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Idén húszéves a Körösladányból induló Box Print 
– FSD Packaging Kft. A cég két magyar tulajdonú, 
csomagolóanyagokat gyártó nyomda erőforrá-
sait és összesen 33 évnyi tapasztalatát egyesíti. 
A Box Print Kft. 2016 nyarán szerzett többségi 
tulajdonrészt az FSD Packaging Kft.-ben, később 
az FSD Packaging beolvadt a Box Printbe.

TERMÉKPALETTA
A cég szokatlanul széles termékszortimenttel 
rendelkezik: bliszterkartonok, faltkarton csoma-
golóanyagok, ofszet kasírozott dobozok, POS és 
POP termékek fejlesztésével és kivitelezésével is 
foglalkozunk. Elsősorban az FMCG szektornak, 
valamint mezőgazdasági és ipari gyártó cégek-
nek szállítunk különböző csomagolóanyagokat. 

REFERENCIÁK
Komoly nemzetközi referenciákkal rendelke-
zünk minősített nagyvállalati beszállítóként. 
Büszkék vagyunk rá, hogy az egyik üzemünk-
ben egy éven keresztül átlag napi egymillió 
bliszterkarton-csomagolást gyártottunk le meg-
bízóinknak – reklamáció nélkül. Ugyanakkor a 
hazai kkv-k igényeinek megfelelően kisebb szé-
riákban is gyártunk. A Körösladányban és Duna-
harasztiban készülő termékeink a világ 45 orszá-
gában megtalálhatók az áruházak polcain.

GÉPPARK
Közepes vagy nagy példányszámban a Heidel-
berg XL 105 típusú 5 szín + lakkos nyomdagép-
pel valósítjuk meg megbízóink elképzeléseit. Kis 
példányszámban, digitális technológiával szin-
te bármilyen felületre vagy anyagra képesek va-
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gyunk nyomtatni. Legyen szó papírról, fáról, mű-
anyagról vagy üvegről, csekély költség és szűk 
határidő mellett. Az íves termékeket automata 
stancológépen metsszük ki. Termékeinket igény 
szerint lakkozva (és/vagy bliszterlakkozva), ra-
gasztva, ipari felhasználáshoz kiszerelve szállít-
juk partnereinknek. A kinyomtatott kartonok és 
papírok feldolgozását automata ívkasírozó géppel, 
valamint több különböző méretű és típusú auto-
mata és félautomata kimetsző- és hajtogató-ra-
gasztó géppel végezzük. 

A 2017-ben beszerzett kasírozógépünk órán-
ként akár 10 000 ívet pozícionál és ragaszt meg, 
ezzel jelentősen növelve a doboz- és displaygyár-
tás hatékonyságát és az üzem áteresztőképessé-
gét. Teljesítményével Európában is újdonságnak 
számít: megvásárlásakor ez volt a kontinensen a 
harmadik ilyen gép.

MUNKAFOLYAMAT-SZERVEZÉS
Cégünk komoly VMI/SMI tapasztalatokkal ren-
delkezik. Ha az értéklánc megköveteli, készek va-
gyunk helyi raktározási szolgáltatásokról és kon-

szignációról is tárgyalni a nagyobb rugalmasság 
érdekében.

Az idei év több szempontból is arról szólt, hogy 
a jövedelmezőbb területek felé irányítsuk a fi-
gyelmünket. Ennek a folyamatnak a részeként 
profiltisztítást és szervezeti átalakítást hajtot-
tunk végre, újabb lépéseket tettünk a Lean válla-
latirányítás felé, és a két telephely összehangolt 
működését segítendő fejlesztettük az informati-
kai rendszerünket.

KOOPERÁCIÓ
A Box Print – FSD Packaging folyamatosan építi a 
stratégiai kapcsolatait más csomagolóipari cégek-
kel, hogy egyedi megoldásokat tudjunk nyújtani a 
megbízóknak. Egyre több környezetbarát módszer 
fejlesztésére vagy gyártására kapunk felkérést, ilyen 
igények megoldásán folyamatosan dolgozunk alap-
anyag- és segédanyag-beszállítóinkkal.

Büszkék vagyunk rá, hogy a HUNGAROPACK 
Magyar Csomagolási Versenyről évről évre szép 
díjakat hozunk haza, hála a folyamatos szakmai 
fejlődésünknek.
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