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Debrecenben a 48 főt foglalkoztató 
Folkem Kft. közelgő húszéves jubileumát 
már a tavaly átadott 1835 m² alap- 
területű új üzemcsarnokában fogja  
ünnepelni. A környezet gondos kialakí- 
tása és az impozáns épület megnyerő  
benyomást kelt a látogatóban, az üzem  
és az irodák kialakítása és berendezése  
a legkényesebb ízlés próbáját is kiállja. 

A fogadótérben gyönyörűen felújított gépmatu-
zsálemek és a legfrissebb belsőépítészeti megoldá-
sok összhangja teremt harmóniát. A vitrinekben 
kiállított szakmatörténeti ereklyék és az irodák-
ban kiállított legszebb munkák tanúi a nyom-
dászat iránti elkötelezettségnek, a szakma iránti 
alázat és tisztelet jelei. Ügyfélkörük szerteágazó, a 
multiktól a kisvállalkozásokig. A Folkem neve a 
magyar nyomdaiparban a pontosság és minőség 
szinonimája. Kemecsei Sándor és Pásztor Gyula 
tulajdonosigazgatókkal beszélgettünk.

Folkem Kft.
A FELÜLETNEMESÍTÉS DEBRECENI FELLEGVÁR A

Faludi Viktória

TISZTÁN KOOPERÁCIÓ

Olyan termelési kapacitással rendelkezünk, ami-
vel a nyomdaipar hektikus termelési terheltségét 
könnyedén és biztonsággal tudjuk kezelni. 

Magyarországon jellemző, hogy szeretik há-
zon belül tudni a folyamat összes elemét, a gé-
pek alacsony kihasználtsággal, a dolgozók több 
gépen termelve kisebb tapasztalattal és kevésbé 
mély tudással igyekeznek helytállni. Így nem 
túl hatékony a folyamat, ezért a korszerűsítések-
re, speciális célberendezésekre persze már nem 
futja. A megoldás nagyon kézenfekvő: speciali-
zálódni és kooperálni, szakmailag és technikai-
lag a legmagasabb szintig eljutni a cél.

A nyomdaipar nem széttagozódik a specializá-
cióval, hanem résztvevői professzionális szintre 
emelhetik tevékenységüket, összefogva erősítik 
egymást. Egy bizonyos területre specializálódva 
jobban elmélyül a tapasztalatok során szerzett 
tudás, az adott terület legjobb gépeit beszerezve 

Önerőből világszínvonalon Zölden, nemcsak a termelésben
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minőségben és termelékenységben is a legjobbat 
hozhatjuk ki a lehetőségekből. Jó példa erre ré-
gi együttműködésünk az Alföldi Nyomdával, de 
említhetnénk a többi partner közül is jó párat a 
teljesség igénye nélkül: a Javipa Kft., a Color Pack 
Zrt., a Print 2000, az Sz-Variáns, a Keskeny vagy a 
STI Petőfi Nyomdát is. Az ilyen nagyságú nyom-
dák megtehetnék a termelés bármelyik részfo-
lyamatának fejlesztését, ha az csupán a tőkeerőn 
múlna, de a bizalom és korrekt együttműködés 
mindkét fél számára jobb. A Folkem a felületne-
mesítésben szerzett nagy tapasztalatával és pro-
fesszionális berendezéseivel átvállalja a nyomdai 

tevékenység részfolyamataként felmerülő fóliá-
zás, prégelés, UV-lakkozás gyors és minőségi ki-
vitelezését.

BIZALOM ÉS DISZKRÉCIÓ

Köztudott, hogy sok nyomdával álltok kapcso-
latban. Előfordul, hogy nálatok próbálnak infor-
mációt szerezni egymásról a versenytársak?

Amikor bejön egy munka, legyen az kis vagy 
nagy példányszám, más cégnek a nálunk készü-
lő anyagról nem adunk ki információt. Nagyon 
védjük, diszkréten kezeljük a partnereink mun-
káit. Előfordul, hogy a partnernyomdák közül 
többen is kérnek ugyanarra a munkára árat, itt 
mi nem teszünk különbséget, egy adott munká-
ra minden partnerünknek adott árat ajánlunk 
ki, azért, hogy ne a Folkem legyen az árverseny-
ben a mérleg nyelve.

LOGISZTIKA

Az egész országot lefedi ügyfélkapcsolati hálóza-
tunk, átvállaljuk a fuvarozás teljes logisztikáját, 
Zalaegerszegtől Békéscsabáig, Miskolctól Szek-
szárdig szállítunk, de arra is van példa, hogy Bu-
dapesten átpakolják a megbízó autójára a felü-
letnemesített munkát. Rugalmasan és precízen 
gondoskodunk a termékek célba éréséről.

Tágas, rendezett, világos, energia- és adatsín, világításjelenlét érzékelővel…

A fogadótérben gyönyörűen felújított gép-
matuzsálemek és a legfrissebb belsőépítészeti  
megoldások összhangja teremt harmóniát
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FÓLIÁZÁS,  
MINT A FELÜLETNEMESÍTÉS ALFÁJA

Thermofólia kasírozás (BOPP és PET), ezen belül 
is a BOPP, matt, fényes, strukturált, bársonyfólia, 
karcmentes matt, anyagában színezett fóliák, PET 
fényes, ezüst, arany, számos változata lehetséges.

Egyre népszerűbb a kartonkasírozás, amivel 
a standard karton egy koronakezelt PET ezüst 
fóliát kap, exkluzív megjelenés, akár hagyomá-
nyos ofszettechnológiával is jól nyomtatható, 
kedvező ár alacsonyabb példányszámoknál is.

MILYEN MÉRETŰ NYOMOTT ANYAGOT 
FOGADTOK?

Minden nálunk alkalmazott technológiánál a mi-
nimum méret B4 és a maximum 1060 × 760 mm, 
ami vonatkozik a fóliázásra, prégelésre és lakko-
zásra egyaránt.

FORMALAKK, GLITTER 

A lakkozás két darab cilinderes automata szita-
gépen történik, egy ESC-High Press és egy Sa-
kurai berendezésen, mindkettővel effekt és re-
lief lakkozást is végzünk fényes, matt, bársony, 
glitter, mikro-makro effektlakkokkal, ugyanak-
kor szívóképes kreatív kartonokra is tudunk fé-
nyes lakkot tenni egy menetben, költséghaté-
konyan. 

A szitatechnológiához is rendelkezünk a teljes 
formakészítési folyamattal: pneumatikus szita-
feszítés, szitaérzékenyítés, felhúzás, kimosás. A 
filmet is házon belül világítjuk le, nemrég bővült 
gépparkunk egy levilágító berendezéssel. Így 
mire megérkezik a nyomat a digitális montírung 
alakján, a szitaforma is előkészítve várja a mun-
kát, ami egyből gépbe kerülhet.

PRÉGELÉSBEN A LEGNAGYOBB

A Folkem Magyarország legnagyobb prégelési 
kapacitásával rendelkezik, van egy Kolbus táb-
lanyomó berendezés, amivel kész keménytáblák 
prégelése és domborítása történik. A domborítás 
relief mélysége a szürkelemezben elérheti akár a 
3 mm-t is, és 3D kivitelezésben is megvalósítható!

Tradicionális felületnemesítés innovatív, precíz 
és termelékeny íves kivitelezéséhez rendelkezünk 
2 darab 1060 × 760 mm méretű, felületnemesí-
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tésre alkalmas aranyozógéppel, a gép maximá-
lis sebessége óránként 7500 ív.  Mindkét B1+ mé-
retű aranyozó alkalmas pozícionált hologram 
felhelyezésére, az egyiken 6, a másikon 3 pályá-
ról lehet pozícionált hologramot nyomtatni. 
A régebbi berendezéseken a papír futási irányá-
val párhuzamosan húzták a fóliát, míg a mi be-
rendezésünkön a papír futási irányára merőle-
ges fóliapálya is beállítható, akár mindkét irány 
egyszerre is működhet. Ez a lehetőség bizonyos 
felrakásoknál, speciális grafikáknál jelentős 
alapanyag-megtakarítást eredményezhet. 

Domborításra és prégelésre van még sík rendsze-
rű berendezésünk, amin maximálisan 780 × 540 
mm méretben 5500 íves névleges teljesítmény-
nyel felületnemesíthetünk óránként.  

Ezenkívül a nagy termelékenységű gépeinket 
kiegészítve két darab cilinderes, modern vezér-
léssel felszerelt aranyozógépünkkel, 570 × 820 
mm méretben, a legfinomabb rajzolatokból ál-
ló különlegesen kényes munkákat is tökéletes 
minőségben tudjuk prégelni, ugyanakkor a leg-
vékonyabb papír, amivel elboldogulunk, 50 g/m2- 
tömegű. 

PROFESSZIONÁLIS PRÉGELÉSHEZ  
PROFESSZIONÁLIS FORMAKÉSZÍTÉS

Házon belül történik a klisék teljes körű forma-
készítése:

 � készítünk savas maratással magnéziumklisé-
ket prégeléshez és domborításhoz, maximális 
méret: 800×800 mm;

 � CNC megmunkálással készítünk kliséket réz-
ből és magnéziumból, egymenetes prég- és 
domborformát és guillos-vonalas biztonsági 
kliséket rézből;
 � prégeléshez szilikonkliséket;
 � dombornyomáshoz készítünk kliséket rézből, 
magnéziumból és műanyagból, amiket stanc-
szerszámba építve is tudunk kivitelezni. Min-
den esetben a domborító klisékhez ellenyomó 
patricát is készítünk. A beigazításhoz gyors, 
tiszta, felhasználóbarát illesztőrendszereket 
biztosítunk; 
 � készítünk még stancszerszámba épített Braille- 
kliséket, valamint Accu Braille-kliséket. Az álta-
lunk előállított Braille-klisék megfelelnek a 
Marburg Medium szabványnak.

KIHÍVÁSOK

Volt már példa arra, hogy 30 ezer kartonált fe-
delet kellett elkészítenünk egyetlen éjszaka alatt 
matt fóliázva, prégelve, UV-lakkozva, domborít-
va. Huszonnégy órán belül közel 100 000 B1-es 
ív prégelésére vagyunk képesek. Minden meg-
rendelés egyedi, nincs „átlagmunka”. Szeretjük 
a kihívásokat és öröm számunkra, hogy a tech-
nikai korlátokat feszegetve a legtöbbet tudjuk ki-
hozni a lehetőségekből. Míves kivitelezés, gyorsan, pontosan


