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Úgy, ahogy már sokan észrevették, a Flint Group átszervezte a Liquid Inks termékei értékesítését Magyarországon – ezeket a termékeket 2006. augusztus
1-jétől a CNI Kft. értékesíti.
A cég termékskálájában megtalálhatóak a Flint
oldószeres és vizes bázisú flexófestékei, coldsetfestékei, a Lindgens fémdekorációs ofszet, illetve UVofszetfestékei és bevonatai, valamint az eddigi
kínálatban található organikus hígítók és mosófolyadékok.
Ezúton értesítjük az összes vevőnket, hogy a telephely, az irodánk marad Tiszaújvárosban, ahol
továbbra is gyártjuk, keverjük és raktározzuk a termékeket. A kontaktszemélyek, azok elérhetőségei
változatlanok, csak az e-mailcímeink változtak.
A Flint csoporton belül az ANI- BASF (XSYS) és Flint
festékeiből a tehnikusok kiválasztották a legjobb
festékeket, amelyek a jövőben képviselik a Flint Group
termékeit.
Így került gyártásunkba az oldószeres Flexoplastol
VF5 festékcsalád, amely jelenleg a világpiacon található csúcstermékek közé tartozik. Eddig ezeket
a nagy színerejű termékeket és azok előnyeit csak az
igazán nagy vevők élvezhették, de ezután elérhetőek lesznek a közepes és kis vevők számára is. A CNI
Kft. Németországból importálja a koncentrátumokat, és ezekből készíti a vevői megrendelések alapján az egyes Pantone-színeket. Az alapsorozaton
kívül fény- és időjárásálló festékek is készülnek
Tiszaújvárosban. Időjárásálló, Flexoplastol RABK festkeinket kifejezetten azon ügyfeleinknek ajánljuk,
akik kültéri tárolásra szánt termékeik, (virágföldek,
ipari csomagolások stb.) csomagolásának előállításával foglalkoznak, és szeretnek biztosra menni. Termékeinket általában a 17 kg-os kiszerelésben szállítjuk a terméket.
A festékek mellé különböző adalékanyagokat is
forgalmazunk.
A coldsetfestékek közül az Eurostar-festékek lettek a befutók, ezeket a termékeket Belgiumból szállítjuk Magyarországra. A késztermékek 1 tonnás kon-
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ténerekben találhatóak, amelyek csatlakoztathatók
vevőink festékrendszereihez. A festékek mellé ezentúl kínálatunkban megtalálhatóak lesznek a nedvesítő folyadékok is.
A Lindgens az év elején vált ki a Flint csoportból, de
a kapcsolatunk ennek ellenére megmaradt, és tovább
forgalmazzuk termékeiket. Festékeik a tubusok, fémdobozok és aeroszolok nyomtatására alkalmasak,
klasszikus ofszet- és UV-tehnológiáknál. Ezek a festékek 2,5 kg-os kiszerelésben találhatóak. Ami újnak
számít, hogy szeretnénk forgalmazni a Lindgens
bevonatrendszereit is itt Magyarországon. Vevőinknek ezentúl ofszet gumikendőket is kínálunk.
Tovább folytatjuk az együttműködést az Akzo Nobellal, akik számunkra Tiszaújvárosban igény szerint
jó minőségű hígítókat, gyorsítókat, lassítókat, mosófolyadékokat gyártanak.
Forgalmunk ezen a területen ebben az évben
megduplázódott. Képesek vagyunk ügyfeleink receptje alapján elkészíteni az organikus termékeket.
Arra törekszünk, hogy vevőinknek minél szélesebb skálát nyújthassunk, hogy nálunk egy helyen
be tudják szerezni a nyomtatáshoz szükséges alapanyagokat. A meglévő termékek megtartása mellett
igyekszünk bővíteni skálánkat Magyarországon
eddig még nem forgalmazott nyomdaipari termékekkel.
A termékek forgalmazását egy jól összeszokott, rugalmas csapat végzi, szállításainkat raktárról a megrendeléstől számítva általában 24-28 órán belül juttatjuk el vevőinkhez. Szeptemberben egy új vállalatirányítási rendszert, az SAP-t vezettük be, amely interneten keresztül aktuális információkat szolgáltat
a cég alkalmazottainak és ezáltal a vevőinknek.
Köszönjük minden vevőnknek, hogy bizalmukkal megtisztelnek, és hisszük, hogy a mi szélesedő
kínálatunk a jövőben még elégedettebbé teszi őket.

