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Már időszámításunk előtt 2500 évvel  
az ősi egyiptomi és kínai civilizációban is 
használtak és fejlesztettek festékeket,  
de mára a festék olyan dologgá vált, 
melynek létezését teljesen természetesnek 
vesszük. Mindemellett nagy hatással van 
mindennapi életünk minden pillanatára: 
találkozunk vele a reggeli müzlis doboztól 
kezdve az elalvás előtt olvasott könyvig 
mindenütt.

A festék- és nyomdaipar a piacokkal együtt fo-
lyamatosan fejlődik, például a csomagolástech-
nológiában. Napjainkig a hajlékonyfalú csoma-
golásokhoz oldószeres festékeket használtak, de 
néhány éve a környezeti fenntarthatóságra és 
az oldószer-kibocsátásra vonatkozó európai 
szabályozások és irányelvek következté-
ben mind a nyomdák, mind a csoma-
golásgyártók elkezdtek átállni a vi-
zes bázisú festékek használatára 
és gyártására. A fókusz olyan 
beszállítókra tevődött át, 
melyek minőségi festékel-
látást tudnak biztosítani; ki-
váló nyomtatási tulajdonságú 
termékeket olyan személyre szabott 
szolgáltatásokkal, mint gyors szállítá-
si határidő, azonnali technikai segítség-
nyújtás és vevőkiszolgálás, valamint ver-
senyképes árak.

Az 1999-ben alapított Eston Chimica ezen pia-
ci igényeknek az ismeretében fejleszti és gyárt-
ja vizes bázisú flexófestékeit és lakkjait. Az olasz 
cég proaktív, a piaci igényeket folyamatosan fi-
gyelemmel kísérő fejlesztései új minőségi formu-
lákat és termékeket eredményeztek a csomagoló-
ipar, elsősorban a papír- és plasztiknyomtatás 
számára, mely fenntartható, folyamatos két-
számjegyű növekedést biztosított a számukra.

A felmerülő nyomtatási igényeknek megfele-
lően az Eston Chimica különböző festéktípuso-
kat fejlesztett ki. Nagy telítettségű nyomatok-

hoz, mint pl. bevásárlótáskák, ahol a színerő és 
a briliáns nyomatkép a legfontosabb, többféle 
matt és fényes festéket gyártanak, mind normál, 
mind felületkezelt papírok nyomtatására. Az 
Eston Chimica portfóliójában a szívópapírok, pl. 
szalvéták, higiéniai termékek és papír törlőken-
dők nyomtatására is találunk kiváló nyomtatá-
si paraméterekkel rendelkező festékeket, melyek 
megfelelnek az egyre szigorodó előírásoknak 
és irányelveknek. A cég emellett az egyik legna-
gyobb festékbeszállító az ipari csomagolóanya-
gok és kartonok matt felületet igénylő és nagyse-
bességű (600–800 m/perc) nyomtatást lehetővé 
tevő technológiájának piacán.

Mindezek mellett az Eston Chimica termé-
kei garantálják az oldószeres festékekkel elér-

hető minőséget a műanyag fóliák (PE, PP, 
PET) nyomtatásában is, de szaghatás nél-

kül, a VOC (illékony szerves vegyüle-
tek) mennyiségének jelentős csök-

kentésével. Előtérbe helyezve a 
környezeti hatásokkal kap-

csolatos megfontolásokat, 
kifejlesztettek egy speciális, 

komposztálható festékcsaládot 
Mater-Bi felhasználásra, biológiai-

lag lebomló anyagokkal.
„A nyersanyagot, mely ebben a szek-

torban a legnagyobb költséget jelenti, mi 
kizárólag megbízható, minőségi beszállítók-

tól vásároljuk. Ezeket a legkényesebb vevőink, 
az élelmiszer-ipari csomagolásgyártók igényei 
szerint választottuk ki, megfelelve az élelmiszer-
ipar szigorú nemzetközi előírásainak mind az 
alkotóelemek, mind a kimutathatóság tekinteté-
ben” – emeli ki az Eston ügyvezetője, Nicola Mel-
lon, „de ahhoz, hogy fel tudjuk venni a versenyt 
a piac nagy szereplőivel, nem engedhetünk ki 
egy pillanatra sem! A cég struktúrája, áttekint-
hető és rugalmas működésünk lehetővé teszi, 
hogy árban is versenyképesek maradjunk. Ami 
a kreativitást, az egyedi megrendelői igényeknek 
megfelelő fejlesztéseket illeti, gyakran kapunk 
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ösztönzést külföldi piacokról. Példaképpen em-
líteném Észak-Afrikát, ahol a papírtáskák helyett 
elterjedten használt szövött PP-anyagok nyom-
tatási igénye vezetett minket egy műanyag hor-
dozóhoz tervezett vizes bázisú festékcsalád ki-
fejlesztéséhez, ami a megfelelő paraméterekkel 
rendelkezik tapadás, száradás és kopásállóság 
vonatkozásában egyaránt.”

A termékek minősége és a pontos kiszolgá-
lás és vevőtámogatás eredményezte, hogy a cég 
„certified supplier”-ként bekerült a legnagyobb 
csomagolásgyártók által elfogadott beszállítói 
körbe – legyen szó kartonpapírokról, papírzacs-
kóról, hullámkartonról stb. Ez kiváló névjegy-
ként szolgál a nemzetközi piacokon is, és meg-
alapozza a külföldi terjeszkedés lehetőségeit. Az 
Eston folyamatosan növeli befektetéseit és je-
lenlétét a közeli piacokon (Észak-Afrika, Közel- 
Kelet, Kelet- Európa), de nem hanyagolja el a le-
fedett, de lényeges piacokat sem, mint pl. az USA. 

„Az adekvát nemzetközi jelenléthez minde-
nekelőtt a megfelelő helyi disztribútorral való 
együttműködésre van szükség, de nem csak erre; 
az Eston folyamatosan képzi a kereskedelmi és 
technikai munkatársakat a különböző országok-
ban, rendszeres időközönként képzést tart saját 
alkalmazottai és a képviseletét ellátó cégek dol-
gozói számára is. Ezen túlmenően marketing-
támogatást is nyújt, megjelenik a helyi kiállí-
tásokon, vásárokon. Ennek megfelelően szoros 
együttműködésben dolgozik partnereivel – le-
gyenek bár kicsik vagy nagyok – mind techni-
kai, mind kereskedelmi vonalon, hogy a világ 

minden táján egyforma szolgáltatást tudjon biz-
tosítani ügyfelei számára. Mindazonáltal a leg-
fontosabb a folyamatos információcsere a keres-
kedelmi hálózattal, mely biztosítja, hogy az R&D 
részleg a piaci információk alapján végezhesse te-
vékenységét. A cél egyértelmű: olyan egyre biz-
tonságosabb, környezetbarát, koncentrált és ala-
csony viszkozitású festékformulák megalkotása, 
melyek biztosítják a kiváló nyomtatási minősé-
get és csökkentik a festékfelhasználás mennyi-
ségét, eközben garantálják az élelmiszeriparnak 
megfelelő migrációs értékeket.”

Az eredmény? Az Eston mostanában főként 
az élelmiszer-ipari csomagolások piacára fordít-
ja erőforrásait, ahol jelenleg élelmiszer-csoma-
goláshoz alkalmas UV-lakkok és nagy koncent-
rációjú festékek vizsgálata és fejlesztése folyik. 
Emellett a piaci visszajelzések alapján komoly 
energiát fordítanak minden egyéb termékcsalád 
tökéletesítésére is.

Az Eston világA

A középszerűség elleni küzdelem elkötelezett-
séget igényel, de egyidejűleg lelkesít és összetar-
tást szül: ezek a pozitív erők határozzák meg az 
Eston Chimica külső megítélését. „Részt venni 
egy érték megalkotásában, érezni, hogy min-
denki hozzá tud járulni a születéséhez – ez alap-
vetően befolyásolja a munkát és az emberi kap-
csolatokat” – állítja Mellon. „Az emberek sokkal 
elkötelezettebbek és produktívabbak, sokkal igé-
nyesebbek saját magukkal szemben is, s emellett 
jobban alkalmazkodnak a többiekhez. Az ügyfe-
lek és a beszállítók egyaránt érzik ezt, és boldogan 
csatlakoznak az Eston világához.” A világhoz, 
melyben a kedvtelés és szórakozás összefonódik 
a rendezettséggel és precizitással. „Számítógépe-
sített folyamataink, melyekkel rendszerezünk és 
elérhetővé teszünk minden adatot és információt, 
valamint menedzsmentrendszerünk lehetővé 
tette, hogy megszerezzük az ISO 9000, 14000 és 
18000 minőségi tanúsításokat, mely hatékony 
munkánk záloga. Mindig készek vagyunk bár-
mely kérdés megvitatására, így mindig a megfe-
lelő időben juthatunk el a lehető legjobb meg-
oldásig, elkerülhetjük, hogy egy apró probléma 
megnőjön és veszélyeztesse cégünk jó hírnevét. 
Ha az ebben a folyamatban részt vevő emberek 
először megkóstolhatják elkötelezettségük gyü-
mölcsét, már túl is jutottunk az út felén ahhoz, 
hogy valóban jól tudjunk együtt dolgozni.”


