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A Helikon Nyomda Kft. minőségi termékek 
és szolgáltatások nyújtásával a magyar 
csomagolóanyag-piacból jelentős részt 
szerzett meg. A cég ma 30 munkavállalót 
alkalmaz. Az éves árbevétele meghaladja 
a kétmillió eurót, miközben az éves önta-
padós papír felhasználása meghaladja  
a kétmillió m2 és a több ezer kg alumínium 
fóliát.

A teljes mértékben magyar tulajdonban levő 
vállalkozás 1989 óta az igényes munka és a fo-
lyamatos megújulás elkötelezett híve. A flexó-
technológia 1999 óta van jelen a cég életében az 
első hatszínes KDO 420 mm-es pályaszélességű 
nyomógép üzembe helyezésével, amin szinte az 
első pillanattól kezdve alumínium zárófedele-
ket nyomtatnak, szinte megállás nélkül. 2000-
től erősíti a Helikon Nyomda szakmai gárdáját 
Weisz Gyula nyomdavezető, a flexótechnoló-
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gia apostola. A flexószimpózium hévízi szakmai 
előadásainak sorát a nyomda bemutatásával tőle 
hallhatták a rendezvény résztvevői, miután Tasi 
Lajos tulajdonos üdvözölte a rendezvény részt-
vevőit.

A Helikon Nyomda által kínált csomagolás-
technikai megoldások különleges, egyedileg meg-
személyesített nyomdaipari termékek. A nyom-
da elsősorban öntapadós címkék kialakítására 
és gyártására specializálódott, megfelelve a leg-
modernebb csomagolási követelményeknek is. 
Nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos tech-
nológiai fejlesztésre. A jelenlegi öntapadós cím-
ke piacon fellelhető összes egyedi megoldást 
igénylő munkafolyamatot jobbára házon belül 
valósítják meg. A sztenderd öntapadós címké-

ket 0–10 szín nyomással termelékenyen gyártó 
üzemben a flexószimpózium résztvevői számá-
ra szervezett üzemlátogatáson is megtekinthették 
a résztvevők a 2016 tavaszán mintegy 900 m2 
összterületű ingatlannal bővített termelési és 
raktározási területet, ahol nem egészen egy éve 
helyezték üzembe az új Gallus ECS 340 tízszínes 
(9+szita), hidegfóliázóval és regiszterlamináló-
val felszerelt nyomógépet. Szintén nagy érdeklő-
dés övezte a már 2014 óta működő Cartes L360
/350S típusú lézerstancoló berendezést, amit 
szintén működés közben tekinthettek meg a lá-
togatók. A 2017-es flexószimpózium alkalmából 
rendezett bemutatón készült tesztnyomat jelen 
számunkat nyomatminta-melléklettel gazdagít-
ja, így nemcsak a szimpózium több mint másfél 
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száz résztvevője vizsgálhatta meg az új keskeny-
pályás berendezésen készülő nyomatok minősé-
gét, hanem lapunk olvasói számára is elérhetővé 
tettük a Helikon Nyomda jóvoltából. 

A Helikon Kft. nyomógépei kiszerelő, átteker-
cselő berendezései és a képzett munkaerő által, 
valamint az alkalmazott környezetbarát nyom-
tatási és szárítási technológiáknak köszönhe-
tően képesek papír, műanyag, alumíniumfólia 
nyomdai feldolgozására is úgy, hogy a nyomta-
tás a címke ragasztóoldalra is történhet, de kér-
hetik a megrendelők ívre vágva vagy fóliázva a 
címkét. A laminálás, Braille-írás, hologramos fó-
lia felvitele, UV-festékkel való nyomtatás, dom-
bornyomás, melegfóliázás, szitázás, biztonsági 
elemek alkalmazása, sorszámozás vagy egyedi 
kód alkalmazása, sorszámozott termékek leka-
parható felülettel való ellátása, booklet és szend-
vics címkék készítése a nyomda hétköznapi ru-
tinjába tartozik. 


