NYOMDAÉS PAPÍRIPARI
KATALÓGUS

A 2011-ben, a Kormány által létrehozott Központi Ellátó Szerv olyan zárt
piaci rendszert teremtett meg, melyben a bv. gazdasági társaságok nem
csak a fogvatartotti foglalkoztatást és általa a büntetés-végrehajtási
szervezet önellátóvá, önfenntartóvá válását teremtették meg, hanem
minőségi és megbízható piaci szereplővé is váltak.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által jegyzett ÁLLAMI
PARTNER védjegy használatára a Bv. Holding vállalatcsoport mindegyik
tagja jogosult, mint a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása közfeladat
ellátására létrehozott, 100%-ban állami tulajdonú társaságok.
A védjegy a minőség, a biztonság és a megbízhatóság szimbóluma,
és egyben kifejezi a magyar nemzetgazdaság fejlődésében az állami
szerepvállalás iránti elkötelezettséget is. Átlátható és egyértelmű
szabályok mentén találkozik a kereslet és a kínálat, amely hosszú távú
és minden résztvevő megelégedettségét szolgáló üzleti kapcsolatok
kialakítását teszi lehetővé.
Nyomda- és papíripari katalógusunkban a DUNA-MIX Kft. és
a Duna Papír Kft. termékeit mutatjuk be.

SOKSZÍNŰSÉG A DUNAKANYARBAN
A Duna-Mix Kft. állami tulajdonú gazdasági társaság, mely széles körű
ipari termelő és kereskedelmi tevékenységet folytat.
Tevékenységünk során kiemelt hangsúlyt fektetünk a versenyképesség
növelésére, valamint a folyamatos fejlődésre. Célunk ügyfeleink kiváló
színvonalú kiszolgálása mellett piaci részesedésünk növelése.
Gyártott termékeink a büntetés-végrehajtás keretein belül fogvatartottak
munkáltatása során készülnek, amit közfeladat-ellátásként végzünk.

TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEINK
+ nyomda- és könyvkötészeti, irodaszer-, konfekció-, fémmegmunkálóés asztalosipari termékek gyártása saját termelőegységekben;
+ bérmunkavégzés saját üzemi területeinken illetve külső munkahelyeken,
a fenti tevékenységekben, vagy más, igény szerinti körben: pl. alkatrészösszeszerelés, mosodai munkavégzés, kábelkötegelés, területrendezés.
DUNA-MIX Kft. elérhetőségei
2600 Vác, Barabás Miklós utca 1.
06 27 501 586 (kereskedelmi osztály) / 06 27 501 575 (központ)
kereskedelem@dunamix.hu / www.dunamix.hu
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EMBEREK, RENDSZEREK
110 fős személyi állományunk harmada és a 215 fő feletti létszámban foglalkoztatott
fogvatartottak 80%-a főtevékenységünk, az irodaszer- és nyomdai termékgyártás,
nyomtatványellátás érdekében végzi munkáját. A nyomtatványok és egyedi nyomdai
termékek gyártását elvégezzük az elsőtől az utolsó lépésig, üzemünkben évi
500 tonnánál is több nyomdaterméket állítunk elő.
Szervezeti felépítésünkben és viselkedésünkben – a céljainkhoz igazodva –
egy átlagos „civil’ céghez hasonlóan az ügyfélmegrendeléseket teljesítő gyártási
részleget a raktári és szállítási logisztikai csoport, ügyfélkapcsolati-kereskedelemi,
pénzügyi osztályok támogatják.
A felkészült szakemberek alkotta csapatban az Önök igényeinek való megfelelés
érdekében helyet kap több kereskedelmi ügyintéző, kalkulátor, gyártás-előkészítő,
termelés-szervező, gépmester, minőségellenőr.
Fegyelmezettségében, szervezettségében egy – jó értelemben véve – feszes,
hatékony működésű büntetés-végrehajtási szervnek ismerhetnek bennünket.
Az elítéltek munkáltatása is ennek megfelelően zajlik, munkatársaink e tevékenység
során a fogva tartás biztonsági feladatait is ellátják.
Naprakész fejlettségű számítógépes rendszerek segítik a napi munkánkat; köztük az
integrált vállalatirányítási rendszer, annak az ügyfélrendeléseket, a raktárkészleteket,
valamint a könyvelést, számlázást, és humán feladatokat kezelő moduljai,
számítógép-hálózattal, kommunikációs csatornákkal. Ezen felül BVOP központi
igénybejelentés-követő rendszert használunk és a termelés-szervezés is számítógépes
alapokon történik.
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NYOMDAI VERTIKUM
A nyomtatványok és egyedi nyomdai termékek gyártását elvégezzük az
elsőtől az utolsó lépésig. A szöveges kialakítást (szedést) és grafikai tervezést,
kiadványszerkesztést követően a nyomtatást a 13 db, különböző feladatokra specializált
nyomógépünkkel végezzük. Rendelkezünk kisebb és nagyobb példányszámokat
színesben és fekete-fehérben is gyártó digitális és ofszet gépekkel is.
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A kötészet – legyen az csak vágás,
hajtás, vagy akár tömbtűzés, gerincvarrás
keménytáblázással, ragasztókötés puhakötéssel,
füzetkészítés, spirálozás, továbbá sorszámozás, fóliázás,
tasakkészítés – mind modern kötészeti gépekkel,
mind nagy létszámú kézimunkaerővel készül.
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Irodaszergyártásunkat tekintve emelőkaros és gyűrűs iratrendezők,
keménytáblás dossziék, karton dossziék: gyorsfűzők, iratgyűjtők,
iratpapucsok komplett gyártásához szükséges gépparkkal rendelkezünk.
Termékkínálatunk bővítése érdekében a fogvatartotti
foglalkoztatás keretén belül előállított tonerek forgalmazásával
is hozzájárulunk ügyfeleink széles körű kiszolgálásához.
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Nyomdaipari termékek, irodaszerek
+ (forma)nyomtatványok, űrlapok, szolgálati naplók,
postai tértivevény, szállítólevéltömb, átadókönyv, építési napló
+ egyedi könyv, újság, kiadvány, szórólap, prospektus,
öntapadós címke, névjegykártya, plakát, eseménymeghívó,
üdvözlőlap, képeslap, kártyanaptár, falinaptár, asztali naptár
+ előnyomott céglogós boríték, fejléces papír, jegyzettömb,
konferencia-dosszié, mappa, spirálfüzet
+ egyedi oklevélátadó mappa, díszborító,
italtáska, ajándéktasak
+ futárboríték, iratpapucs, gyorsfűző,
pólyás dosszié, gyűrűsmappa, natúr tokos
és emelőkaros iratrendezők
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„Felelősen, újra és újra,
értéket alkotunk papírból.”
Társaságunk állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, amely a büntetés-végrehajtási
szervezeten belül, jogszabályokban rögzített közfeladatot lát el.
Székhelyünk Budapesthez és a magyarországi autópálya-hálózathoz közel
a Csepel-szigeten Tökölön található, -mely elhelyezkedés logisztikai előnyöket biztosít
Partnereink részére- ahol a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetébe és a Tököli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe befogadott fogvatartottak foglalkoztatását
látja el, ezáltal biztosítva a fogvatartottak be-, illetve visszavezetését a munka világába,
a piac által is elismert értékteremtő tevékenység végzésével.
Fő profilunk higiéniai papírtermékek gyártása és forgalmazása, valamint
szolgáltatásként biztosítjuk irodai, irattári anyagok szakszerű megsemmisítését.
Társaságunk 25 éves piaci tapasztalattal rendelkezik papírfeldolgozás területén.
Kiemelt hangsúlyt fektetünk a versenyképesség növelésére, valamint
a folyamatos fejlődésre.

DUNA PAPÍR Kft.
Cím: 2316 Tököl, Ráckevei út 6. / EKG: 111 6010
Értékesítés, kereskedelem: e-mail: ellatas@dunapapir.hu
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Telefon: +36 24 488 377 / Fax: +36 24 488 373 / Zöld szám: 06 80 180 095
Titkárság: Telefon: +36 24 531 845 / Központi e-mail: info@dunapapir.hu

Üzleti filozófiánk, hogy a cég logója a hazai piacon a minőségi terméket és szolgáltatást
jelentse. Jelképezze az alaposságot, stabilitást, kiszámíthatóságot. Jelentse a megbízható
üzleti, állami partnert a termékeit megvásárló és szolgáltatásait igénybe vevők számára.
|17

MINŐSÍTÉS,
TANÚSÍTVÁNYOK
A saját tevékenységként végzett
háztartáshigiéniai papírfeldolgozó
üzemben a technológiai
folyamatok és a termelés állandó,
magas minőségi szintű fenntartása
érdekében 1999. évtől ISO
szabvány követelményei szerint
kialakított minőségirányítási
rendszer került bevezetésre.
Tanúsítványunk:
MSZ EN ISO 9001/2015
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HIGIÉNIAI PAPÍRTERMÉKEK
GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA
Társaságunk által gyártott és forgalmazott higiéniai papírtermékek elérhetőek
lakossági és közületi kiszerelésben. A vásárlók igényeit követő termékszortimentünk
széles választékot biztosít a
toalettpapírok + hajtogatott- és tekercses kéztörlők + szalvéták
+ papír zsebkendő + orvosi lepedők, illetve + hulladékgyűjtő zsákok tekintetében.
A környezettudatosság jegyében kialakítottuk teljesen fóliamentes csomagolású
termékeinket. A kartondobozban elhelyezett termékek emelt lapszámmal
készülnek, így csökkentve a logisztikai károsanyag-kibocsátás mértékét.
A kartondoboz újrahasznosított és újrahasznosítható.
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IRATMEGSEMMISÍTÉS
SZOLGÁLTATÁS
Országosan biztosítjuk megsemmisítésre szánt
irodai, irattári iratok elszállítását és darálásos
technológiával történő megsemmisítését.
A jelenlegi technológiánk kapacitása havonta
250-300 tonna irat előválogatására,
megsemmisítésére biztosít lehetőséget.
A megsemmisítési technológia egy jól kontrollált
folyamat, melynek minden lépésénél az adatok
védelme és biztonsága a legfőbb szempont,
melyhez zártláncú ipari kamerarendszer biztosítja
a folyamatos ellenőrzést.
DUNA PAPÍR Kft. vállalja, és szavatol azért,
hogy a Megrendelőitől átvett leselejtezett irodai
iratokat elkülönítetten, illetéktelen személyek
által hozzá nem férhető helyen tárolja, amíg
meg nem történik annak átválogatása, a fém
és műanyagtartalmú elemek eltávolítása.
Az előválogatás papírfajták szerint, állandó
technikai és humán kontroll mellett történik.
Az előválogatást és megsemmisítést
követően az anyag bálázásra kerül, előkészítve
ez által a környezetbarát újrahasznosítást
a papírgyártáshoz.
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Felelős kiadó
Bv. Holding Kft.
Székhely: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3.
Központi telefon: +36-1-301-8461
E-mail: bvholdingkft@bvholdingkft.hu
Kiadás dátuma: 2021. március

Nagyfa - Alföld

Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft.

