyomógépek, laminálók 
és tekercsvágók jó min�ségben, elérhet� áron 
kerüljenek a piacra. Legf�bb ügyfélköre az élel-
miszer-csomagolóanyagot el�állító kis- és közép-
vállalkozások. A cég azokat az igényeket igyek-
szik kielégíteni, ahol a min�ség, a gyors átállás, 
a gazdaságos üzemeltetés és a rövid id�n belüli 
megtérülés a f� szempontok. Éppen ezért a cég 
f� tevékenysége az európai színvonalú, nyolc-
színes, oldalcserél�s, sleeve-es rendszer�, szer-
vohajtással m�köd� fl exó nyomógépek, emel-
lett egyedülálló módon, közös gépvázra épített 
kombinált lamináló-tekercsvágógépek gyártása. 

Varga-Flexo Kft. – a magyar nyomdagépgyár

A sleeve-es technológiának köszönhet�en mind 
a fl exó nyomógépen, mind a lamináló-tekercs-
vágógépen az átállási id� a töredékére csökken. 
A Varga-Flexo Kft. gépeinek tervezésénél a f� 
szempont a min�ség mellett az er�s váz, az egy-
szer� kezelhet�ség, a legkisebb tekercsváltási és 
átállási id�k, valamint a gazdaságos m�ködés és 
gyors megtérülés. Folyamatosan fi gyelik és tesz-
telik a legújabb fejlesztéseket, hogy az ügyfeleik 
a legmodernebb technikákkal rendelkezzenek. 
Fontos szempont továbbá még a könny� hozzá-
férhet�ség, emellett a kiváló ár-érték arány, kis 
helyigény, alacsony üzemeltetési költség és a 24 
órán belüli garantált szerviz teszik vonzóvá a gé-
peket.
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A kft. központja és szervize Budapesten van és 
itt található még a hajtástechnika és elektronika 
kísérleti m�helye is, ahol a mérnökök a legújabb 
fejlesztéseket tesztelik a beépítés el�tt.

A gépek gyártása a cég lengyeltóti üzemében 
történik, ahol a kapacitás folyamatos b�vítésével, 
a gyártási technológiáik állandó modernizálásá-
val szolgálja ki a megrendel�ik növekv� igényeit. 

A vev�kkel a kapcsolat nem szakad meg a tele-
pítés után sem, hanem akkor kezd�dik igazán: 
szaktanácsadást, betanítást, azonnali szervizt, 
alkatrész-utánpótlást és folyamatos fejlesztési tá-
mogatást nyújtanak megrendel�ik részére.

A Varga-Flexo Kft. ISO 9001:2000 min�ségirá-
nyítással és ISO 14001 környezetközpontú irányí-
tási rendszerrel dolgozik és minden új gyártású 
gépe rendelkezik CE min�sítéssel és megfelel�sé-
gi nyilatkozattal.

A jöv�beli tervek között szerepel a lengyeltóti 
üzemcsarnok és a kapacitás b�vítése, de a kiemelt 
terv a szolgáltatás és az ügyfelek kiszolgálásának 
még magasabb szintre emelése. A kollégák igye-
keznek minden megkeresésre azonnal reagálni, 
az árajánlatokat pedig az igénylést�l számított 
egy órán belül elkészíteni. Internetes távfelügye-
leti rendszert építenek ki a gépekhez ingyenesen 
használható Skype-telefonnal, ennek köszön-
het�en bármilyen hiba felmerülése esetén bár-
honnan rá tudnak csatlakozni a meghibásodott 
gépre, és megkezdhetik a probléma lokalizálását. 
Emellett pedig a cég folyamatosan fejleszti az in-
formatikai és vállalatirányítási rendszert.


