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szeroka gama Folii dla 

opakowań termoformowanych, 

sztancowanych, wykrawanych

Plastics Group Sp. z o. o. jest czołowym dystrybutorem płyt,  
folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku   
Europy Środkowo-Wschodniej. 

Oferujemy wysokiej klasy produkty mające zastosowanie  
w wielu sektorach gospodarki. 

Polecamy materiały wykorzystywane w reklamie, grafice  
i druku cyfrowym oraz materiały do opakowań.

POLIGRAFIA

duży wybór materiałów rolowych 

do grafiki i druku cyfrowego 

oraz  materiały arkuszowe PET, 

PCV, PP, HIPS dedykowane  

do druku offset, sito
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Szanowni Czytelnicy,
W lipcowo-sierpniowym numerze „Świata DRUKU jak zwykle dominuje tematyka związana z drukiem cyfrowym w wiel-
kim, a także małym formacie, zadrukiem tekstyliów, komunikacją wizualną, rozwiązaniami dla rynku reklamy oraz 
działem DTP. Wydanie przygotowaliśmy z myślą o wrześniowych imprezach: Festiwalu Marketingu, Druku & Opakowań 
w Warszawie (na którym organizujemy Mini-Akademię Zarządzania Barwą – patrz s. 34), i wystawie Photokina w Kolonii 
(stąd zauważalna obecność „świata fotografii” w tym wydaniu). Warto na pewno przeczytać relację z tegorocznych 
targów Fespa Digital, otwierającą część główną numeru – przedstawiliśmy w niej bardzo wiele ciekawych rozwiązań, 
a i tak nie wyczerpaliśmy tematu!
W pierwszym zdaniu tego wprowadzenia użyłam sformułowania „jak zwykle” – ale… nie było to precyzyjne. Tematyka 
przewodnia numeru 7/8 jest zgodna z naszą tradycją, i jak zwykle dołączyliśmy do niego dodatek – ale on sam zwyczajny 
nie jest, o czym świadczy już jego tytuł: „Magiczne wrota do świata kreacji”. Dodatek jest o tyle szczególny i „magiczny”, 
że będąc „kreatywną” teczką jednocześnie stanowi jej zawartość – wraz z numerem 7/8. W naszej teczce – ozdobionej 
rysunkiem „wrót”, znajdują się więc: próbki materiałów i przykłady produktów dostarczone przez firmy, które współtworzą 
z nami ten projekt, oraz dwie publikacje: „Świat DRUKU” i dodatek w postaci osobnego magazynu pt. „Magiczne wrota 
do świata kreacji”. W dodatku, którego layout jest nieco bardziej „kreatywny” niż nobliwy, uporządkowany „pod linijkę” 
layout „Świata DRUKU”, piszemy o projektowaniu, grafice i grafikach, materiałach przydatnych do tworzenia „kreatyw-
nych” produktów – druków, opakowań, pudełek, gadżetów i tekstyliów z nadrukami, o drukowaniu, uszlachetnianiu, 
ozdabianiu, i o usługach w tym zakresie. Zamieszczamy dwie rozmowy z artystami – z twórcą identyfikacji wizualnej 
i twórcą komiksu, kilka artykułów i garść tematycznych „newsów”, które, mamy nadzieję, Państwa zainspirują, i jak już 
pisaliśmy, pomogą Państwu zrealizować własne pomysły – może i takie, które dotąd wydawały się utopią...

Zapraszam do lektury naszych publikacji, także podczas urlopu!   
Joanna Więckowska

Wydawca: Polski Drukarz sp. z o.o.
Adres: ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
tel. 42 687 12 92, 42 688 79 49, fax: 42 687 12 99
biuro@swiatdruku.eu
www.swiatdruku.eu

Dyrektor wydawnictwa: Jolanta Ziemniak-Ronke

Redakcja: 
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Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i artykułów promocyjnych 
oraz nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie pra-
wo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruko-
wywanie materiałów lub ich części – tylko za pisemną zgodą redakcji.

Materiały do artykułów promocyjnych powinny być dostarczone 
w wersji cyfrowej w postaci plików DOC lub RTF (dane teleadreso-
we i tekst) oraz JPEG lub TIFF (logo i zdjęcia). Artykuły promocyjne 
przygotowywane do publikacji są przed oddaniem ich do druku 
przesyłane zamawiającemu do akceptacji. Forma graficzna arty-
kułów promocyjnych podlega zasadom jednolitym dla wszystkich 
materiałów zamieszczanych w czasopiśmie. Jedna strona artykułu 
to około 3000 znaków (bez grafiki).

Skład i łamanie: 
Studio Graficzne Agaty Sobiepańskiej

Druk wnętrza i oprawa:
Pabianickie Zakłady Graficzne SA
ul. Piotra Skargi 40/42, 95-200 Pabianice
tel. 42 215 44 18, fax 42 215 25 70

Okładkę wydrukowała firma Kodak  
na maszynie Kodak NexPress SX

Cena: 15 zł bez dodatku (w tym 8% VAT) 

Informacje o sposobie zamawiania prenumeraty 
i reklamy znajdują się na ostatniej stronie czasopisma.
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 Teksty dotyczące: druku cyfrowego  
w małym formacie; rozwiązań  
dla wielkiego formatu; druku  
na tekstyliach; komunikacji 
wizualnej i druku dla rynku reklamy; 
nowoczesnego działu DTP

Tematy przewodnie następnego 
wydania: produkcja opakowań i etykiet; 
tektura falista i lita; opakowania kartonowe; 
pakowanie; bezpieczne opakowania; rozwój 
technologii fleksograficznej
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„Świat DRUKU” zaprasza
W najbliższym czasie z przedstawicielami naszego wydawnictwa można się spotkać podczas następujących imprez:
• Festiwal Marketingu, Druku & Opakowań, Warszawa, 10–11 września
 Zapraszamy na nasze stoisko i do udziału w Mini-Akademii Zarządzania Barwą, 10–11 września (szczegóły 

na s. 34) 
• Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki Taropak, Poznań, 29 września – 2 października
 Zapraszamy na stoisko i do uczestnictwa w 4. Konferencji Innowacyjne Opakowania, 29 września (szczegóły 

w dodatku do nr 7/8 – „Magiczne wrota do świata kreacji”)
• Szkolenie EFFECTIVE PACKAGING, 2 października, Poznań (patrz s. 4)
 Zachęcamy do współpracy i udziału w tych wydarzeniach oraz spotkań z nami – do zobaczenia! 
Dodatkowe informacje – na stronach swiatdruku.eu i akademia-wiedzy.eu

II Kongres  
Przemysłu Opakowań
Kongres, organizowany przez Polską Izbę Opakowań, 

odbędzie 1 października br. w Poznaniu (w ustano-
wionym przez Izbę „Dniu Opakowań”), podczas Międzyna-
rodowych Targów Techniki Pakowania i Logistyki Taropak 
oraz Międzynarodowych Targów Żywności Polagra Food 
(MTP, 28 września – 3 października). Patronem honorowym 
Kongresu będzie wicepremier Janusz Piechociński, Mini-
ster Gospodarki. Rolę Gospodarza Kongresu będzie pełnił 
prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzej 
Byrt. „Świat DRUKU” jest w gronie patronów medialnych 
wydarzenia.

Kongres będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jakich 
opakowań oczekuje społeczeństwo i gospodarka w naj-
bliższych latach. Tematem przewodnim będą relacje: 
„opakowanie – produkt”, bo to produkt dyktuje wymogi, 
jakie winno spełniać opakowanie. Wprowadzane na rynek 
produkty ulegają zmianom, pojawiają się nowe, o nowym 
przeznaczeniu, dostosowane do nowych, zmieniających się 
potrzeb konsumentów. Warto zatem poszukiwać odpowiedzi 
na pytanie: na ile nowe produkty potrzebować będą opako-
wań nowych pod względem funkcji, materiału, konstrukcji?

Uwzględniając rolę i znaczenie opakowań żywności, ich 
dominujący udział w rynku opakowań (65–70%), zagad-
nienia z nimi związane będą dominować w kongresowej 
debacie.  Będzie im poświęcony m.in. referat dr inż. Pauliny 
Pająk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt. „Nowe 
produkty spożywcze – możliwości i wyzwania dla branży 
opakowaniowej”. Autorka omówi  w przystępny i interesu-
jący sposób proces powstawania nowego produktu spożyw-
czego. Przedstawi też wyzwania dla opakowań wynikające 
z faktu pojawiania się nowych produktów spożywczych. 

Dr inż. Sabina Galus za Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, mówić będzie o innowacyjnych 
trendach w powlekaniu żywności ochronnymi powłokami 
jadalnymi. Powłoki te nie tylko ograniczają migrację pary 
wodnej, tlenu, dwutlenku węgla, związków aromatycznych 
i tłuszczów, ale są także stosowane jako nośniki substancji 
przeciwutleniających, konserwujących bądź barwników. Moż-
na zatem mówić, iż spełniają rolę opakowania. Czy zatem 
opakowania na tego rodzaju produkty powinny uwzględniać 
ten fakt? A jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim stopniu? 
Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy kongresu.

W referacie „Dokąd zmierza rynek opakowań?” An-
drzej Kornacki z firmy Innowia Films przedstawi wpływ 
zmian pakowanych produktów na rynek opakowań. 
Wiedza o przyszłych pakowanych produktach i techni-
kach pakowania pozwoli producentom opakowań na 
przygotowanie adekwatnej oferty. Podkreślone zostanie 
znaczenie współpracy pomiędzy producentami pako-
wanych produktów i producentami opakowań. Według 
autora, to producenci nowych wyrobów mięsnych, cu-
kierniczych, mleczarskich, farmaceutycznych, chemicz-
nych, gospodarstwa domowego, kosmetyków, owoców 
i warzyw, winni określić, jakie wymogi powinny spełniać 
opakowania, aby te wyroby zabezpieczyć, uwzględniając 
wiele nowych uwarunkowań rynkowych związanych z de-
mografią, stylem życia, zdrowiem, przyzwyczajeniami, 
gustami, modą, ekologią.

Tematyce tej poświęcony będzie także referat Joan-
ny Górskiej, analityka rynku FMCG, redaktor naczelnej 
pierwszego w Polsce serwisu dedykowanego tradycyjnej 
i nowoczesnej żywności funkcjonalnej. Na przykładzie 
opakowań dla przemysłu mleczarskiego autorka prze-
śledzi rozwój opakowań i ich wpływ na zachowania 
konsumentów. Wiele uwagi poświęci innowacyjności 
zarówno produktu, jak i opakowania. Zaakcentuje potrze-
bę postrzegania innowacyjności opakowania w obszarze 
produkcji, logistyki i handlu. Wskaże na zmiany w handlu 
i ich wpływ na opakowania. 

Z kolei Maciej Karłowicz, dyrektor działu R+D w firmie 
Drukpol.Flexo, opowie o wyzwaniach technologicznych 
rynku opakowań w kontekście rosnącego zainteresowania 
elastycznymi materiałami opakowaniowymi w zastosowa-
niach do pakowania żywności. Chodzi o wyzwania, które 
stawia przed branżą opakowań sektor spożywczy i dyna-
miczne ustawodawstwo krajowe oraz międzynarodowe.

Dyrektor Ryszard Kiernicki z firmy Multivac omówi 
wpływ technologii pakowania na opakowania oraz procesy 
utrwalania żywności  towarzyszące procesom pakowania. 

Tak więc producenci i projektanci opakowań oraz ma-
szyn i urządzeń do pakowania pozyskają wiele interesują-
cych informacji o oczekiwaniach użytkowników opakowań. 
Organizatorzy kongresu mają nadzieję, że wiedzę tę da 
się wykorzystać do osiągnięcia sukcesu rynkowego – 
dlatego zachęcają do udziału w tym ważnym dla branży 
opakowań wydarzeniu. 

Termin zgłoszeń uczestnictwa w kongresie upływa 31 
sierpnia 2014. 
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Kolejne szkolenie 
EFFECTIVE PACKAGING  
Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca „Świata DRU-

KU”, w ramach Akademii Wiedzy, organizuje 2 
października w Poznaniu szkolenie pt. „EFFECTIVE 
PACKAGING 2014 – Skuteczne opakowanie, czyli jak 
w pełni wykorzystać potencjał opakowań w zwięk-
szaniu wartości marki”. Jest ono przeznaczone dla 
wszystkich osób, które w codziennej pracy zajmują się 
opakowaniami – dla managerów marki, projektantów 
chcących poszerzyć swoją wiedzę o praktyczne aspekty 
związane z zarządzaniem wizerunkiem produktu oraz 
warsztat projektanta opakowań, a także dla osób ko-
ordynujących wdrażanie marek własnych w sieciach 
handlowych.

„Z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa na 
innowacyjny na polskim rynku program szkoleniowo-do-
radczy dotyczący efektywnego zarządzania wizerunkiem 
marki poprzez opakowanie – mówi trenerka, Dorota 
Kałowska. – Po 15 latach praktycznego doświadczenia 
we wdrażaniu produktów, współpracy wieloma produ-
centami oraz właścicielami marek własnych zdecydo-
waliśmy się opracować cykl szkoleń dostarczających 
praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego 
packagingu. Wiedzy, która znajdzie zastosowanie w co-
dziennej pracy z Państwa markami i pomoże zwiększyć 
konkurencyjność Państwa produktów”.

Na szkoleniu uczestnicy otrzymają usystematyzowa-
ną wiedzę dotyczącą wykorzystania opakowań w mar-
ketingu, omówienie i podsumowanie najnowszych 
trendów w projektowaniu opakowań z uwzględnieniem 
polskich potrzeb i realiów, praktyczne narzędzia po-
mocne w efektywnej pracy z opakowaniami, moż-
liwość swobodnej wymiany doświadczeń i dyskusji 
z praktykiem od wielu lat specjalizującym się w wy-
korzystaniu opakowań w marketingu.
Program:
1. Wprowadzenie.
2. Opakowanie jako element tożsamości marki

– strategiczna rola opakowania w procesie budo-
wania marki i efektywnej sprzedaży produktu

– funkcje opakowań, czyli czego konsumenci 
oczekują od opakowań i jak sprostać tym wy-
maganiom

– design świadomy – jak projektować opakowania 
skuteczne

– zmiana strategii naśladownictwa na rzecz orygi-
nalności, wyróżniania i jakości.

3. Rosnące wymagania konsumentów: jak zmiany de-
mograficzne i społeczne wpływają na oczekiwania 
konsumentów względem opakowań.

4. Marka własna – wyzwanie czy problem? Marki 
własne wiodących sieci handlowych w Polsce 
w ostatnich latach – omówienie sytuacji i kierunku, 
w którym zmierzają poszczególni gracze.

5. Trendy w projektowaniu opakowań na świecie – 

przykłady, wnioski, próba usystematyzowania wie-
dzy w tym zakresie, czyli czego możemy nauczyć 
się na doświadczeniach innych.

6. Omówienie trendów w projektowaniu opakowań 
w Polsce – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.

7. Proces projektowy
– jak efektywnie pracować nad projektami opako-

wań
– dobry brief to znaczy jaki – zrozumienie zało-

żeń strategicznych podstawą efektywnej pracy 
z opakowaniami

– specyfika pracy projektanta – jak efektywnie 
komunikować się z projektantami opakowań

– badania opakowań – kiedy mogą pomóc, a kie-
dy zaszkodzić.

8. Druk opakowań – praktyczne aspekty przygoto-
wania projektów do druku, czyli packaging design 
triangle (3P: producer – packaging designer – prin-
ter) jako czynnik sukcesu

9. Podsumowanie szkolenia.

Trenerka: Dorota Kałowska
Partner & Strategy Consultant Cobalt Spark. Od 

15 lat specjalizuje się w zarządzaniu wizerunkiem 
marki, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania 
opakowań. Jako strateg i partner w Cobalt Spark od-
powiedzialna za projektowanie opakowań i repozycjo-
nowanie marek klientów, m.in.: Polpharma SA, Ergo 
Hestia, Agros Nova, Bolix SA, Everen (EDF/ENBW), 
Harper Hygienics SA, ZPT Kruszwica, Shulstad, McCa-
in, Cadbury Wedel, Decora SA, Grupa Bakoma, Zbysz-
ko Company, Wydawnictwo Murator, Scania Polska, 
International Tobacco, CottonClub oraz JMD/Biedronka, 
Auchan, Real, Makro etc. Autorka wielu publikacji na 
temat opakowań w marketingu, m.in. w: „Media i Mar-
keting Polska”, „Brief”, „Impact”, „Packaging Polska”, 
„Verlag Dashoffer”, „Przegląd Cukierniczy”, „Puls Bizne-
su”, „Świat DRUKU”. Aktywna trenerka i prelegentka, 
inicjatorka i koordynatorka Pierwszego Ogólnopolskiego 
Programu Promocji Opakowań PAKOSFERA, w którego 
ramach organizowane były pierwsze w Polsce konferen-
cje dotyczące opakowań w marketingu oraz konkursy 
dla młodych projektantów.

Data szkolenia: 2 października 2014, g. 9–17
Miejsce: sala szkoleniowa, Międzynarodowe Targi 

Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań
Cena udziału w szkoleniu (w tym materiały szkole-

niowe, przerwy kawowe, lunch): 1450 zł + 23% VAT. 
Rejestracja online i regulamin szkolenia: http://www.
akademia-wiedzy.eu/Konferencje/Poligrafia/Effective-
Packaging/Regulamin-i-formularze

Płatność za udział w szkoleniu należy uiścić do do 
22 września 2014 na konto: Polski Drukarz sp. z o.o., 
ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Bank Pekao SA, 
Oddział w Łodzi, nr konta: 24 1240 1545 1111 
0000 1165 9583.

Dodatkowe informacje: 
 tel. 42 687 12 92, biuro@swiatdruku.eu
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Prócz możliwości osobistego udziału w debacie o kie-
runkach i warunkach rozwoju opakowań, pozyskania 
wiedzy o czynnikach determinujących rozwój przemy-
słu opakowaniowego, okazji do wymiany doświadczeń 
i nawiązania nowych kontaktów z producentami i użyt-
kownikami opakowań uczestnicy kongresu otrzymają: 
książkowe wydanie kongresowych referatów, książkę 
angielskich autorów „Technika pakowania. Podstawy. 
Materiały. Procesy wytwarzania”, karnet upoważniający 
do bezpłatnego, wielokrotnego wstępu na targi Taropak 
i Polagra Ford, wezmą też udział w Kongresowej Gali. 

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa i program 
na www.pio.org.pl.

Konferencja na temat projektu 
Muzeum Papiernictwa
We wrocławskim Hotelu Scandic odbędzie się 

7 sierpnia w g. 11.00–15.00 konferencja „Się-
gając po lepszą prz(e)yszłość” poświęcona projektowi 
„Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego 
budynku suszarni oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe 
kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju 
wraz z konserwacją i digitalizacją zbiorów”, dofinansowa-
nego z funduszy norweskich, funduszy EOG, pochodzą-
cych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali w szczegól-
ności przedstawiciele: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (Operator Programu), Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego, Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Instytutu Muzealnic-
twa i Ochrony Zbiorów, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków, Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
oraz reprezentanci lokalnych i regionalnych mediów. 

„Sięgając po lepszą prz(e)yszłość” to wydarzenie, podczas 
którego przybliżone zostaną m.in.: doświadczenia w zasto-
sowaniu Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego, potrzeby konserwatorskie 
zabytków Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem 
dusznickiego młyna papierniczego, jak również historia 
tego unikatowego obiektu. Program konferencji zakłada 
także omówienie głównych założeń i celów projektu oraz 
innowacyjnych technologii ochrony przeciwpożarowej, które 
zostaną zastosowane w celu zmaksymalizowania skutecz-
ności ochrony zbiorów Muzeum Papiernictwa.

Konferencji będą towarzyszyć warsztaty czerpania pa-
pieru według średniowiecznej techniki.

Polski znaczek  
najpiękniejszy na świecie
Tytuł „Najpiękniejszy znaczek świata” to w filatelistyce 

odpowiednik filmowego Oskara.  Podczas 44. Mię-
dzynarodowego Konkursu Sztuki Filatelistycznej w Asiago 
(Włochy) tytuł ten otrzymał znaczek „Światowy dzień 
poczty – 455 lat Poczty Polskiej” wyprodukowany przez 
Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Dla Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów War-
tościowych S.A. to kolejne wyróżnienie potwierdzające 
najwyższą jakość ich wspólnych produktów. 

„Znaczek projektu Agnieszki Sancewicz przedstawia 
słoje przeciętego pnia dębu, które w sposób symboliczny 
odnoszą się do tradycji i długowieczności Poczty Polskiej – 
mówi Piotr Wojcieszek, Dyrektor Produkcji Druków Zabez-
pieczonych PWPW S.A. – Cieszymy się, że w tej tradycji 
uczestniczy PWPW produkując piękne i skomplikowane 
technologicznie znaczki”.

Nagrodzony znaczek, z datą emisji 18 października 
2013, o nominale 4,60 zł, wykonany został techniką 
rotograwiurową przy użyciu 5 kolorów, spośród których 
jeden to złoto. Nakład wynosi 420 tysięcy. 

Jakość w leasingu w Polsce
Jak wynika z badań „Jakość w leasingu w Polsce” 

przeprowadzonych przez PMR Research na zlecenie BZ 
WBK Leasing, z usług leasingu korzysta obecnie w na-
szym kraju cztery na dziesięć przedsiębiorstw w sektorze 
MŚP (42%), przy czym odsetek ten jest zróżnicowany 
w zależności od wielkości firm – 40% firm małych (za-
trudniających od 1 do 49 pracowników) oraz 51% firm 
średnich (od 50 do 249 pracowników). Głównym kryte-
rium wyboru oferty leasingowej jest atrakcyjny poziom 
finansowy oferty (68%). Dla co czwartej firmy równie 
ważne w ofercie jest to, czy wcześniej współpracowała 
z danym podmiotem finansującym. Dodatkowo blisko co 
10 przedsiębiorca korzysta z usług doradcy leasingowego, 
w którego banku ma konto firmowe.

Branża leasingu w 2013 r. odnotowała wzrost na pozio-
mie 7% w stosunku do rekordowego jak dotąd w branży 
2008 roku. Zgodnie z danymi Związku Polskiego Leasingu 
(ZPL) w zeszłym roku sfinansowano środki trwałe o łącz-
nej wartości 35,3 mld zł, a dynamika r/r wyniosła 13%.

Firmy mają możliwość sfinansowania na zasadzie 
leasingu szeregu inwestycji. Wyraźnie przeważa oferta 
leasingu pojazdów (82%), niemniej klient może wybrać 
praktycznie każdy przedmiot leasingu. Kolejną silną grupą 
finansowych środków trwałych są maszyny, których udział 
w strukturze wynosi prawie 33% w stosunku do 59%, 
jakie stanowią pojazdy – zarówno jeśli chodzi o aktywa 
sfinansowane leasingiem, jak i pożyczką. W zakresie 
finansowania tylko na drodze pożyczki, proporcja się od-
wraca. Maszyny obejmują 75% w stosunku do niecałych 
22%, jakie przypadają w udziale pojazdom. Tylko nie-
znaczna część firm korzysta z usług leasingu w zakresie 
IT czy sprzętu biurowego oraz w obszarze nieruchomości.

„Z badania wynika, że blisko co trzeci średni przed-
siębiorca (30%) korzystający z leasingu finansuje w ten 
sposób również maszyny produkcyjne – podkreśla Tomasz 
Sudaj, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Rynkowej BZ 
WBK Leasing. – Klienci, wybierając naszą ofertę, doceniają 
jej szeroką dostępność i wysoką jakość. Przewidujemy, że 
zainteresowanie przedsiębiorców finansowaniem za pośred-
nictwem leasingu inwestycji w szeroko rozumiany park ma-
szynowy z roku na rok będzie rosło. Stąd też chcemy wciąż 
rozwijać naszą ofertę w tej kategorii środków trwałych”.

Pełne wyniki badania i raport „Jakość w leasingu w Pol-
sce” są dostępne na stronie http://leasing24.pl.
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Inwestują w systemy ERP
Polskie przedsiębiorstwa inwestują w najnowsze tech-

nologie informatyczne oraz systemy wspomagające 
zarządzanie. Dzięki nim obsługa klienta może przebiegać 
szybko i sprawnie, co przekłada się bezpośrednio na 
relację zleceniobiorca-zleceniodawca. 

Marcin Matysiak, kierownik zespołu Infor SyteLine firmy 
firmy Business Partners eXcellence, specjalizującej się 
we wdrożeniach i integracji oprogramowania klasy ERP 
i Business Intelligence, objaśnia: „Rozwiązania takie 
mogą znacznie przyspieszyć proces ofertowania i przyjmo-
wania zamówień. Narzędzia tego typu pozwalają klientom 
samodzielnie wybrać i dokładnie określić specyfikację 
produktu, który chcą otrzymać. Taki konfigurator pro-
wadzi klienta za rękę przez proces określenia wymagań 
i co najważniejsze, pozwala mu wybrać jedynie realne 
parametry. Co więcej – może informować klienta również 
o szacowanym koszcie wybranej przez niego konfiguracji. 
Jeśli dodamy do tego jednocześnie wizualizację ich wy-
boru wczytując obrazy 2D lub 3D, stworzone wcześniej 
w narzędziach CAD, możemy kilkukrotnie zmniejszyć czas 
obsługi klienta”.

Małe i średnie przedsiębiorstwa decydują się na pod-
stawowe funkcje systemów zintegrowanych – ewidencję 
kosztów, przychodów, stanów magazynowych czy modu-
łów kadrowo-płacowych. Dzięki temu firmy mogą zapo-
znać się dokładniej z systemami ERP i rozważyć dalsze 
inwestycje – wdrożenie portali klienckich, modułów do 
planowania i zarządzania jakością i produkcją, systemów 
handlu elektronicznego, obiegu dokumentów czy narzędzi 
klasy Business Intelligence.

Zainspirowani Japonią 
Już po raz piąty Alstor, dystrybutor monitorów Eizo 

w Polsce, organizuje konkurs „Zainspirowani Japonią”, 
adresowany do osób kreatywnych, zajmujących się sztuką 
wizualną, a konkretnie grafiką i fotografią. Na laureatów 
czekają cenne nagrody, m.in. monitor Eizo z serii ColorEd-
ge oraz kursy edukacyjne Akademii Nikona i Eduweb.pl.

Partnerami konkursu są: Akademia Nikona, DataColor, 
eduweb.pl, Fotolia, iCorner. Zadanie konkursowe polega 
na przygotowaniu pracy związanej tematycznie z ojczyzną 
monitorów Eizo – Japonią i dowolnymi aspektami jej histo-
rii, kultury i sztuki. Projekty mogą być wykonane dowolną 
techniką cyfrową w postaci fotomontażu, matte painting, 
przetworzonej cyfrowo fotografii, digital painting etc. 

Z roku na rok widoczne jest coraz większe zaintere-
sowanie konkursem, coraz wyższy jest też poziom pre-
zentowanych prac. Wraz ze wzrostem oczekiwań wobec 
uczestników, rośnie pula nagród. W tegorocznej edycji 
laureaci będą mogli wziąć udział w kursach foto i graficz-
nych, zdobywając wiedzę od praktyków i doświadczonych 
trenerów z Akademii Nikona i eduweb.pl. 

Nowością tegorocznej edycji jest wprowadzenie dwóch 
kategorii: Grafika i Foto. I nagroda w kategorii Grafika to 
zestaw: monitor LCD ColorEdge CG230 Eizo, oprogra-
mowanie ColorNavigator i kalibrator DataColor Spyder4, 
II – szkolenie Adobe Photoshop Masterclass ufundowane 

przez eduweb.pl, III – inteligentny zegarek Cogito POP 
ufundowany przez iCorner oraz 3-miesięczny abonament 
ufundowany przez bank zdjęć Fotolia. Dodatkową nagrodę 
– kulkę-robota Sphero, ufundowaną przez sklep iCorner, 
przyznają w drodze głosowania internauci.

W kategorii Foto zostaną przyznane trzy równorzędne 
nagrody w postaci wybranych kursów fotograficznych, 
ufundowanych przez Akademię Nikona.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:  
www.zainspirowanijaponia.pl. 

Nowy monitor dla graczy  
Eizo wprowadził do sprzedaży nowy monitor z serii dla 

graczy Foris: FS2434, który ma 23,8-calowy ekran 
z ramką o szerokości zaledwie 6 mm. Zastosowano w nim 
znane z wcześniejszych modeli inteligentne technologie, 
opracowane przez EIZO, które sprawiają, że granie staje się 
czystą przyjemnością. Monitor nadaje się do gier z gatun-
ku RTS, MOBA czy MMORPG. Można go wykorzystać do 
podłączenia do komputerów PC, jak i różnego typu konsol. 

6-milimetrowa ramka (na którą składa się 2 mm obu-
dowy i 4 mm obwódki wokół ekranu) z boku i w górnej 
części monitora zapewnia niezakłócone wyświetlanie 
obrazu w konfiguracjach wielopanelowych, a w efekcie 
lepsze skupienie na graniu. W konstrukcji zastosowano 
panel IPS z 178° kątami widzenia w obydwu płasz-
czyznach, dzięki czemu nawet przy patrzniu z boku na 
monitor kolory pozostaną nasycone, z zaledwie niewielką 
różnicą w kontraście. Co istotne dla graczy – parametr 
input lag jest ekstremalnie niski – zaledwie 0,05 klatki, 
tak więc realnie nie ma żadnego opóźnienia pomiędzy 
momentem wejścia sygnału do monitora, a jego wyświe-
tleniem na ekranie.

Japońskie Kadry
Do 29 sierpnia potrwa Konkurs Foto-Graficzny Japoń-

skie Kadry, organizowany w ramach obchodów Roku 
Wymiany pomiędzy Grupą Wyszehradzką i Japonią. Przed-
sięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym Amba-
sady Japonii w Polsce i oficjalnie wpisane do kalendarium 
wydarzeń „Grupa Wyszehradzka + Japonia 2014” przez 
Ambasadę Japonii oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Konkurs kierowany jest do wszystkich pasjonatów fotografii 
i grafiki cyfrowej – zarówno amatorów, jak i profesjonali-
stów – fanów estetyki Dalekiego Wschodu.

Tematem nadsyłanych prac powinien być szeroko rozu-
miany japoński „kadr” w postaci fotografii przetworzonej 
cyfrowo. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać m.in. prace 
wykonane metodą wielokrotnej ekspozycji, fotokolaże, 
a także fotografie z dodanymi lub usuniętymi obiektami. 
Temat prac docelowych (już zmodyfikowanych cyfrowo) 
powinien nawiązywać do motywów i symboliki związanej 
z historią, sztuką i kulturą Japonii. Członkowie Jury będą 
oceniać innowacyjność kompozycji, sposób interpretacji 
tematu i walory artystyczne pracy.

Autorem pomysłu jest krakowska agencja Lucky Mon-
day PR&Events, która realizuje go wspólnie z Partnerami 
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– Muzeum Sztuki  i Techniki Japońskiej Manggha w Kra-
kowie oraz koncernem NEC Display Solutions. Nagrody: 
nagroda główna – monitor graficzny NEC Spectraview 
232, II miejsce – CorelDRAW Graphics Suite X7 PL, III – 
Corel Painter X3. Przewidziano także nagrody specjalne. 
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 14 września. 
Więcej: http://www.japonskiekadry.pl

Ucz się fotografować  
z Samsungiem 
Akcja promocyjna zorganizowana przez firmę Samsung 

Electronics Polska w ramach współpracy z magazy-
nem „National Geographic Polska”, została przedłużona 
do końca grudnia br. Nabywcy aparatów z serii Samsung 
NX będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach 
fotograficznych prowadzonych przez Wojciecha Franusa, 
dyrektora artystycznego miesięcznika.

W warsztatach fotograficznych National Geographic 
uczestniczyć może każdy, kto kupi dowolny aparat z serii 
Samsung NX i chce rozwijać swoją pasję fotografowania. 
Wystarczy wysłać zgłoszenie uczestnictwa wraz ze skanem 
dowodu zakupu pod adresem nationalgeographic@guj.
pl, by mieć możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu. 
„Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak w pełni wykorzystać 
możliwości nowe aparatu Samsng i robić idealne zdjęcia, 
zapraszam na moje zajęcia. Każdy może podszkolić swój 
warsztat i podpatrzeć kilka zawodowych sztuczek, które 
stosują profesjonalni fotografowie pracujący dla nas” – 
zaprasza Wojciech Franus, dyrektor artystyczny „National 
Geographic Polska”.

W tym roku dodatkowo zaproszono do współpracy pro-
fesjonalnego fotografa National Geographic Channel Jeffa 
Hutchensa, który od maja testuje Samsung NX30. Ma on 
na swoim koncie takie nagrody jak World Press Photo czy 
Best Of Photojournalism. Ponadto realizuje swoją pasję 
na sześciu kontynentach w ramach projektu dla National 
Geographic Channels. Będzie więc można przyjrzeć się 
bliżej możliwościom Samsunga NX30 z punktu widzenia 
profesjonalisty.

Polski fotograf nagrodzony
Polski fotograf Mateusz Baj zdobył nagrodę Poland Na-

tional Award w ramach konkursu Sony World Photogra-
phy Awards 2014 – jednego z najważniejszych na świecie 
konkursów fotograficznych. Prace na konkurs National 
Award mogli zgłaszać fotografowie z Polski, niezależnie od 
reprezentowanego poziomu umiejętności. Zadaniem jury 
był wybór i uhonorowanie najlepszego zdjęcia wykonane-
go przez Polaka i zgłoszonego w dowolnej z 10 kategorii 
otwartych konkursu Sony World Photography Awards 2014.

Mateusza Baja, studenta kierunku „Fotografia prasowa” 
na Uniwersytecie Warszawskim, nagrodzono za zdjęcie 
„Mieszkanka Szacka na Ukrainie ze swoim koniem”. Wy-
boru dokonało jury, w którym zasiadał między innymi słynny 
polski fotografik Tomasz Tomaszewski. Laureat otrzymał 
cyfrowy sprzęt fotograficzny Sony i zaproszenie na koszt 

organizatorów do udziału w gali Sony World Photography 
Awards 2014 w Londynie. Zwycięskie zdjęcie pokazano 
w maju w londyńskim Somerset House, w ramach wystawy 
Sony World Photography Awards Exhibition.

Wyróżniono także dwóch innych autorów: II miejsce 
– Adrian Jaszczaka, III miejsce – Artur Gutowski. World 
Photography Organisation ogłosiła również zwycięzców 
poszczególnych kategorii otwartych i młodzieżowych, 
jak również zdobywców 37 pozostałych nagród National 
Awards z całego świata. Wszystkie nagrodzone zdjęcia 
można obejrzeć na www.worldphoto.org.

Dynamiczny rozwój Mnumi 
Firma Mnumi poinformowała o niedawnych zmianach, 

które umożliwią jej dalszy, jeszcze bardziej dynamiczny 
rozwój. Do najważniejszych należą: pozyskanie strategicz-
nego partnera, wprowadzane na bieżąco elementy udosko-
nalające najważniejsze rozwiązanie firmy – oprogramowa-
nie do zarządzania, które Mnumi oferuje firmom z branży 
poligraficznej, a także powiększenie się też jej zespołu. 

Firma Mnumi, pragnąc jeszcze bardziej zaspakajać po-
trzeby swoich klientów i dynamicznie się rozwijać, od kilku 
miesięcy poszukiwała partnera. Prowadziła intensywne 
rozmowy m.in. z włoskim funduszem inwestycyjnym – 
Zernike Meta Ventures. W efekcie firmy podpisały umowę 
i rozpoczęły wzajemną współpracę. Mnumi pozyskała 
dzięki temu środki, które zapewnią jej dalszy, intensywny 
rozwój, będący odpowiedzią na oczekiwania klientów 
coraz liczniej doceniających oferowany przez nią system 
do zarządzania. 

Mnumi – sztandarowy produkt firmy o tej samej nazwie 
– to kompleksowy system do obsługi drukarni. Obejmuje 
on zarządzanie obiegiem prac – od przyjęcia zamówienia 
(zarówno drogą tradycyjną, jak również przez Internet), 
jego obsługę przez Biuro Obsługi Klienta, poprzez realizację 
zlecenia (w drukarni, introligatorni), po pakowanie i wy-
syłkę. Pozwala również sprawnie zarządzać płatnościami, 
a co najważniejsze, poprzez liczne funkcje w systemie 
– skutecznie zarządzać całym przedsiębiorstwem. Coraz 
więcej firm w naszym kraju decyduje się na wdrożenie tego 
rozwiązania w swoich zakładach. Mnumi odnotowała już 
ponad 25 wdrożeń, a dzięki organizowanym przez nią cy-
klicznym i bezpłatnym szkoleniom w całej Polsce, ta liczba 
stale rośnie. Firma wprowadza również na bieżąco szereg 
udoskonaleń systemu, co świadczy o jego elastyczności 
i możliwości dostosowania do potrzeb różnych użytkow-
ników, a także o elastyczności samego dostawcy, który 
ceni sobie uwagi firm, które korzystają z tego rozwiązania.

Ostatnie aktualizacje systemu zawierają kilka szczegól-
nie użytecznych funkcji. Pojawiły się w nim m.in.: możli-
wość określania, czy objętość pracy będzie wyliczana na 
podstawie liczby stron czy kartek; możliwość określenia 
stałej ceny dodanej do papierów/wydruków/wykończeń, 
pozwalające m.in. dodawać cenę narządu offsetowego; 
całkowita zmiana zasad działania edytora online, dzięki 
czemu większość operacji na zdjęciach odbywa się teraz 
w przeglądarce, co bardzo poprawiło wydajność i stabil-
ność Wizarda oraz znacznie odciążyło serwer; rozróżnienie 
faktur „Oryginał/Kopia”; nowa i bardziej czytelna historia 
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zmian w zamówieniu; drobne usprawnienia w komunika-
tach oraz nowa strona z potwierdzeniem zakupu produktu 
bądź usługi poligraficznej. 

W systemie pojawiły się również: Moduł Open Sour-
ce, integrujący się ze sklepem PrestaShop, oraz liczne 
usprawnienia aplikacji Mnumi Printer Label – dla drukarek 
Zebra i Dymo. W najbliższym czasie firma opracuje Mo-
duł Open Source, integrujący się ze sklepem Wordpress 
WooCommerce, i przygotuje nowe wydanie narzędzi do 
komunikacji zewnętrznych aplikacji API REST. 

Rosnące zainteresowanie oprogramowaniem Mnumi 
powoduje również konieczność powiększania zespołu 
firmy. „W ostatnim czasie – mówi Piotr Pakier, współ-
właściciel Mnumi – do naszego zespołu dołączyli: Ewa 
Muszyńska, która wspomaga nasze działania marketingo-
we, również związane z bezpłatnymi szkoleniami, zarówno 
dotyczącymi systemu do zarządzania, jak i projektowania 
stron internetowych. W naszych planach są również 
kolejne, o których poinformujemy niebawem. Zatrudnili-
śmy również Dominika Łabudzińskiego, który dołączył do 
zespołu IT i stał się jego ogromną wartością”. 

Ploter Anapurna M2050  
w firmie Lambit
Poznańska drukarnia wielkoformatowa Lambit to ko-

lejny w regionie Wielkopolski użytkownik rozwiązań 
inkjetowych Agfa Graphics. Od kilku tygodni pracuje 
tu ploter Anapurna M2050, wykorzystywany przede 
wszystkim do bezpośredniego zadrukowywania mediów 
sztywnych. To pierwsze tego rodzaju rozwiązanie, bazujące 
na technice inkjet UV, w parku sprzętowym firmy Lambit.

Poznań i okolice to jeden z tych regionów Polski, gdzie 
firma Agfa Graphics przeprowadza prawdziwą „ofensywę” 
jeżeli chodzi o liczbę systemów druku wielkoformatowego, 
dostarczanych do tamtejszych firm. Są wśród nich zarów-
no pierwsi w naszym kraju użytkownicy plotera Jeti 3020 
Titan FTR, jak też coraz liczniejsza rzesza przedsiębiorstw, 
które decydują się na wdrożenie wszechstronnego urzą-
dzenia Anapurna M2050 – najchętniej kupowanego 
rozwiązania z rodziny Anapurna. Wśród tych ostatnich 
od niedawna jest drukarnia Lambit, do której trafiła 14. 
maszyna wielkoformatowa, dostarczona przez Agfa Gra-
phics na rynek Wielkopolski.

Firma, założona w 2008 roku przez Tomasza Ratajcza-
ka, od początku specjalizuje się w wielkoformatowym dru-
ku cyfrowym. Do niedawna jej park sprzętowy składał się 
przede wszystkim z ploterów pracujących w trybie „z roli 
na rolę”, przeznaczonych do obsługi mediów giętkich. 
Jednak coraz częściej realizowane zlecenia na twardych 
podłożach – siłą rzeczy dwuetapowo – spowodowały, że 
właściciel zadecydował się na zakup plotera pracującego 
w technice inkjet UV, pozwalającego na bezpośrednie ich 
zadrukowywanie.

Ploter Anapurna M2050 uruchomiono w firmie Lambit 
w kwietniu br. Klient przy jego użyciu zadrukowuje z powo-
dzeniem media sztywne o grubości do 5 cm w formacie 
maksymalnym 2,07×4 m. Urządzenie drukuje w sze-
ściu kolorach, biel może być wykorzystywana jako kolor 

podkładowy bądź kryjący. Jego prędkość w najszybszym 
trybie wynosi 53 m2/h, zaś rozdzielczość – 720 × 1440 
dpi. „Po bardzo szybkiej instalacji i szkoleniu w zakresie 
obsługi RIP-a niemal od razu całą naszą produkcję re-
alizowaną na mediach sztywnych przenieśliśmy na ploter 
Anapurna M2050 – mówi Tomasz Ratajczak. – Na razie 
wykonujemy na nim głównie prace na podłożach standar-
dowych, takich jak pleksi, PCV czy PP, ale zdajemy sobie 
doskonale sprawę z jego ogromnych możliwości. Dlatego 
niebawem zaczniemy eksperymenty z innymi materiała-
mi, także transparentnymi, z wykorzystaniem atramentu 
białego. Tym bardziej, że już dziś mamy zapytania o tego 
typu zlecenia”.

Wszechstronność plotera Anapurna M2050 objawia się 
m.in. w możliwości zastosowania w nim także mediów 
giętkich. „Obecnie w 95% urządzenie wykorzystujemy do 
zadrukowywania podłoży twardych – kontynuuje Tomasz 
Ratajczak – ale z pewnością znajdzie on zastosowanie 
także przy obsłudze mediów giętkich, zwłaszcza takich, 
gdzie technika inkjet UV sprawdza się lepiej niż solwent, 
np. bardziej skomplikowanych foliach. Poza tym dostępny 
tu tryb „z roli na rolę” to dla nas dodatkowe zabezpiecze-
nie na wypadek awarii któregoś z ploterów zwojowych, 
jakie posiadamy w naszym parku sprzętowym”.

Lambit obsługuje zarówno odbiorców bezpośrednich, 
m.in. z branży budowlanej, jak też agencje reklamowe, 
a zasięg działalności przedsiębiorstwa obejmuje całą 
Polskę.

 

Pierwszy w Polsce  
Mutoh ValueJet 1638X 
Pierwszy egzemplarz innowacyjnego plotera Mu-

toh ValueJet 1638X już drukuje w Polsce. Warto 
zaznaczyć, że jest to druga maszyna z serii ValueJet 
w kaliskiej firmie ATO. Obszar działalności pierwszego 
nabywcy premierowego jeszcze plotera Mutoh ValueJet 
1638X (w Polsce pracuje kilka egzemplarzy) jest dosyć 
szeroki. „Firma ATO, jeden z większych dostawców rekla-
my podświetlanej w Polsce, rozszerza swoją działalność 
na rynki Europy Zachodniej, w tym kraje skandynawskie 
oraz kraje Europy Południowej (Francji, Belgii, Włoch, 
Hiszpanii i Portugalii – mówi Dominika Morawska, kie-
rownik działu sprzedaży ATO. – Jeszcze kilka lat temu 
obsługiwaliśmy rynek lokalny, dostarczając reklamę 
wizualną w formie banerów czy kasetonów podświe-
tlanych, drukowanych dzięki jednej maszynie, której 
wydajność w pełni zaspokajała zapotrzebowanie rynku. 
Rozwój na rynkach zagranicznych pociągnął za sobą 
nakłady inwestycyjne w postaci nowego wyposażenia 
maszynowego, w tym także plotera drukującego, który 
zapewnia możliwość realizacji napływających zamówień 
trzykrotnie szybciej w porównaniu z poprzednią maszyną. 
Mutoh zapewnia też nasycenie barw spełniające wymogi 
rynku branży reklamowej. Otrzymujemy bardzo dobre 
opinie klientów dotyczące jakości druków otrzymanych 
z nowej maszyny”.

Maksymalna wydajność drukarki Mutoh ValueJet1638X 
to aż 94 m2/h (w rozdzielczości 360×360 dpi), typo-
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wa prędkość produkcyjna (720×720 dpi) mieści się 
w zakresie od 29 do 36 m2/h. W trybie wysokiej jakości 
(720×1080 dpi) ploter drukuje nadal bardzo szybko – 
aż 20 m2/h. 

Tak wysoka wydajność osiągana jest dzięki trzem 
technologiom: Mutoh Drop Master, Mutoh Intelligent 
Interweaving i Variable Dot. Najnowsza z nich, Drop-
Master, pojawiła się na rynku dopiero w ploterach 
ValueJet serii X. Zapewnia automatyczną kompensację 
grubości medium. „Gdy drukujemy na cienkim papierze, 
odległość od materiału do głowicy jest inna niż w przy-
padku druku na grubym banerze, czego efektem może 
być rozrzut kropli tuszu, a co za tym idzie nieprecyzyjny 
druk. DropMaster eliminuje ten problem i potrzebę 
ręcznej kalibracji. Automatycznie dostosowuje sposób 
wystrzeliwania poszczególnych kropli atramentu, tak aby 
trafiały w cel zarówno podczas druku jedno-, jak i dwu-
kierunkowego, niezależnie od materiału, rozdzielczości 
i prędkości” – tłumaczy Paweł Stania z firmy Atrium 
Centrum Ploterowe, która jest dystrybutorem ploterów 
Mutoh w Polsce.

Ciekawostką jest, że ATO w obydwu swoich ValueJetach 
korzysta z innowacyjnych atramentów Mutoh Nano-Resin 
UMS. Są to 4 generacji tusze do wielkoformatowych 
ploterów drukujących, które powstały na bazie żywic. 
Jednym z ich atutów jest bardzo szeroki gamut barw, 
pokrywający 83% palety Pantone C, co daje możliwość 
uzyskania wielu barw wykorzystywanych w swoich zna-
kach firmowych przez światowe korporacje.

Plotery Artemis BDR 1309X 
tną już w Polsce
Wszechstronny ploter laserowy Artemis BDR 1309X, 

który pojawił się w ofercie Atrium Centrum Plote-
rowe, doczekał się już kilku wdrożeń w Polsce, a kolejne 
są zaplanowane. Oferuje dobrą jakość w rozsądnej cenie.

BDR 1390 to maszyna produkcyjna, która służy do 
wycinania i grawerowania z dużą precyzją w takich 
materiałach jak: pleksi, sklejka, drewno, szkło, kamień, 
filc, guma pieczątkarska, papier, skóra itd. Została 
wyposażona w mechanizm opuszczania stołu, co ma 
szczególne zastosowanie przy obróbce przedmiotów 
„przestrzennych”, jak np. bloki pleksi. Ploter jest uni-
wersalnym urządzeniem o dużych możliwościach, dzięki 
czemu znajdzie zastosowanie w agencjach reklamowych, 
firmach usługowych czy zakładach przemysłowych.

Stabilna, spawana konstrukcja, dzięki której maszyna 
nie wpada w rezonans podczas cięcia, to jeden z naj-
ważniejszych walorów tego urządzenia. Ramienia osi X 
i Y HIWIN wykonane są z wysokiej jakości materiałów, 
co przekłada się na jakość cięcia i stabilność pracy. 
Dodatkowo można podłączyć odciąg oparów.

Artemis BDR 1309X wyposażono standardowo w dwa 
stoły. Pierwszy, ruchomy, służy do wycinania specjalnych, 
grubszych, bądź nietypowych materiałów. Drugi, jako 
nakładka na stół ruchomy (plaster miodu), jest przezna-
czony do wycinania materiałów cienkich, takich jak np. 
papier, skóra, itd.

Wysokiej jakości tuba CO2 (10,6 μm) chłodzona wodą 
zapewnia pracę do 10 tys. godzin. Użytkownicy mogą 
wybrać spośród dwóch modeli, o mocy 80 lub 150 W. 
Laser charakteryzuje się szybką i łatwą kalibracją wiązki. 
Znacznik laserowy dokładnie wskazuje punkt cięcia (punkt 
0,0). Duża przezroczysta pokrywa ułatwia obsługę i kon-
trolę urządzenia podczas wycinania i grawerowania. Pro-
fesjonalny moduł sterujący DSP zapewnia optymalizację 
ruchu głowicy, co przekłada się na szybkość cięcia (ploter 
wybiera najkrótszą ścieżkę cięcia, co skraca czas pracy).

Dokładność cięcia wynosi 0,01 mm, prędkość sięga 
40 tys. mm/min (grawerowania – do 60 tys. mm/min).

Ploter jest bardzo łatwy w obsłudze, dołączono do nie-
go specjalistyczne oprogramowanie, które współpracuje 
także z programami Corel, AutoCad, Photoshop i innymi. 
Obsługiwane są formaty plików: DST, PLT, BMP, DXF, 
DWG, AI, LAS.

Grupa Lambda  
wyróżniona przez Orafol
Orafol Europe uhonorował firmę Grupa Lambda wyjąt-

kowym, w skali globalnej, tytułem Premier Distributor 
Orafol Graphic Products. Lambda została wyróżniona za 
wkład wniesiony we wprowadzenie i promowanie marki 
Orafol na rynku polskim. 

Grupa Lambda poprzez ponad 20-letnią obecność na 
rynku i partnerską współpracę z firmą Orafol stała się 
jej wiodącym przedstawicielem, oferując szeroką gamę 
materiałów, z grupy graficznych, do druku cyfrowego i od-
blaskowych. Symbolicznego przekazania wyróżnienia na 
ręce Ewy Głogowskiej, Dyrektora Zarządzającego Grupy 
Lambda, dokonał Dr Holger Loclair, Dyrektor Zarządzający 
Orafol Europe, podczas tegorocznych targów Fespa Digital, 
które stały się okazją do spotkania przedstawicieli obu firm.

Wśród wszystkich dystrybutorów materiałów graficznych 
na całym światowej Lambda została drugim uhonorowa-
nym w ten sposób partnerem Orafolu.

Nowa folia Fast & Easy AIR
Ikonos, producent materiałów do druku wielkoformato-

wego, poszerza produkcję o polimerowe folie z klejem 
ułatwiającym aplikacje. To pierwsza średniookresowa folia 
polskiego producenta z serii AIR.

Ikonos Profiflex GPG P80 Fast & Easy AIR to biała, 
polimerowa folia samoprzylepna do zadruku, o grubości 
80 mikronów. Folia przeznaczona jest na różnego rodzaju 
płaskie powierzchnie, gdzie wymagana jest trwałość wyż-
sza niż w przypadku folii monomerowych. Nadaje się na 
autobusy, reklamy, tablice informacyjne, etykiety i naklejki 
itp. Winyl ten ma dodatkowo szary klej, który maskuje 
warstwy podłoża znajdujące się pod aplikowaną folią. 
Specjalna, kanalikowa struktura kleju umożliwia szyb-
szą i łatwiejszą aplikację na wybraną powierzchnię. Do 
produkcji folii został użyty najwyższej jakości strukturalny 
papier podkładowy typu PCK (obustronnie zabezpieczony 
PE). Nowoczesny klej w połączeniu z doświadczeniem 
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technologicznym firmy Ikonos gwarantuje szybszą i ła-
twiejszą pracę z materiałem.

Samoprzylepna folia dekoracyjna GPG P80 Fast & 
Easy AIR oferowana jest w dwóch szerokościach: 1,05 
i 1,37 m, długość nawoju: 50 m. Ikonos może także 
przygotować inne długości, w zależności od indywidual-
nych potrzeb klientów. Folia przeznaczona jest do zadruku 
eko-, mild- i twardosolwentowego.

Drukarka 3D do sublimacji 
Firma Agawa ma nowość w swojej ofercie: drukarkę 

3D do sublimacji (próżniową). Urządzenie pozwala na 
znakowanie przedmiotów o nietypowym, nieregularnym 
kształcie: z załamaniami czy zaokrągleniami. Umożliwia 
znakowanie opływowych produktów, z którymi tradycyjna 
drukarka płaska nie jest w stanie sobie poradzić. Próżnio-
wa drukarka 3D doskonale sprawdza się przy znakowaniu 
takich przedmiotów jak: obudowy do telefonów komórko-
wych i smartfonów czy do tabletów, myszki komputero-
we, płyty ceramiczne, układanki i puzzle, talerze, kubki, 
kieliszki i wiele innych.

Urządzenie ma dwa panele grzewcze: górny i dolny, 
oraz wbudowany kompresor, który odprowadza powietrze 
tworząc próżnię. Odporny na temperaturę silikon podczas 
wgrzewania dociska zadrukowany wcześniej papier do 
docelowej powierzchni. Drukarka pozwala na wykonanie 
nadruku na kilku przedmiotach jednocześnie, co pozwala 
zaoszczędzić czas, zwłaszcza w przypadku serii znakowań. 
Jednorazowo można oznakować np. 8 modeli obudowy 
do smartfonów, 7 kieliszków, 12 kubków lub kufli. Moż-
na zdemontować górny panel i silikon, dzięki czemu da 
się wykonać nadruki na kubkach, podobnie jak w piecu 
z termoobiegiem.

Podobnie jak w tradycyjnych drukarkach termotransfe-
rowych urządzenie 3D ma możliwość regulacji tempera-
tury i czasu. Po żądanym czasie wgrzewania sygnalizuje 
moment otwarcia.

Drukarka rekomendowana jest dla agencji reklamowych 
do druku na gadżetach i dla zakładów poligraficznych 
oraz punktów usługowych, które prowadzą działalność 
związaną z reklamą.

Unizeto Technologies  
dla Enea Centrum
Spółka Unizeto Technologies SA ze Szczecina wygrała 

przetarg na obsługę wydruku dokumentacji wycho-
dzącej, zorganizowany przez Enea Centrum SA. Oferta 
Unizeto, umożliwiająca drukowanie dokumentów per-
sonalizowanych w kolorze, spełniła oczekiwania klienta, 
co zaowocowało kontraktem na 3 lata. Przez ten czas 
zostanie wyprodukowanych ponad 22 mln przesyłek. 

Dotychczas Unizeto Technologies obsługiwało kore-
spondencję firmy Enea nadawaną na terenie Szczecina. 
Największy dostawca energii w Polsce postanowił jednak 
scentralizować outsourcing korespondencji masowej 
w jednym ośrodku. W ramach umowy świadczone będą 

usługi przetwarzania danych, wydruku kopertowania, 
nadawania korespondencji do wysyłki, a także Trans-
promo, czyli drukowania przekazów marketingowych na 
dokumentach transakcyjnych. 

Urządzenia Degraf  
w Offset & Flexo Studio
Marka Degraf od lat jest znana na światowym rynku 

urządzeń do obróbki płyt fleksograficznych, wiele 
urządzeń tego producenta pracuje także w polskich dru-
karniach i przygotowalniach. Od 2011 roku Degraf należy 
do firmy Glunz&Jensen – lidera na rynku rozwiązań do 
przygotowalni i pod jego skrzydłami nieustannie rozwija 
portfolio swoich produktów. W czerwcu w rozwiązania 
marki Degraf – Concept 401 ECLF i Concept 401 D – 
zainwestowała rzeszowska przygotowalnia Offset & Flexo 
Studio. Instalacji urządzeń, dokonała firma Scorpio, 
która od kilku miesięcy reprezentuje markę Degraf na 
rynku polskim.

System do naświetlania wstępnego, głównego i do-
świetlania płyt fotopolimerowych Concept 401 ECLF 
wyposażony jest m.in. w najnowszej generacji balast 
elektroniczny, który podwaja trwałość świetlówek (w po-
równaniu do balastów konwencjonalnych) i umożliwia 
jednoczesny start wszystkich lamp. W standardzie ma-
szyna wyposażona została w system chłodzenia stołu, 
na którym znajduje się naświetlana płyta oraz integrator 
mocy światła UV-A dla naświetlania wstępnego i głów-
nego, regulujący czas świecenia zależnie od faktycznej 
mocy świetlówek.

Z kolei Concept 401 D to urządzenie do suszenia 
płyt, wyposażone w 3 sekcje suszące po 2 szuflady. 
Każda szuflada susząca posiada osobne odmierzanie 
czasu. Unikalny kształt szuflad gwarantuje optymalne 
wysuszenie płyt na całej ich powierzchni. Szuflady su-
szarki posiadają uszczelkę magnetyczną, która zapewnia 
cichą pracę urządzenia (< 50 dB) oraz równomierne 
rozłożenie i utrzymanie wymaganej temperatury. Wysoki 
przepływ powietrza (> 2 m/s) oraz zintegrowany układ 
„wylotowy” umożliwia spójność w cyrkulacji powietrza 
i szybsze schnięcie.

Firma Offset & Flexo Studio, zarządzana przez Ga-
brielę Przyłucką-Lis i Tomasza Przyłuckiego, to jedna 
z wiodących przygotowalni fleksograficznych na południu 
Polski, obecna na rynku od 1994 roku. Specjalizuje się 
w przygotowaniu form drukowych, głównie dla opakowań 
giętkich i tekturowych. W ostatnim czasie poczyniła wiele 
inwestycji w park maszynowy wychodząc naprzeciw ro-
snącym wymaganiom jakościowym rynku. 

W najbliższych miesiącach firma Scorpio planuje ko-
lejne instalacje urządzeń Degraf w Polsce.

Urządzenia Duplo w drukarni 
Politechniki Krakowskiej 
Firma Duplo wdrożyła kolejne urządzenie w drukarni 

Politechniki Krakowskiej. Jakiś czas temu ten zakład 
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poligraficzny, realizujący głównie zlecenia wydawnictwa 
uczelni, zakupił trójnóż – model CMT-130 – amerykań-
skiej firmy Challenge, której Duplo jest wyłącznym dys-
trybutorem w Polsce. Niedawno zaś rozpoczęła tu pracę 
oklejarka Duplo DPB-500 Dubinder. Obie inwestycje 
znacząco wpłynęły nie tylko na czas realizacji zleceń, ale 
także na ich jakość.

Drukarnia Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Ko-
ściuszki realizuje prace głównie na potrzeby uczelni, choć 
zdarzają się jej również (w niewielkim zakresie) zlecenia 
dla firm i instytucji zewnętrznych. W parku maszynowym 
zakładu pracują cztery maszyny cyfrowe (dwie kolorowe 
i dwie czarno-białe), a także dwie maszyny offsetowe. 
Znaczącą część jego zleceń stanowią wydawnictwa 
naukowe o średnich nakładach 200–300 egzemplarzy. 
Drukarnia drukuje również czasopisma, foldery, ulotki, 
a także inne prace z zakresu szeroko pojętego akcydensu. 
Inwestuje nie tylko w maszyny drukujące, ale również 
w introligatorskie.

Dwa lata temu zdecydowała się na zakup trójnoża 
CMT-130 Challenge, który to zakup bardzo sobie chwa-
li. Urządzenie wpłynęło przede wszystkim na redukcję 
osób potrzebnych do obsługi introligatorskiej, a także 
na jakość końcowego produktu. Przyspieszyło również 
pracę drukarni. „To jedno z pierwszych urządzeń tego 
typu w Polsce, a nawet w Europie – mówi Marek Fe-
lecki, kierownik działu poligrafii. Jesteśmy zadowoleni 
z jego zakupu, jak również ze współpracy z dostawcą 
urządzenia – firmą Duplo. Trójnóż pracował przez ten 
czas bezawaryjnie, co jest niezmiernie ważne w przy-
padku realizowanej przez nas produkcji. Urządzenie 
to sprawiło również, że procesy przycinania książki, 
które są pracochłonne i kosztowne, stały się dla nas 
prostsze i bardziej zyskowne”. CMT-130 pozwala na 
cięcie bloków o grubości maksymalnej 5 cm. Umożliwia 
jednoczesne obcięcie nawet trzech książek (całkowita 
grubość bloku książki w tym wypadku nie powinna 
przekraczać 32 mm). Zapewnia intuicyjną obsługę. 
Użytkownik może zmieniać w urządzeniu rozmiar cięcia 
w ciągu niecałych 10 sekund bez konieczności ręcznej 
regulacji. W pamięci maszyny można przechowywać 
do 99 zadań, które można szybko przywołać w razie 
potrzeby.

Ostatnia inwestycja drukarni to zakup oklejarki Duplo 
DPB-500 Dubinder. „Z pewnością pozwoliła nam ona 
uzyskać wyższą jakość realizowanych prac – podkreśla 
Marek Felecki. – Wcześniej korzystaliśmy z oklejarek 
ręcznych, rozwiązanie firmy Duplo pozwala osiągać 
jakość nieporównywalnie lepszą w zakresie oklejania. 
Automatyczny proces daje zdecydowanie lepsze re-
zultaty w stosunku do ręcznego, więc śmiało możemy 
powiedzieć, że po raz kolejny inwestycja w rozwiązanie 
z oferty Duplo Polska okazała się właściwa”. 

Oklejarka Duplo DuBinder to prosty w użytkowaniu, 
jednozaciskowy system zapewniający trwałe oprawianie 
i wysokiej jakości rezultaty. Tworzy ona eleganckie, pro-
fesjonalnie wyglądające publikacje – książki, katalogi, 
instrukcje obsługi, materiały szkoleniowe oraz periodyki. 
Może obsługiwać zarówno wydruki offsetowe jak i cy-
frowe. 

Machina Druku z systemem 
do broszurowania
Firma Machina Druku z Torunia zainwestowała niedaw-

no w system do broszurowania DBS 150 firmy Duplo. 
To pierwsza instalacja w Polsce tego urządzenia. Zakup 
pozwolił jej realizować prace jeszcze szybciej, a także 
zapewnił bezpieczeństwo realizowanej tu produkcji, ba-
zującej na technologii cyfrowej.

Michał Prabucki, dyrektor drukarni, najbardziej ceni 
sobie fakt, że urządzenie Duplo umożliwia rozpoczęcie 
broszurowania jeszcze w trakcie drukowania danej pra-
cy: „Dzięki temu jesteśmy w stanie realizować zlecenia 
w ekspresowym tempie. Kolejną olbrzymią zaletą roz-
wiązania Duplo jest elastyczność, wynikająca z bardzo 
łatwej konfigurowalności i obsługi tego urządzenia. Pełna 
jego programowalność za pomocą interfejsu komputera 
pozwala mocno zautomatyzować proces przygotowania 
i ułatwia obsługę nawet mniej doświadczonym ope-
ratorom”. Wprawdzie klienci – jak mówi – nie odczuli 
w sposób znaczący zalet tego wdrożenia, bo Machina 
Druku zawsze starała się dostarczać im zamówienia na 
czas, jednak bez własnej linii broszurującej – co podkreśla 
Michał Prabucki – kosztowało ją to dużo wysiłku. Teraz, 
z Duplo, jest zdecydowanie łatwiej. Poza tym zakup 
urządzenia w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań, 
z których korzystała firma, spowodował znaczący spadek 
kosztów związanych z broszurowaniem. 

Dyrektor Machiny Druku zwraca uwagę na jeszcze jedno: 
Duplo DBS 150 w niczym nie ustępuje na tym polu dużym 
systemom, dedykowanym drukarniom offsetowym. Kolej-
nym plusem, który bezpośrednio zadecydował o wyborze 
tego urządzenia, jest podajnik cyfrowy. W szczególnych 
sytuacjach pozwala on na zrealizowanie zlecenia w czasie 
krótszym niż jedna godzina, licząc od momentu przyjęcia 
pliku od klienta, a to istotny aspekt dla profilu działalno-
ści Machiny Druku. Ta funkcjonująca od niemal 10 lat 
drukarnia cyfrowa powstała jako uzupełnienie oferty wcze-
śniej działającej agencji reklamowej w celu zaspokojenia 
rosnącej u jej klientów potrzeby szybkiej realizacji zleceń 
dotyczących drukowania. Obecnie specjalizuje się ona 
głównie w produkcji książek, materiałów szkoleniowych 
oraz instrukcji obsługi, a także zaawansowanych mate-
riałów personalizowanych, takich jak bony konkursowe, 
kupony loteryjne czy wydruki typu direct mailing. 

Urządzenia Horizon  
w drukarni Hetman 
Drukarnia offsetowa Hetman z Rzeszowa drukuje na 

papierze w formacie B2, swoją działalność rozpoczę-
ła w 1992 roku, od druku akcydensowego. Wysokojako-
ściowy druk, terminowość, rosnąca liczba zrealizowanych 
zleceń i zadowolonych klientów przyczyniły się do szyb-
kiego rozwoju firmy. Pozwoliło to na całkowitą wymianę 
parku maszynowego i zwiększenie liczby pracowników.

W ostatnim czasie drukarnia została wyposażona 
w nowe urządzenia firmy Horizon: jednoszczękową okle-
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jarkę BQ 270V, trójnóż HT 30C i złamywarkę AFC 566A. 
Dostawę i instalację maszyny zrealizowała pod koniec 
kwietnia firma Derya z Tychów, wyłączny dystrybutor  
maszyn Horizon w Polsce.

Oklejarka Horizon BQ 270 V oferuje wiele dobrych 
i sprawdzonych rozwiązań. Stacja  podawania okładki 
wyposażona jest w bęben zasysający, a bigowanie okładki 
odbywa się automatycznie. Urządzenie ma zespół szybko-
obrotowych frezów i nacinaków, natomiast sztywna kon-
strukcja szczęki trzyma równo wkład podczas frezowania 
i nakładania kleju. 

Trójnóż Horizon HT 30C jest ustawiany automatycznie, 
z wykorzystaniem systemu sterowania z panelu dotyko-
wego „touch and work” – rozwiązanie to pozwala skrócić 
czas ustawienia maszyny do ok. 1 min. 

Falcerka Horizon AFC 566A wyposażona jest w inte-
raktywny ekran dotykowy LCD, gdzie pojawiają się ide-
ogramy, za pomocą których w prosty i wygodny sposób 
operator wprowadza format arkuszy na stole, wybiera 
sposób ich łamania i ewentualnie podaje numer zlecenia.

Wakacyjny patrol  
serwisowy Avargrafu
Mechanicy firmy Avargraf są dostępni od poniedziałku 

do piątku, ale pełnią również sobotnie dyżury serwi-
sowe, które umożliwiają przeprowadzenie napraw, diagno-
styki czy konserwacji urządzeń obłożonych pracą przez 24 
godziny we wszystkie dni robocze. Jest to odpowiedź na 
potrzeby klientów i uniknięcie np. przyjazdów awaryjnych, 
gdzie konieczność oczekiwania z naprawą do poniedziałku 
wiązałaby się z ogromnymi kosztami przestoju maszyny 
dla klienta, a w pewnych przypadkach nawet z karami 
za opóźnienia od zleceniodawcy. Dyżury te odbywają się 
także w czasie wakacji tj. w lipcu i sierpniu.

Kompleksowa, oparta na wieloletniej współpracy ob-
sługa klientów – w tym profesjonalny serwis dostawcy – 
odgrywa coraz większe znaczenie przy wyborze kolejnych 
urządzeń. Avargraf oferuje nie tylko usługi zdalnej diagno-
styki – coraz bardziej popularne zwłaszcza w przypadku 
nowszych maszyn – ale również (dla nieco starszych 
urządzeń) serwis w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. 

Awarie to zdarzenia losowe mogące przytrafić się w na-
wet najlepiej przygotowanej drukarni, dlatego wybór odpo-
wiedniego partnera serwisowego jest zawsze bardzo istotny 
w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz utrzymaniu 
płynności produkcji. „Wielu dostawców stawia obecnie na  
usługi związane ze zdalną diagnostyką maszyn – mówi 
Sławomir Kugaudo, prezes firmy Avargraf. – Jednak nasza 
firma, nastawiona na potrzeby klienta, zdaje sobie w pełni 
sprawę, że w czasach gdy niemal każde przedsiębiorstwo 
szuka oszczędności, odsetek firm zakupujących nowe urzą-
dzenia dodatkowo zawierające moduły łączności sieciowej 
i złożone oprogramowanie diagnostyczne, jest (w porów-
naniu z maszynami starszymi) zdecydowanie niewielki. 
Stąd, mimo iż również oferujemy takie usługi, pozostajemy 
nastawieni na sprawną reakcję serwisu w tradycyjnym ro-
zumieniu tego słowa, na której najbardziej zależy naszym 
klientom. Chodzi o to, by jak najszybciej rozwiązać problem 

zaistniały w drukarni – niezależnie od tego, czy mamy do 
czynienia z nową, czy ze starszą maszyną. Trudno bowiem 
podłączyć do sieci wieloletnią i sprawdzoną falcerkę czy 
krajarkę, której przewaga leży przede wszystkim w precyzji 
mechaniki, przy jednoczesnym ograniczeniu zastosowa-
nego oprogramowania do niezbędnego i w zupełności 
wystarczającego minimum”.

Warto podkreślić, że usługi serwisowe od lat były 
sprawą priorytetową dla firmy Avargraf. Korzystając ze 
swojego wieloletniego doświadczenia szkoli ona swoich 
pracowników oraz przedstawicieli drukarń obsługujących 
dostarczane przez nią urządzenia. Ponadto – za pośred-
nictwem konsultacji, wizyt naprawczych czy przeglądów 
– wspiera działalność swoich klientów, budując długo-
okresową współpracę opartą na zaufaniu oraz wieloletniej 
znajomości dostarczanych produktów. Wykwalifikowany 
personel techniczny, przeszkolony przez producentów 
maszyn, których przedstawicielem jest firma Avargraf, 
służy pomocą w ciągu całego cyklu życia maszyny – od 
instalacji, poprzez szkolenia obsługi i przeglądy gwaran-
cyjne, po doraźne naprawy i pogwarancyjne przeglądy 
okresowe. Gwarancją skutecznie przeprowadzonej napra-
wy są dostępność sprawdzonych części zamiennych oraz 
wysoki poziom wiedzy technicznej serwisantów tej firmy, 
którzy stale podążają za zmianami technologicznymi, 
jakie mają miejsce w branży poligraficznej i pokrewnych.

„Jest oczywiste, że to profilaktyka przynosi najlepsze 
korzyści – podkreśla Sławomir Kugaudo. – Z tego też 
względu do oferty Avargrafu jakiś czas temu włączone 
zostały pakiety serwisowe. Są to umowy przygotowywane 
indywidualnie pod kątem każdego klienta oraz maszyny czy 
też zestawu posiadanych maszyn. Korzystają z nich najczę-
ściej drukarnie, dla których każdy przestój maszyny oznacza 
wysokie koszty związane z przerwą w produkcji, zwłaszcza 
w przypadku sprzętu pracującego w cyklu całodobowym”. 
Ale serwis Avargrafu to nie tylko naprawy i awarie. To także 
instalacje, konsultacje, konserwacje, prace pomocnicze, 
takie jak przeprowadzki maszyn, poziomowanie, pomoc 
w uruchomieniu złożonych produkcyjnych linii maszyno-
wych czy dokonywaniu regulacji. Serwisanci firmy wspierają 
klientów we wszelkich kwestiach dotyczących urządzeń, 
w zakresie zgodnym z ich przeznaczeniem.

Proekologiczna chemia ABC 
w drukarni CGS
Firma ABC/Allied Pressroom Products Europe odnosi 

coraz większe sukcesy w zakresie kompleksowego 
wdrażania jej specjalistycznych środków chemicznych 
w drukarniach offsetowych z całej Polski. Od pewnego cza-
su produkowane przez nią proekologiczne bufory Titan Elite 
Fount są z powodzeniem wykorzystywane we wszystkich 
sześciu arkuszowych maszynach offsetowych pracujących 
w poznańskiej drukarni CGS. Ich implementacja przyniosła 
firmie wymierne oszczędności oraz pozwoliła na realizację 
produkcji poligraficznej bardziej przyjaznej środowisku.

CGS to prężnie działający zakład poligraficzny, bazujący 
na technice offsetowego druku arkuszowego. Jego park 
sprzętowy w dziale druku składa się m.in. z pięciu pełno-
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formatowych maszyn Heidelberg oraz jednej maszyny B2 
tego samego producenta. Firma specjalizuje się w sze-
roko rozumianym druku akcydensowym i przemysłowym, 
współpracując z licznymi klientami z Polski i zagranicy.

Współpraca drukarni CGS z firmą ABC/Allied Pressroom 
Products Europe Sp. z o.o. rozpoczęła się przed trzema 
laty, gdy do produkcji wprowadzono kilka produktów z ofer-
ty środków chemicznych, m.in. puder drukarski i preparaty 
do mycia. Wówczas też na jednej z pracujących tu maszyn 
drukujących wdrożony został bufor ABC All Star Fount.

Mówi Marek Kurkiewicz – dyrektor ds. produkcji: „Im-
plementacja ta wypadła na tyle pomyślnie, iż wkrótce 
zaczęliśmy stosować środki chemiczne ABC/Allied Pres-
sroom Products Europe także w kolejnych maszynach. 
Przełomem było pojawienie się na rynku proekologicznego 
bufora Titan Elite Fount. Jego zastosowanie  w procesie 
pozwoliło znacząco zredukować ilość zużywanego w na-
szej produkcji alkoholu, z 10-12% do maksimum 3%, 
a co jest z tym bezpośrednio związane obniżyć również 
koszty eksploatacji. Nowy komponent korzystnie wpłynął 
na stabilność i przewidywalność druku, m.in. pod wzglę-
dem kolorystyki, przy jednocześnie niższym zużyciu farb. 
Obecnie bufor ten znajduje zastosowanie we wszystkich 
pracujących u nas maszynach. Można zatem stwierdzić, 
że z jego udziałem realizowana jest cała produkcja CGS 
wykonywana na arkuszowych maszynach offsetowych”.

Konrad Lewandowski, współwłaściciel ABC/Allied Pres-
sroom Products Europe, podkreśla dbałość drukarni CGS 
o utrzymanie pracujących tu maszyn w czystości oraz 
panujący w niej reżim, choćby w kontekście regularnych 
kontroli i regulacji sprzętu: „W ramach naszej współpracy 
technik ABC/Allied Pressroom Products Europe systema-
tycznie odwiedza drukarnię CGS, dokonując stosownych 
pomiarów i koniecznych korekt w ustawieniach maszyn. 
Warto przy tym podkreślić odpowiednie podejście naszego 
partnera i klienta, jakim jest firma CGS, do tematu dru-
kowania bez IPA. Jej kierownictwo zdaje sobie sprawę, że 
postawienie na tego rodzaju produkcję wymaga większe-
go rygoru i bardzo dużej odpowiedzialności”.

Marek Kurkiewicz chwali kompleksową obsługę technicz-
no-serwisową zapewnianą przez ABC/Allied Pressroom Pro-
ducts Europe: „Charakter regularnych wizyt przedstawicieli 
tej firmy wychodzi poza ramy standardowej współpracy. 
Podczas pobytu technika odbywają się bowiem nie tylko 
przeglądy, pomiary i regulacje maszyn, ale też szkolenia 
w zakresie wdrażania nowych komponentów druku. Warto 
w tym miejscu podkreślić bardzo dużą wiedzę i doświad-
czenie odwiedzających nas osób. To wszystko sprawia, że 
maszyny drukujące w naszej firmie pracują bardzo stabil-
nie, pozwalając na przewidywalną produkcję”.

Potwierdzeniem świadomie nowoczesnego, nastawio-
nego na ochronę środowiska podejścia drukarni CGS do 
spraw jakości druku jest uruchomiony przez nią w ubie-
głym roku system odwróconej osmozy i stabilizacji wody. 
Sprawia on, że jej twardość spada do zera, co z kolei ma 
przełożenie na wysoką stabilność kolorystyki wydruków. 
Jak zapewnia Marek Kurkiewicz, proekologiczne bufory 
Titan Elite Fount są tu bardzo pomocne. Jednocześnie 
podkreśla, że ich stosowanie jest zgodne z polityką 
zrównoważonego rozwoju (która przyświeca firmie) oraz 

zbieżne z wytycznymi Unii Europejskiej na temat zużycia 
alkoholu izopropylowego w produkcji poligraficznej: „Dy-
rektywy unijne już wkrótce zmuszą drukarnie do drastycz-
nej redukcji ilości zużywanego IPA. My chcemy być do 
tego przygotowani wcześniej, stąd sukcesywne wdrażanie 
buforów Titan Elite Fount, umożliwiających drukowanie 
bez IPA lub z jego minimalną ilością”.

Konrad Lewandowski dodaje: „Nie da się ukryć, że dru-
kowanie z IPA jest łatwiejsze, wygodniejsze i pozwala na 
skorygowanie pewnych niedociągnięć w regulacji maszyny. 
Tym większe słowa uznania dla kierownictwa drukarni CGS, 
które zdecydowało się na kompleksowe wdrożenie naszych 
proekologicznych środków chemicznych. Oznacza to bo-
wiem dla jej załogi konieczność zachowania dużo większej 
czujności i maksymalną dbałość o pracujący w firmie 
sprzęt. Sukcesy, jakie odnosi CGS – nie tylko na polskim 
rynku – świadczą o tym, że takie podejście się sprawdza”.

Warto dodać, że poza buforami Titan Elite Fount w po-
znańskiej drukarni z powodzeniem stosowane są także 
inne środki chemiczne z oferty ABC/Allied Pressroom 
Products Europe. „Zapewniamy naszemu klientowi prak-
tycznie całą chemię pomocniczą do druku offsetowego, 
m.in. pudry drukarskie i preparaty do mycia układu far-
bowego. Cieszymy się, że firma CGS dołączyła do stale 
rosnącego grona polskich drukarń offsetowych, które są 
przez nas obsługiwane kompleksowo” – podsumowuje 
Konrad Lewandowski.

Kongres ECMA–Pro Carton
W	dniach 17–20 września w hotelu Hilton Sorrento Pa-

lace w Sorrento we Włoszech odbędzie się kongres 
ECMA–Pro Carton 2014. Przewodniczący stowarzyszenia 
ECMA Andreas Blaschke mówi: „Mamy bardzo dobry 
program; swoje wystąpienia potwierdzili liczni specjaliści 
z branży. Dyskusje dotyczyć będą najistotniejszych tematów 
związanych z branżą poligraficzną – od cyfrowej rewolucji, 
rozwoju międzynarodowego przemysłu spożywczego, bez-
pieczeństwa żywności, wielokanałowego oddziaływania na 
klienta, znaczenia projektów, ochrony środowiska natural-
nego czy właściwego zarządzania ryzykiem”. 

Roland Rex, przewodniczący Pro Carton, również entu-
zjastycznie wypowiada się na temat współpracy obydwu 
organizacji: „Dzięki wspólnej inicjatywie mogliśmy zaprosić 
wielu znakomitych prelegentów – przedstawiciele firm zwią-
zanych z tekturą będą mogli spotkać swoich potencjalnych 
klientów – projektantów, dostawców oraz producentów 
różnego typu opakowań. Naszym celem była wymiana 
informacji i nawiązanie wielokanałowej współpracy”. 

Konferencję poprowadzi Tanya Beckett (Wielka Bryta-
nia) – jedna z najbardziej doświadczonych prezenterek 
w brytyjskiej telewizji. Wśród prelegentów znajdzie się 
Paolo Pininfarina reprezentujący znaną firmę projektują-
cą, który wygłosi wykład: „Istotna rola projektu”; ponadto 
Paolo Barilla, dyrektor jednej z wiodących włoskich firm 
oraz Luca Paolazzi – uznany we Włoszech specjalista ds. 
ekonomii. Wystąpią również goście z Niemiec, Francji 
i Szwecji. Pro Carton zaprezentuje wyniki badań „Wielo-
kanałowa sprzedaż detaliczna – wyjątkowy potencjał dla 
branży opakowaniowej”.  
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Digital Textile Conference
Organizacja Fespa kolejny raz organizuje konferencję Di-

gital Textile – odbędzie się ona 2 października w Grand 
Hotel Villa Torretta w Mediolanie. Wystąpią na niej eksperci 
w dziedzinie cyfrowego zadruku tekstyliów – podzielą się 
swoją wiedzą i doświadczeniem, omawiając case studies 
współpracy z drukarniami i użytkownikami końcowymi. 
Konferencję sponsorują firmy MS Italy i Kilian, partnerem 
jest włoskie stowarzyszenie Siotec – członek Fespy.

Tematyka imprezy będzie dotyczyć całego przemysłu 
włókienniczego, wystąpienia będą poświęcone m.in. 
technikom aplikacji, zadrukowi bezpośredniemu, tech-
nologiom, oprogramowaniu. Przewidziano także przegląd 
rynku mody. Wśród prelegentów znajdzie się Melanie 
Bowles (Chelsea College of Art and Design), główna 
autorka publikacji „Digital Textile Design”, oraz Michael 
Schmidt, projektant odzieży i biżuterii z Los Angeles, 
pracujący dla takich gwiazd showbiznesu, jak Madonna, 
Lady Gaga, Rihanna, Ozzy Osbourne. Schmidt zyskał 
międzynarodowy rozgłos w ubiegłym roku 2013 roku 
projektując pierwszą na świecie suknię z nadrukiem 3D.

Nagrody EDP 2014
Nagrody Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Druku 

Cyfrowego (European Digital Press Association – 
EDP) przyznano podczas tegorocznych monachijskich 
targów Fespa Digital.

Najlepsze produkty w poszczególnych kategoriach:
• rozwiązanie do projektowania, layoutów i edycji: App-

soft Technologies Xeditor
• aplikacja specjalna: Ricoh Clickable Paper
• RIP: ColorGATE Productionserver 8
• workflow: Agfa Asanti
• oprogramowanie web-to-print: EFI Digital StoreFront 7.0
• narzędzie wspomagające drukowanie: LacunaSolutions 

Smart Lightning System
• drukarki wiekoformatowe z systemem z roli na rolę 

o szer. do 1,6 m: Xerox Wide Format IJP 2000
• drukarki superwielkoformatowe z systemem z roli na 

rolę o szer. ponad 3 m: Durst Rho 512R
• hybrydowa drukarka płaska „do 200 K Euro”: Mimaki 

JFX200-2513
• hybrydowa drukarka płaska „powyżej 200 K Euro”: Agfa 

Jeti Titan HS
• najbardziej wydajna hybrydowa drukarka płaska: HP 

Scitex FB10000
• drukarka do tekstyliów z systemem z roli na rolę: Hol-

landers ColorBooster DS
• drukarka do bezpośredniego zadruku tekstyliów: Epson 

SureColor SC-F2000 DTG
• arkuszowa kolorowa drukarka do mniejszych nakładów: 

Konica Minolta bizhub PRESS C1070
• arkuszowa kolorowa drukarka do większych nakładów: 

Xerox iGen 150 Press
• rozwiązanie do druku etykiet: Screen TruePress Jet 

L350UV 
• rozwiązanie do druku przemysłowego: EFI Cretaprint C3
• „multi purpose object printer”: Mimaki Kebab Option

• rozwiązanie do obróbki końcowej w druku akcydenso-
wym: themediahouse motioncutter

• rozwiązanie do obróbki końcowej wielkiego formatu: 
Esko Kongsberg C

• nowa technologia atramentowa: HP 881 Latex
• prośrodowiskowa technologia atramentowa: Agfa Alta-

mira Pack LM
• samoprzylepne podłoże drukowe: Hexis HX190WG2
• bezklejowe podłoże drukowe w zwoju: Epson Japanese 

Kozo Paper Thin
• materiał samoprzylepny nie do druku: Hexis HFLEX100P
• materiał sztywny: 3A Composites KAPAtech
• materiał tekstylny: DHJ International DecoprintPearl
• cyfrowy efekt specjalny: swissQprint 3D Moiré Effect.

Podwójny jubileusz  
firmy Onlineprinters 
Erwin Meyer, wykwalifikowany zecer, przed trzema de-

kadami nawet nie śnił o tak imponującym rozwoju: 
gdy w roku 1984 zakładał drukarnię, zaopatrywała ona 
klientów przede wszystkim w regionie Neustadt nad rzeką 
Aisch w Środkowej Frankonii (Niemcy). Kapitał począt-
kowy wynosił 100 tys. marek – pod zastaw rodzinnego 
samochodu.

Dzisiaj drukarnia, produkująca w skali przemysłowej, 
wiedzie prym w sprzedaży online i należy do największych 
drukarń internetowych w Europie. Rocznie wytwarza 
ponad dwa miliardy produktów poligraficznych na 100 
maszynach drukarskich. Na 40 tys. m2 powierzchni 
zakładu pracuje ponad 450 pracowników, w dystrybucji 
i produkcji; obsługują oni 300 tys. klientów w 30 krajach, 
między innymi także w Polsce – sklep onlineprinters.pl. 
„Cieszymy się bardzo, że możemy świętować to nadzwy-
czajne pasmo sukcesów w roku 2014 przy okazji dwóch 
jubileuszy: 30 lat drukarni Erwina Meyera oraz 10 lat 
diedruckerei.de, która dała początek naszemu handlowi 
internetowemu” – mówi Walter Meyer, dyrektor zarządza-
jący Onlineprinters GmbH.

Także dzisiejszy szef firmy, Walter Meyer, syn Erwina 
Meyera, uczył się zawodu drukarza od podstaw: jest 
wykwalifikowanym drukarzem offsetowym. Przed 10 laty 
wykorzystał szansę, jaką dawał internet jako nowy rynek 
zbytu, i założył w roku 2004 sklep internetowy diedruc-
kerei.de jako osobne przedsiębiorstwo. Droga przebiegała 
od kilku dużych regionalnych klientów do wielu małych 
międzynarodowych klientów w internecie. To był początek 
historii sukcesu drukarni online, której kontynuacją było 
utworzenie w roku 2008 Onlineprinters GmbH. Dzisiaj 
ten internetowy dostawca usług drukarskich sprzedaje 
produkty poligraficzne drukowane cyfrowo i offsetowo 
za pośrednictwem niemieckiego sklepu internetowego 
diedruckerei.de oraz 13 międzynarodowych sklepów 
online prowadzonych pod marką Onlineprinters w sied-
miu wersjach językowych. Tutaj klienci mogą zamawiać 
produkty poligraficzne szybko, bezpiecznie, wygodnie 
i w korzystnych cenach. Dane handlowe przedsiębior-
stwa są imponujące: codziennie wpływa 3500 zleceń 
druku, w roku 2013 wysłano milion paczek do całej 



15

ś W I A T  D R U K U  7–8 /2 0 1 4

15N E W S

Europy. Oferta produktów na stronie sklepu jest szeroka: 
od ulotek dla klientów prywatnych i biznesowych aż do 
kompletnego wyposażenia stoiska targowego, od nakładu 
1 broszury po 100 tys. katalogów. Eleganckie i doskonałe 
pod względem jakości produkty oraz zadowoleni klienci to 
podstawa codziennej pracy: „Nasz wzrost wynosi okrągłe 
20 procent rocznie. A pomimo dużej liczby zamówień 
każde zlecenie traktujemy z jednakową starannością, 
ponieważ produkujemy we własnym zakładzie, a nasi 
pracownicy to doskonali fachowcy – dokładnie jak przed 
trzydziestu laty. Zatrudniamy drukarzy, techników poligra-
fów i inżynierów druku”. Doświadczeni i dobrzy pracownicy 
byli szczególnie ważni już dla założyciela firmy – Erwina 
Meyera, który osobiście uczył fachu wielu młodych.

Podczas gdy wiele małych drukarni w ubiegłych latach 
nie sprostało ekstremalnemu spadkowi cen i presji kon-
kurencji, Onlineprinters dzięki innowacyjnej, nakierowa-
nej na rynki zagraniczne i długotrwałej strategii wzrostu 
i produkcji, odniosło sukces. Jego źródłem są inwestycje 
w nowe maszyny na najwyższym poziomie technologicz-
nym, mocno zautomatyzowany proces produkcji oparty na 
technologiach informatycznych oraz wydajny system dru-
ku pakietów zbiorczych. Na początku ub.r. roku drukarnia, 
Wydawnictwo E. Meyer GmbH oraz Onlineprinters GmbH 
zostały połączone w nową formę prawną i tworzą holding 
Onlineprinters GmbH. „Dynamika rynku wymaga, abyśmy 
się stale rozwijali, uwzględniali nowe potrzeby klientów 
i pamiętali, że nie wolno zaniedbywać nowych trendów” 
mówi Meyer. Konkurencja w biznesie internetowym będzie 
się dalej zaostrzać: „Także w przyszłości chcemy zajmo-
wać czołową pozycję na europejskim rynku drukarskim 
i powiększać nasz obrót” – dyrektor zarządzający spogląda 
w przyszłość z optymizmem.

Apogee Suite 8  
w Bagel RotoOffset
Agfa Graphics poinformowała o wdrożeniu zaawan-

sowanego systemu workflow Apogee Suite 8 
w niemieckiej drukarni heatsetowej Bagel RotoOffset 
z Meineweh koło Lipska.  System – wyposażony m.in. 
w dedykowany dla druku zwojowego moduł automatycznej 
impozycji Impose Web oraz wydajną 64-bitową architek-
turę – został zoptymalizowany z myślą o wysokonakłado-
wych pracach, realizowanych przez drukarnie zwojowe. 

Wspomniana optymalizacja dotyczy zarówno sprzętu, 
jak i oprogramowania – ze szczególnym uwzględnieniem 
wirtualizacji, tj. najbardziej efektywnego wykorzystania 
zainstalowanych w drukarni serwerów. Za sprawne prze-
twarzanie zleceń w dużej mierze odpowiada z kolei 64-bi-
towy system operacyjny Windows Server, z dopasowaną 
do niego wersją oprogramowania Apogee Prepress 8.

Jedną z nowych funkcji, dedykowanych dla drukarń 
rolowych, jest Web Impose – automatyczna impozycja 
prac, dopasowana do specyfiki wstęgi papieru. Różni się 
ona zasadniczo od modułu AutoImpose, stosowanego 
w systemach Apogee przeznaczonych dla arkuszowych 
drukarń akcydensowych. Jak podaje Agfa Graphics, 
z tego opartego na standardzie JDF rozwiązania korzysta 

już 60% jej klientów, posiadających wbudowany moduł 
impozycji do druku arkuszowego. 

Przy druku zwojowym wbudowana impozycja bazuje 
na schematach produkcyjnych. Są one dostępne dla 
wszystkich maszyn zwojowych i uwzględniają pełny zestaw 
parametrów produkcyjnych w zakresie cięcia i odwijania 
wstęgi, złamywania i oprawy. Apogee bierze je wszystkie 
pod uwagę, w automatyczny sposób planując optymalny 
schemat impozycji.

Mówi Jörn Knabe, menedżer działu prepress w firmie 
Bagel RotoOffset, który brał udział we wdrożeniu i aktyw-
nie korzysta z systemu Apogee: „Moduł automatycznej 
impozycji w znaczący sposób ułatwił naszą codzienną 
pracę. Oprogramowanie Apogee samodzielnie planuje 
układ prac na wstędze papieru, bazując na schematach 
produkcyjnych, wcześniej zdefiniowanych dla danej ma-
szyny drukującej”.

Drukarnia Bogo RotoOffset zakupiła pierwszą 96-stroni-
cową maszynę manroland web systems przede wszystkim 
z myślą o drukowaniu wkładek i dodatków. Ważnym 
czynnikiem przy podejmowaniu tej inwestycji było rozbu-
dowanie całego systemu prepress z myślą o produkcji 
„superwielkoformatowej”. Stąd niedawny zakup nowego 
systemu CtP Agfa Avalon N48, umożliwiającego naświe-
tlanie 48-stronicowych płyt, oraz aktualizacja oprogramo-
wania Apogee do wersji, zawierającej kluczowe funkcje 
dla zautomatyzowanej, wysokonakładowej produkcji 
heatsetowej. 

Esko wprowadza na rynek 
pakiet Suite 14
Nowy pakiet Esko Suite 14, dostępny od początku 

lipca, to coś więcej niż zwykła aktualizacja oprogra-
mowania, to kluczowe narzędzie dla chcących odnosić 
sukcesy osób zawodowo zajmujących się opakowaniami 
i procesami prepress. Umożliwia poprawę połączeń 
między ogniwami łańcucha dostaw, usprawnia przepływ 
pracy, zapewnia większą spójność i jakość oraz pomaga 
operatorom skuteczniej pracować z szablonami i intu-
icyjnymi narzędziami. 

Suite 14 to kompletny pakiet nowego i zaktualizowa-
nego oprogramowania, opracowanego by zapewnić wła-
ścicielom marek, firmom z branży premedia i formowania 
opakowań, producentom znaków i tablic reklamowych 
oraz drukarzom zasoby potrzebne do kompleksowego 
zarządzania współczesnym złożonym środowiskiem fazy 
przedprodukcyjnej. 

Suite 14 oparty jest na wieloletnim doświadczeniu 
firmy Esko w preprodukcji opakowań i jest wyposażony 
w przełomowe technologie będące rezultatem ciągłych in-
westycji w innowacje i bazuje na informacjach uzyskanych 
od właścicieli marek, przedstawicieli branży formowania 
opakowań i liderów rozwoju technologicznego.

Pakiet Esko Suite 14 obejmuje szeroki wachlarz prze-
łomowych udoskonaleń, które wspierają najważniejsze 
trendy widoczne na rynku preprodukcji opakowań. Każdy 
element został starannie opracowany, aby lepiej zaspo-
kajać potrzeby całego łańcucha dostaw. 
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Flexcel NX dla producentów 
opakowań z tektury falistej
Kodak poinformował o wprowadzeniu na rynek kolej-

nych udoskonaleń w wiodącym na rynku rozwiązaniu 
do cyfrowej produkcji form fleksograficznych – Kodak 
Flexcel NX. Pozwolą one w pełni korzystać z potencjału ofe-
rowanego przez ten system firmom działającym w sektorze 
opakowań z tektury falistej, zajmującym się zarówno przy-
gotowaniem prac do druku jak też ich zadrukowywaniem 
i wykańczaniem. Stworzone z myślą o zagwarantowaniu 
najwyższej stabilności i wydajności drukowania rozwiązanie 
składa się z nowej naświetlarki Kodak Flexcel NX Wide 
5080 oraz nowej serii płyt Kodak Flexcel NX.

System Flexcel NX ma ugruntowaną pozycję na rynkach 
produkcji etykiet, opakowań giętkich, kartonowych, tulei 
typu shrink sleeves oraz worków. Z powodzeniem wyko-
rzystywany przez firmy działające w tych segmentach, 
pozwala na zachowanie przewagi konkurencyjnej poprzez 
zaoferowanie atrakcyjnych opakowań o najwyższej jakości 
oraz optymalizację kosztów produkcji. Nieustanne inno-
wacje i inwestycje w zaawansowane rozwiązania – takie 
jak technologie rastrowania Kodak SQUAREspot czy 
Kodak Digicap NX Patterning – umożliwiają korzystanie 
z systemu także producentom opakowań z tektury falistej. 
W udoskonalonej wersji oferuje on szerszy zakres tonalny, 
wyższe liniatury rastra, bardziej wydajne przenoszenie 
farby na podłoże, a także wyższą jakość wydruków, re-
alizowanych na kartonach o niższej gramaturze.

„Jest nam bardzo miło poinformować o wprowadzeniu 
na rynek oczekiwanej przez wielu klientów wersji systemu 
Kodak Flexcel NX, dostosowanej do potrzeb producen-
tów opakowań z tektury falistej – mówi Doug Edwards, 
prezes działu Digital Printing & Enterprise firmy Eastman 
Kodak. – Zdajemy sobie sprawę, że w tym segmencie 
od zawsze istnieje silna presja cenowa. Dlatego konse-
kwentnie pracowaliśmy nad rozwiązaniem, które będzie 
odpowiedzią na potrzeby rynkowe zarówno pod względem 
oferowanej jakości jak też całkowitych kosztów zakupu 
i eksploatacji. Nasi klienci oczekują najwyższej jakości 
rezultatów w działaniach, realizowanych w obszarze za-
równo przeddruków jak też przetwórstwa i wykańczania 
opakowań – także przy wykorzystaniu materiałów nisko-
gramaturowych. Teraz z pełnym przekonaniem możemy 
zaoferować im innowacyjne rozwiązanie, wychodzące 
naprzeciw tym potrzebom. Testy systemu, przeprowadzo-
ne w warunkach produkcyjnych, potwierdziły niezwykle 
pozytywny oddźwięk zarówno ze strony drukarń, jak też 
ich klientów – właścicieli marek”.

System Flexcel NX Wide 5080 wyposażono w nowo 
zaprojektowaną platformę naświetlania oraz laminator, 
umożliwiający produkcję form fleksograficznych o formacie 
do 50×80 cali. Stworzone z myślą o łatwej obsłudze, 
wysokiej wydajności i niezawodności rozwiązanie bazuje na 
sprawdzonej technologii naświetlania Kodak SQUAREspot, 
gwarantującej precyzyjne, powtarzalne obrazy o wysokiej 
rozdzielczości.

Nowe płyty Kodak Flexcel NXC mają spełniać najwyższe 
wymagania firm zadrukowujących i przetwarzających opa-

kowania z tektury falistej, oferując właściwe nanoszenie 
farby na podłoże, zredukowany efekt fali, poprawioną 
reprodukcję oraz właściwe zachowanie w maszynie dru-
kującej. Z kolei płyty Kodak Flexcel NXH – oferowane 
w formacie do 50×80 cali, stworzono z myślą o wysokiej 
jakości zastosowaniach typu pre-print. Gwarantują one – 
jak zapewnia dostawca – właściwe parametry druku, wy-
soką trwałość oraz fotorealistyczne odwzorowanie obrazów.

SunCure Lite  
– nowe farby Sun Chemical
Farby SunCure Lite, bazujące na recepturach stworzo-

nych wspólnie z DIC – macierzystym koncernem Sun 
Chemical – wykorzystują potencjał drzemiący w tech-
nologii nowych, energooszczędnych lamp UV, znajdu-
jących zastosowanie w systemach suszenia wydruków 
offsetowych. Ich skład chemiczny pozwala na absorpcję 
światła spektralnego emitowanego przez nowej generacji 
systemy LE-UV i LED, które w maszynach offsetowych 
umożliwiają bardzo szybkie czasy schnięcia wydruków, 
przy jednoczesnej redukcji energii niezbędnej do tego 
procesu nawet o 50%.

Dostępne już na całym rynku europejskim, należące do 
serii SunCure farby SunCure Lite, przeszły z powodzeniem 
szereg testów przeprowadzonych we współpracy z czołowy-
mi producentami maszyn offsetowych. Jak zapewnia Sun 
Chemical, pozwolą one drukarniom akcydensowym i opa-
kowaniowym (z wyłączeniem zakładów specjalizujących 
się w opakowaniach na żywność) na uzyskanie podobnej, 
wysokiej jakości, jaką oferują farby konwencjonalne, przy 
zwiększonej wydajności i krótszych czasach realizacji zle-
ceń. Farby są kompatybilne z różnego rodzaju podłożami 
papierowymi, mogącymi znaleźć zastosowanie w syste-
mach suszenia LE-UV i LED. Kolejne korzyści wynikające 
z wdrożenia farb SunCure Lite to m.in.: wyższa gęstość 
optyczna, niższe ich zużycie oraz zredukowana ilość ozonu 
emitowanego w związku z pracą maszyny drukującej.

Mówi Jonathan Sexton – dyrektor ds. marketingu w dzia-
le Energy Curing Products firmy Sun Chemical: „Chociaż 
technologia UV nie jest niczym nowym w przypadku sektora 
druku akcydensowego, który wciąż bazuje na tradycyjnych 
maszynach, pojawiające się na rynku, kolejne rozwiązania 
zwiększają jej atrakcyjność i popularność. Wprowadzenie 
do sprzedaży farb SunCure Lite nie jest tu wyjątkiem. Ich 
wyjątkowe parametry pomogą drukarniom akcydensowym 
rozszerzyć portfolio świadczonych usług, a zarazem zredu-
kować zużycie energii. Mamy zatem nadzieję, że spotkają 
się z ciepłym przyjęciem ze strony rynku”.

Jonathan Sexton nawiązuje też do udanych testów, 
jakie farby SunCure przeszły przed wprowadzeniem na 
rynek: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich rezultatów. 
Nasza współpraca z koncernem DIC, do którego należy 
Sun Chemical, i możliwość skorzystania z jego know-how 
przyniosła efekt w postaci najwyższej jakości receptury, 
umożliwiającej szybsze schnięcie wydruków i niższe zu-
życie energii przy zachowaniu znakomitej jakości druku. 
Z niecierpliwością czekamy na pierwsze efekty sprzeda-
żowe przy wprowadzaniu nowej farby na rynek”.
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Seria SunCure Lite jest dostępna w wersji CMYK oraz 
w bazie umożliwiającej mieszanie barw. Wkrótce do oferty 
Sun Chemical trafią także produkty uzupełniające, takie 
jak lakiery powierzchniowe oraz farby metaliczne. Przy 
wdrażaniu nowych farb klienci firmy będą mogli tradycyjnie 
skorzystać ze wsparcia technicznego i sprzedażowego ofero-
wanego przez lokalne zespoły pracowników Sun Chemical.

Nowe, kolorowe, 
wielofunkcyjne 
Firma Oki Europe Ltd wprowadziła na rynek nowe kolo-

rowe urządzenia wielofunkcyjne formatu A3: ES9455, 
ES9465 i ES9475 z cyfrową technologią LED. Te inte-
ligentne urządzenia wielofunkcyjne zostały stworzone 
z myślą o szkołach, dużych przedsiębiorstwach i firmach, 
w których istnieje potrzeba drukowania, skanowania, 
kopiowania i faksowania w dużych ilościach.

ES9455, ES9465 i ES9475 mają duży kolorowy ekran 
dotykowy, zapewniający łatwy dostęp do wszystkich 
funkcji urządzenia, ponadto otwarta architektura plat-
formy sXP i wbudowany interfejs serwisu internetowego 
zapewniają wsparcie dla szerokiego zakresu rozwiązań 
skanowania i dystrybucji dokumentów, oferując klientom 
możliwość dostosowania i kontroli przepływu pracy do 
urządzenia i w przeciwnym kierunku.

Nowością w serii jest urządzenie ES9455, które odpo-
wiada na potrzeby klientów wymagających elastycznego 
urządzenia, zdolnego poradzić sobie z dużym obciążeniem 
pracą, jednocześnie zapewniając wysokiej jakości obróbkę 
końcową, gdy jest to potrzebne. Wyjątkową cechą, jak na 
urządzenie w tej cenie, jest opcja wewnętrznego dwuta-
cowego finiszera i zewnętrznego finiszera broszurującego.

ES9465 i ES9475 są bezpośrednimi następcami 
ES9460 i ES9470. Prędkość druku ES9475 wynoszą-
ca 50 str./min jest obecnie standardowym wymogiem 
w świecie usług komercyjnych. Oba urządzenia oferują 
poza tym: lepszą jakość druku, krótszy czas nagrzewa-
nia (zaledwie 12 sekund), o 28% szybsze skanowanie, 
mniejsze zużycie energii, mniejszy rozmiar.

Ich zaawansowane funkcje zabezpieczeń i bezpro-
blemowa integracja z obiegiem dokumentów pozwalają 
użytkownikom na maksymalną wydajność, nawet gdy 
mają do czynienia z poufnymi dokumentami. Każde 
urządzenie jest sprzedawane w różnych konfiguracjach, 
z szeroką gamą dostępnych opcji. 

Nowy Xerox Phaser 4622
Bezpieczeństwo i efektywność stanowią priorytet dla 

instytucji finansowych, firm ubezpieczeniowych czy 
centrów usług medycznych, które generują duże ilości 
dokumentów. Nowa drukarka Xerox Phaser 4622 stano-
wi przystępną cenowo i bezpieczną opcję, zapewniając 
precyzyjny druk przy wysokich prędkościach. Jej główne 
funkcje to: wydajność – pierwsza strona drukowana 
w czasie 7,8 sekundy, urządzenie drukuje z prędkością do 
65 str./min, duże cykle pracy – maksymalnie obciążenie 

do 275 tys. stron na miesiąc, wyjątkowa jakość obrazu 
– rozdzielczość maks. 1200×1200 dpi.

„Drukarka Phaser 4622 pracuje bardzo cicho, ponie-
waż zostało stworzone z myślą o użytkownikach, którzy 
muszą wykonywać swoje obowiązki w dużym skupieniu. 
Dodatkowo zapewnia skuteczną ochronę wrażliwych 
danych dzięki funkcji Secure Print, która wstrzymuje wy-
danie wydruku do czasu wprowadzenia właściwego hasła 
przez użytkownika” – mówi Kamil Majchrzak, Product 
Manager w Xerox Polska.

Drukarka Phaser 4622 wspiera także działania przed-
siębiorstw na rzecz optymalizacji środowiska druku. Moż-
liwość druku dwustronnego oraz grupowanie wielu stron 
na jednym arkuszu pozwala redukować koszty i zmniejsza 
zużycie papieru. 

Canon uaktualnia bezpłatnie
Firma Canon udostępnia bezpłatne uaktualnienia dla 

siedmiu wielofunkcyjnych urządzeń laserowych i-S-
ENSYS oraz drukarki atramentowej Pixma – produktów, 
które otrzymały certyfikację Mopria. Dzięki nowemu opro-
gramowaniu druk z urządzeń mobilnych będzie jeszcze 
prostszy i wygodniejszy. 

Oferowane uaktualnienia oprogramowania systemowe-
go urządzeń umożliwiają automatyczne wyszukiwanie po-
łączenia Wi-Fi przy użyciu smartfonów, tabletów i innych 
urządzeń mobilnych z certyfikatem Mopria. Dzięki temu 
użytkownicy mogą z łatwością drukować dokumenty ze 
swoich urządzeń mobilnych – wystarczy, że zaznaczą na 
ekranie odpowiednią drukarkę. 

Wyróżnione certyfikatem Mopria urządzenia wielofunkcyjne 
firmy Canon z oferty dla biur domowych oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw to: i-SENSYS MF8580Cdw, MF8550Cdn, 
MF8540Cdn, MF8280Cw, MF8230Cn (wprowadzone na 
rynek w maju 2013) oraz MF6180dw, MF6140dn (marzec 
2014). Oprogramowanie zostanie zaktualizowane także dla 
atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego Pixma MG7150 
do użytku domowego (wrzesień 2013).  

Dotąd drukowanie mobilne wymagało zainstalowania 
dedykowanych aplikacji oferowanych przez producentów 
drukarek. Teraz użytkownicy będą w stanie z łatwością 
drukować bezprzewodowo z urządzeń mobilnych zawsze, 
gdy zajdzie taka potrzeba – w domu, w miejscu pracy czy 
w podróży. Liczba drukarek z certyfikatem Mopria będzie 
systematycznie wzrastać.

Nowa platforma Canon irista
W czerwcu Canon przedstawił projekt irista (www.

irista.com) – zaawansowaną platformę w chmurze, 
która daje użytkownikom dostęp do zdjęć i zaawansowa-
ne możliwości w zakresie zarządzania nimi. 

Dziś fotografujemy coraz więcej, ale nasze zdjęcia 
często rozproszone są na różnych urządzeniach, co 
stwarza problemy z utrzymaniem porządku. Platforma 
irista powstała, by umożliwić przechowywanie wszystkich 
bibliotek w jednym miejscu. Irista, znana w wersji beta 
jako Project1709, pozwala z łatwością odnaleźć każde 
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zdjęcie, niezależnie od urządzenia, za pomocą którego 
zostało zrobione (aparatu czy smartfona). 

Iristę zaprojektowano z uwzględnieniem czterech klu-
czowych potrzeb użytkowników: łatwość obsługi: szybkie 
i proste wyszukiwanie zdjęć; łączność: bezpośrednie 
dzielenie się zdjęciami za pośrednictwem portali społecz-
nościowych – monitoring like’ów i komentarzy; inspiracja: 
jedna platforma, która pozwala na interakcję ze zdjęcia-
mi, zachęca użytkowników do rozwijania fotograficznych 
umiejętności; kontrola: wszystkie zdjęcia bezpiecznie 
przechowywane w jednym miejscu, zawsze dostępne. 

Platforma powstała w oparciu o doświadczenie i wiedzę 
firmy Canon w zakresie rozwiązań do przetwarzania obrazu. 
Zaawansowane funkcje w połączeniu z unikalnym designem 
na nowo definiują pojęcie kontroli nad kolekcją zdjęć. Serwis 
oferuje wsparcie dla różnych typów plików, nie wprowadza 
limitów dotyczących wielkości zdjęć i automatycznie ładuje 
nowe pliki do zbioru. Przejrzysty interfejs użytkownika wy-
posażono w wydajny indeks wyszukiwania, który pozwala 
odnaleźć pliki z wykorzystaniem szerokiej gamy kryteriów.  Mi-
nimalistyczny projekt oferuje konfigurowalną oś czasu i opcje 
filtrowania według tagów, dzięki czemu z łatwością można 
odnaleźć pliki po dacie, lokalizacji, rodzaju obiektywu itd. 

Platforma irista dostępna jest dla każdego użytkownika. 
Oferuje konta o różnej pojemności, dzięki czemu lepiej 
dopasowuje się do indywidualnych potrzeb. i bardziej 
zaawansowanych fotografach, którzy mają większe wy-
magania, zwłaszcza w zakresie pojemności, stworzono 
dwa kolejne warianty – konta 50 GB i 100 GB płatne 
w cyklu miesięcznym lub rocznym.

  

Fabryka Konica Minolta  
z „zielonym” certyfikatem
Produkcyjna spółka zależna Konica Minolta w Wuxi 

(Konica Minolta Business Technologies WUXI Co., 
Ltd.) otrzymała certyfikat drugiego stopnia Green Facto-
ry Certification System.  Obiekt w Wuxi jest pierwszym 
z zakładów produkcyjnych Business Technologies Konica 
Minolta na świecie, który uzyskał ten stopień certyfikacji. 

Konica Minolta stosuje System Certyfikacji Zielonych 
Fabryk od stycznia 2010 r. To jeden z kluczowych ele-
mentów, który ma umożliwić realizację celów określonych 
w ramach Śródterminowego Planu Środowiskowego 2015. 
Zgodnie z założeniami do roku finansowego 2015 szereg 
określonych w nim celów ma zostać wprowadzonych na 
kolejny, drugi poziom realizacji. Dotyczy to wszystkich 
obszarów zielonej polityki firmy: zapobiegania globalnemu 
ociepleniu, wspierania społeczeństwa nastawionego na 
recykling, zmniejszania ryzyka związanego z substancjami 
chemicznymi, przywracania i zachowywania różnorodności 
biologicznej. Zakłady produkcyjne należące do Konica Mi-
nolta pracują nad osiągnięciem kryteriów umożliwiających 
otrzymanie certyfikatu drugiego stopnia. Z uzyskaniem tego 
statusu wiąże się znaczne zmniejszenie emisji CO2, ilości 
odpadów usuwanych z fabryk i odpadów ropopochodnych. 
Ponadto fabryki muszą spełniać wymogi oparte na wytycz-
nych obejmujących około 250 pozycji dotyczących procesu 
wdrażania inicjatyw.

Fabryka w Wuxi od  2012 r. wprowadziła szereg rozwiązań 
prowadzących do wzrostu produktywności. Do oceny tego 
elementu zaczęto wykorzystywać metodę „Analizy skutecz-
ności inżynierii przemysłowej (IE)”. Dzięki temu możliwe 
było ograniczenie czasu produkcji i zajmowanej powierzch-
ni. Pozwoliło to na zmniejszenie zużycia energii (m.in. dzięki 
mniejszemu użytkowaniu klimatyzacji i oświetlenia).

iPhone Photography  
Awards 2014 
W tegorocznym konkursie iPhone Photography 

Awards, pierwszym i najstarszym dedykowanym fo-
tografii mobilnej, poza tytułem Fotograf Roku, przyznano 
nagrody w 17 kategoriach: zwierzęta, architektura, dzieci, 
kwiaty, żywność, krajobraz, styl życia, natura, wydarze-
nie, inne, panorama, ludzie, pory roku, martwa natura, 
zachód słońca, podróże, drzewa. Jury oceniało zgłoszone 
zdjęcia pod względem wartości artystycznej, oryginalności 
i kreatywnego podejścia do tematu każdej z kategorii.

Zdjęcia nadesłane na konkurs musiały być wykonane 
za pomocą iPhona, iPada lub iPoda. Nie mogły być 
poddawane obróbce w programach graficznych takich 
jak Photoshop, dopuszczalne jednak było użycie aplikacji 
Hipstamatic, Camerabag pierwszym i najstarszym kon-
kursem dedykowanym fotografii mobilnej.

Pierwsze. miejsce w kategorii Fotograf Roku zajął Julio 
Lucas ze Stanów Zjednoczonych.

Nowy CEO  
koncernu Stora Enso 
Decyzją Rady Dyrektorów koncernu Stora Enso jej 

nowym CEO został 54-letni Karl-Henrik Sundström, 
pełniący obecnie funkcję wiceprezesa i szefa działu Printing 
& Living. Nowe stanowisko obejmie 1 sierpnia br., zastę-
pując na nim Jouko Karvinena, który rozstaje się z firmą.

„Karl-Henrik Sundström ma wiele lat doświadczeń 
w pracy na międzynarodowych rynkach produkcyjnych, 
a przy tym olbrzymią wiedzę w zakresie zarządzania 
finansami. Jako osoba z wewnątrz jest on naturalnym 
kontynuatorem strategii realizowanej przez obecny zarząd 
i gwarantuje ciągłość strategicznych działań przezeń wy-
tyczonych” – mówi Gunnar Bock, przewodniczący Rady 
Dyrektorów koncernu Stora Enso.

Nowo wybrany CEO koncernu dodaje: „Podczas mojej 
dwuletniej pracy w Stora Enso poznałem tę firmę jako 
przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji rynkowej i wiel-
kim potencjale. Z niecierpliwością czekam na dalszą kon-
tynuację działań zmierzających do zagwarantowana pełnej 
sukcesów przyszłości Stora Enso, w czym z pewnością 
pomocny będzie zespół kompetentnych i zaangażowanych 
pracowników firmy z całego świata”.

W związku z powyższym odłożona w czasie została 
reorganizacja działu Renewable Packaging, której wdro-
żenie miało rozpocząć się 1 lipca br. Do chwili ogłoszenia 
nowego terminu kierownictwo działu będzie odpowiadać 
– jak dotychczas – bezpośrednio przed CEO koncernu.
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Na tegorocznych majowych 
targach Fespa Digital w Mo-
nachium gościło ponad 400 

wystawców. W ramach wystawy zor-
ganizowano kolejną edycję Fespa 
Fabric, imprezy dedykowanej branży 
druku na odzieży i dekoracji teksty-
liów, i targów European Sign Expo, 
poświęconych branży oznakowań 
i komunikacji wizualnej. O atrakcjach 
towarzyszących targom i o nagrodach 
pisaliśmy w numerze czerwcowym. 
Teraz dokonamy przeglądu oferty 
wystawców.

Jedną z najważniejszych premier 
targowych Agfa Graphics była udo-
skonalona wersja plotera Anapurna 
M2050, opatrzona symbolem „i”, 
z nowymi głowicami, szybsza o 75% 
od poprzedniej: 101 m2/godz. w naj-
szybszym trybie, z zachowaniem 
wysokiej jakości reprodukcji. „Inna 
ważna funkcja, jaką tu zastosowano, 
to tzw. tryb kanapkowy, umożliwia-
jący nanoszenie w jednym przejściu 
trzech warstw atramentu w układzie 
kolor/biel/kolor – podkreślał Artur 
Cajler, kierownik ds. klu-
czowych klientów w dziale 
inkjetowym Agfa Graphics. 
– Do tej pory proces ten 
odbywał się dwuetapowo. 
Na uwagę zasługuje także 
nowa, solidna konstrukcja 
plotera, umożliwiająca jesz-
cze większe obciążenia pro-
dukcyjne”. Precyzyjny pas 
transportowy optymalizuje 
nanoszenie i rozmieszcza-
nie kropel tuszu. Anapurna 
M2050i może więc z po-
wodzeniem drukować na 
podłożach giętkich i sztyw-
nych o szer. maks. 2,07 m 
kolory specjalne i bardzo 
drobne, 4-punktowe teksty, 

Fespa Digital 2014
Przegląd oferty wystawców

przy zachowaniu gładkich przejść 
tonalnych. W urządzeniu znajdują 
zastosowanie media giętkie oraz 
sztywne o maksymalnej szeroko-
ści 2,07 m. Udoskonalonej wersji, 
w pełni przemysłowej, doczekał się 
także pierwszy w ofercie Agfy stricte 
rolowy ploter z rodziny Annapurna 
(debiut 2013, Londyn). Dzięki głowi-
com wysokiej jakości osiąga w trybie 
ekspresowym 123 m2/h. Także tutaj 
wprowadzony został nowy design 
urządzenia. Na stoisku pracował 
model zadrukowujący jednocześnie 
dwa zwoje z materiałem, m.in. siatką 
bez podkładu. Urządzenie obsłguje 
także wysokiej jakości banery, sa-
moprzylepne folie winylowe, frontlity 
czy backlity. Zastosowanie są bardzo 
różnorodne, zarówno jeżeli chodzi 
o aplikacje zewnętrzne, jak i we-
wnętrzne, o szerokości do 3,2 m. 
Europejską premierę miał na targach 
przemysłowy ploter Jeti Titan S/HS 
(debiut: Sign Expo Orlando, Floryda), 
z nową funkcją – nakładania primera 
UV w trybie inline tuż przed aplikacją 

właściwych kolorów; dzięki temu 
może nanosić elementy wybiórczo 
czy drukować na mediach trans-
parentnych, np. szkle. Tusze lepiej 
przylegają do „nietypowych” podłoży, 
a wydruki są trwalsze. W Monachium 
odbyły się też pokazy zadruku tkanin 
w trybie „z roli na rolę”. Z kolei Jeti 
Titan S (speed) i HS (high speed), 
obecne na rynku od 1. kwartału br., 
z głowicami Ricoh Gen 5, łączą w so-
bie bardzo dużą wydajność z wysoką 
jakością reprodukcji i są znakomitym 
rozwiązaniem do produkcji POP/POS, 
także oglądanych z bliska. Warto 
wspomnieć, że na stoisku wzniesiono 
House of Asanti, składający się w ca-
łości z aplikacji wykonanych przez 
klientów Agfa Graphics – inspirację 
dla przedsiębiorstw poszukujących 
nowych dróg rozwoju i niekonwen-
cjonalnych zastosowań w obszarze 
wielkoformatowego druku cyfrowego.

Firma AnaJet zademonstrowała 
dwie drukarki z serii mPower i: mP10i 
oraz mP5i, a także drukarkę Sprint 
do bezpośredniego zadruku odzieży. 

Można było zobaczyć je na 
żywo w akcji i przekonać się 
o ich możliwościach.

Antalis International za-
prezentował nowości w za-
kresie systemów Coala: 20 
przenośnych systemów na 
potrzeby konferencji czy 
wystaw, wśród nich: roll-
upy, pop-upy, L-Banners – 
wszystkie łatwe do montażu 
i transportu. W ofercie firmy 
są także tablice informa-
cyjne, składane standy na 
broszury, ramki na plakaty 
używane w punktach sprze-
daży. Marka Coala firmy 
Antalis to także podłoża 
do druku wielkoformatowe-

Przedstawiciele Agfa Graphics NV (Spółka Akcyjna) Oddział  
w Polsce: (od lewej) Artur Cajler – kierownik ds. kluczowych 
klientów, Adriana Piotrowska-Ineksiak – regionalny szef sprzedaży, 
Przemysław Arabski – szef działu inkjetowego,  
i Jolanta Ziemniak-Ronke – w „Domu Asanti”
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go do zastosowań zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz 
pomieszczeń, m.in.: papiery, 
materiały samoprzylepne, fo-
lie, banery, tekstylia, tapety, 
canvasy. 

Udany występ na targach 
miała marka ploterów Ar-
temis (Zenith). Grono jej 
dystrybutorów w Europie po-
większyło się o 16 dealerów 
– obecnie jest ich już 28. 
Oferta Artemis to urządzenia 
o dobrej relacji jakości do 
ceny, zapewniające szybki 
zwrot z inwestycji. W Mona-
chium zaprezentowano bazu-
jący na popularnym poprzed-
niku, modelu 1601, ekosol-
wentowy ploter 1601H/HL, z regulo-
wanym, podgrzewanym stołem pod 
głowicą, utrwalającym zadrukowany 
materiał. Nowością jest także oświe-
tlenie LED ułatwiające kontrolę pro-
cesu druku. Maszyna zadrukowuje 
media z roli o szerokości do 160 
cm: folie samoprzylepne, banery, 
papiery, fototapety, POS-y. Japońska 
głowica DX7 z 1440 dyszami (8 rzę-
dów po 180 dysz) umożliwia druk 
w technologii mikropiezoelektrycznej 
z rzeczywistą rozdzielczością 1440 
dpi. Model 1601HL wyposażony jest 
w rolkowy system prowadzenia mate-
riału i rolowy system nawijający. Ma 
także zewnętrzną sekcję dosuszającą 
z wentylatorami i grzałką. W zakresie 
wydajności może konkurować z droż-
szymi rozwiązaniami – zadrukowuje 
do 20 m2/h.

Firma Avery Dennison na targach 
prezentowała folie samoprzylepne 
pod hasłem „Everywhere You Look”. 
Zwiedzający mieli okazję zapoznać 
się produktami przeznaczonymi dla 
sektora samochodowego i archi-
tektonicznego, głównie do druku 
cyfrowego, oklejania i oznakowań. 
Nowa folia samoprzylepna do druku 
cyfrowego MPI 3010 była jednym 
z ważnych tematów prezentacji. Port-
folio promowane na targach obejmo-
wało folie polimerowe, monomerowe 
i typu „cast”, przeznaczone do co-
dziennych i specjalnych zastosowań, 
do aplikacji na powierzchnie szorstkie 
lub z tworzyw sztucznych. Ponadto 
pokazano materiały samoprzylepne, 
zarówno trwałe, jak i łatwe do usu-
nięcia, oraz opatentowaną technolo-

gię Easy Apply RS, która umożliwia 
łatwe zmiany położenia i czyste usu-
wanie folii. Promowano też produkty 
do oklejania samochodów Supreme 
Wrapping Films. Prezentację Avery 
Dennison uzupełniały kolorowe nie-
przezroczyste folie do wykonywania 
oznakowań, folie półprzezroczyste 
i 777 Cast Film, przeznaczone do 
naklejania na bardziej wymagające 
powierzchnie i występujące w 100 
różnych kolorach, także do aplikacji 
signage i do powierzchni zakrzywio-
nych, gwarantujące 8 lat trwałości. 

Firma Bordeaux Digital Printink 
pokazała nowe tusze do zastosowań 
m.in. w ekosolwentowych drukarkach 
Epson, Mimaki, Mutoh, Roland oraz 
wielu innych. Seria Fuze Eco to atra-
menty przyjazne środowisku natural-
nemu, wydajne również przy dużych 
prędkościach druku. Na targach 
promowano najnowszy kartridż o po-
jemności 700 ml do drukarek Epson 
SureColor S. Użytkownicy mogą prze-
stawić się na korzystanie z produk-
tów Bordeux bez specjalnych wcze-
śniejszych przygotowań. Zdaniem 
producenta, to jedno z najbardziej 
wygodnych rozwiązań dostępnych 
obecnie na rynku, które ma zastąpić 
tusze Ultrachrome GS2. Fuze Eco SC 
występują także w torbach o pojem-
ności 1000 ml (o 40% większych 
od kartridży OEM). Dzięki systemowi 
„tusz na żądanie” (Smart Cartridge 
System) stają się ekosolwentowym 
rozwiązaniem umożliwiającym nie-
przerwany druk w dłuższych cyklach 
oraz monitorowanie poziomu i zuży-
cia tuszu. Na stoisku prezentowano 

również wodne atramenty 
sublimacyjne do bezpo-
średniego zadruku tkanin 
i druku transferowego. 

Brother prezentował 
drukarki z serii GT-3, z po-
jedynczą płytą dociskową, 
do zadruku odzieży białym 
atramentem, akcentując 
wydajność, trwałość i nie-
zawodność nowych głowic 
zainstalowanych w urzą-
dzeniach z tej serii.

Na stoisku Canon Eu-
rope centralne miejsce 
zajmowała nowa drukarka 
płaska Océ Arizona 6170 
XTS, do druku wielkona-
kładowego na podłożach 

sztywnych. Nowa 6-kolorowa tech-
nologia obrazowania Océ VariaDot 
tworzy kropelki atramentu o objętości 
od 6 do 42 pikolitrów, co zapewnia 
doskonałą jakość odwzorowania 
szczegółów obrazu, płynne przej-
ścia kolorystyczne i żywe, jednolicie 
wypełnione kolorem powierzchnie. 
Jasnobłękitny i jasnoamarantowy są 
wykorzystywane do druku z prędko-
ścią produkcyjną, a ponadto popra-
wiają płynność kolorów ćwierćtonów, 
np. odcieni skóry. Ostrość i geome-
tria wydruku na całym stole są jesz-
cze doskonalsze dzięki mapowaniu 
stołu i dostosowaniu rozmieszczenia 
pikseli (tzw. Active Pixel Placement 
Compensation). Seria Océ Arizona 
6100, zaprojektowana jako platfor-
ma wydajnościowa, zapewnia szybki 
druk o wysokiej jakości z prędkością 
155 m2/godz. Światowa premiera 
serii Océ Arizona 6100 spotkała 
się z doskonałym przyjęciem, cze-
go efektem była sprzedaż pięciu 
nowych ploterów płaskich. Podczas 
Fespy model ten zakupili klienci ze 
Szwajcarii, Belgii, Norwegii, Włoch 
i Holandii. Wśród prezentowanych 
rozwiązań wielkoformatowych znaj-
dowały się drukarki atramentowe 
i płaskie plotery UV na papier z roli, 
rozwiązania do zarządzania obiegiem 
pracy, cyfrowe stoły do cięcia i peł-
na gama nośników. Pokazano takie 
urządzenia jak: Océ Arizona 480GT 
(płaska drukarka UV z 8 niezależnymi 
kanałami atramentu i możliwością 
nanoszenia dekoracyjnego lakieru lub 
białej warstwy na szeroką gamę pod-
łoży), Océ ColorWave 900 (prędkość 

T A R G I

Od lewej: John Coppens, Marketing Programs Manager  
Graphics Solutions Europe, i Waldemar Jałocha, Area Sales  
Manager EE&Russia Graphics Solutions, Avery Dennison  
Materials Group Europe



ś W I A T  D R U K U  7–8 /2 0 1 4

21

do 1000 m2/godz. i zaawansowane 
zarządzanie obiegiem pracy), Océ 
ColorWave 650 (drukarka plakatów 
z technologią Océ CrystalPoint), Océ 
ProCut (zautomatyzowany ploter tną-
cy), Canon imagePROGRAF iPF9400 
(drukarka z innowacyjnym 12-koloro-
wym systemem atramentów pigmen-
towych Lucia EX, do druku fotografii 
i dzieł sztuki).

Firma ClingZ prezentowała nowe 
produkty Ztac, wysokiej jakości folie 
ze specjalnym klejem, który pewnie 
przytwierdza folie do szkła i innych 
gładkich powierzchni, i pozwala na 
łatwe odklejenie bez pozostawiania 
śladów. Na serię składają się folie 
białe i przezroczyste oraz Ultra Clear, 
czyli superprzezroczyste. Można je 
zadrukowywać na wielkoformatowych 
maszynach UV oraz na maszynach 
offsetowych, są dostępne w zwojach 
lub arkuszach.

Firma ColorGATE ogłosiła m.in. 
wprowadzenie na rynek nowej wersji 
oprogramowania RIP 8.10 w czerwcu 
i zapowiedziała wprowadzenie wersji 
9 we wrześniu br. Pierwsza z wersji 
jest przeznaczona dla sektora prze-
mysłowego, istotny jest w niej przede 
wszystkim moduł SmartControl; dru-
ga będzie ona wyposażona w nowe 
funkcje dedykowane do druku ko-
mercyjnego i przemysłowego.

Sponsor sekcji Textile, firma D.gen 
pokazała udoskonalony ploter Teleios 
Grande, o szerokości 3,3 m, do 
bezpośredniego zadruku tekstyliów 
tuszami dyspersyjnymi, pracujący 
z prędkością 200 m2/h, a także plo-
ter Artrix GTII, do druku atramentami 
pigmentowymi na każdego rodzaju 
tkaninach, oraz drukarkę transferową 
Papyrus Black.

Na stoisku firmy DGI (Digital Gra-
phics Incorporation’s) odbyła się pre-
miera rynkowa drukarki FG-3206 
o szerokości 3,2 m, do produkcji 
oznakowań miękkich i zadruku teksty-
liów dla domu. Kolejnym urządzeniem 
prezentowanym po raz pierwszy była 
cyfrowa drukarka FD-1904 o szeroko-
ści 1,9 m, do bezpośredniego druku 
na tekstyliach, wyposażona w nowy 
typ głowic Kyocera, dzięki którym 
drukuje z prędkością maks. 140 m2/h 
(prędkość produkcyjna to 80 m2/h 
w rozdzielczości 600 dpi). Można też 
było obejrzeć urządzenie DP-1604, 
drukujące w wysokiej rozdzielczości – 
720 dpi, przy prędkości do 50 m2/h.  

Dickson zaprezentował nowe me-
dia do druku cyfrowego, m.in. tkani-
nę poliestrową Jet Up, przeznaczoną 
głównie dla systemów roll-up i di-
splay. Nowy produkt wzbogacił gamę 
EverGreen. Trudno zapalny Jet Up ma 
gramaturę 280 i występuje w kilku 
szerokościach. Zadrukowuje się go 
jednostronnie tuszami solwentowymi, 
UV, lateksowymi.

Drytac, producent materiałów 
samoprzylepnych i laminatów pod-
czas targów przedstawił kilka nowych 
produktów, m.in. nowatorską linię 
materiałów ReTac – można je zadru-
kować atramentami UV, solwentowy-
mi, ekosolwentowymi, lateksowymi, 
wodnymi i w technologii Memjet, 
a po aplikacji z łatwością usunąć 
bądź przesunąć. Kolejnymi nowo-
ściami była nowa linia samoprzylep-
nych i usuwalnych tapet DecorTac, 
samoprzylepna folia do aplikacji 
outdoorowych na ścianach WallTac, 
nowa, nadająca się do zadruku folia 
na szyby ViziPrint oraz winylowe pod-
łoża samoprzylepne z serii Spectrum.  

Durst pokazał nowy Rho P10 
200/250 HS wyposażony w głowice 
Dursta Quadro Array 10M z po-
dwójną ilością dysz w stosunku do 
Rho P10 200/250. System utrwa-
lający LED Pin jest w nim połączony 
z konwencjonalnym suszeniem UV. 
Utrwalanie Pin pozwala przyspieszyć 
pracę maszynę bez utraty jakości 
druku, a utwardzanie UV finalizuje 
proces suszenia. Rho P10 200/250 
HS pracuje w technologii Variodrop. 
Wprowadzona na rynek dwa lata 
temu seria Rho P10 ustanowiła nowy 
standard jakości w produkcyjnym 
druku inkjetowym. Teraz ta sama ja-
kość (rozdzielczość do 1000 dpi) jest 
osiągalna na maszynie pracującej 
z prędkością 400 m2. Jest ona hy-
brydą – zadrukowuje i zmienia różne 
podłoża sztywne i giętkie z jednako-
wą prędkością. Kolejna nowość to 
Rho 312R, zdaniem producenta naj-
wydajniejsza w swojej klasie maszyna 
drukującą z roli na rolę na podłożach 
o szer. 3,2 m. Głowice Quadro Array 
12M z Variodrop drukują kroplą 12 
pl, co pozwala uzyskać druk o roz-
dzielczości do 900 dpi (maks. 240 
m2/h, tryb POP – 122 m2/h). Wydaj-
ność podnosi opcja równoczesnego 
zadruku dwóch roli o szer. 1,6 m. Na 
targach zapowiedziano też wprowa-
dzenie na rynek serii Rho 1300, czyli 
najwydajniejszych płaskich drukarek 
UV. Rho 1030 to najszybsza drukarka 
na rynku, a Rho 1330 ma być od 
niej szybsza o 25%. Jest przezna-
czona do w pełni zautomatyzowanej 
produkcji, ale będzie pozwalać też 
na produkcję niskich nakładów. Rho 
1330 będzie zadrukowywać do 1250 
m2/h, a Rho 1330 – do 620 m2/h. 
Urządzenia z tej serii mają być bar-
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dziej elastyczne – pracować z trud-
nymi i termowrażliwymi podłożami, 
będą też wyposażone w ulepszone 
prowadzenie podłoża. Zastosowana 
technologia UV pozwoli na prze-
niesienie procesu utrwalania poza 
maszynę, na osobne urządzenie, 
co ogranicza rozciąganie medium 
w druku. Trzecia nowa maszyna, do 
produkcyjnego zadruku oznakowań 
miękkich, Durst Rhotex HS, dwa razy 
szybsza od bardzo szybkiej Rhotex 
322, pracuje z prędkością 300 m2/h. 
Drukuje kroplą o rozmiarze 7, 14, lub 
21 pl z maks. rozdzielczością 1200 
dpi na podłożach o szer. do 330 cm.

Endutex zaprezentował kolekcje 
podłoży Recytex i Terratex, które pod-
dają się całkowitemu recyklingowi 
i nie zawierają PVC – służą do pro-
dukcji różnego typu materiałów, jak 
banery, blockouty, produkty do pod-
świetlanych witryn czy roll-upy. Można 
było zapoznać się także z seriami 
podłoży: E-Decorin do zastosowań 
wewnątrz pomieszczeń, na ścianach 
i podłogach, oraz Sublitex – podłoża-
mi tekstylnymi do zadruku atramenta-
mi sublimacyjnymi, lateksowymi i UV. 

Epson Europe unaocznił zwiedza-
jącym możliwości wszechstronnych 
i efektywnych wielkoformatowych 
drukarek inkjetowych z rodziny Sure-
Color. Na stoisku można było obej-
rzeć rozmaite aplikacje wydrukowane 
na różnych podłożach: oznakowania, 
POS, grafiki samochodowe, T-shirty, 
elementy wystroju wnętrz, upomin-
ki, artykuły promocyjne. Zademon-
strowano: trzy 64-calowe drukar-
ki do oznakowań SureColor SC-S, 
trzy sublimacyjne SureColor SC-F 
(44- i 64-calowe), w tym nowa SC-
F7100, oraz SureColor SC-F2000 
do bezpośredniego zadruku teksty-
liów (przede wszystkim T-shirtów). 

Seria SureColor S drukuje tuszami 
w 4–10 kolorach, łącznie z białym 
oraz metalicznym, z dużą prędkością, 
na materiałach takich jak winyl, 
canvasy, przezroczyste folie, papiery 
fotograficzne i inne materiały bane-
rowe. Połączenie atramentów Epson 
UltraChrome GSX i głowic MicroPiezo 
TFP zapewnia czyste kolory i dobre 
odwzorowanie detali w rozdzielczo-
ści 1440×1440 dpi. Seria SC-F 
to pierwsze drukarki sublimacyjne 
Epsona i pierwsze w tym sektorze, 
których wszystkie elementy, od atra-
mentu i głowicy (MicroPiezo TFP) po 
obudowę i akcesoria dodatkowe są 
zaprojektowane i wyprodukowane 
przez jedną firmę. Epson pokazał 
też udoskonalone wersje drukarek 
rolowych SureColor SC-T, z atra-
mentem pigmentowym Epson Ultra-
Chrome XD, które mogą pracować 
z oprogramowaniem CAD/GIS. Nowa 
seria to 9 modeli, m.in. 44-calowa 
SureColor SC-T7200, 36-calowa 
SC-T5200 i 24-calowa SC-T3200. 

Ulepszenia służą maksymalizacji 
wydajności w wymagających śro-
dowiskach produkcyjnych – wydruk 
A1 w rozdzielczości 720×360 dpi 
powstaje w 28 sek. W 44-calową 
SureColor SC-T7200MFP i 36-ca-
lową SC-T5200MFP wbudowano 
36-calowe kolorowe skanery. To 
pierwsze drukarki Epsona umożliwia-
jące skanowanie wielkoformatowych 
dokumentów papierowych do pliku 
i do wiadomości e-mail oraz skano-
wanie w celu udostępniania innym 
drukarkom z serii SC-T. 

Firma Esko pokazała po raz pierw-
szy w Europie stół tnący Kongs-
berg C64, prezentowany już w ub.r. 
w USA. Ten nowy cyfrowy system 
do finishingu zaprojektowano do 
produkcji 24/7 w środowisku se-
mi-industrial. Obsługuje podłoża 
o rozmiarach 3,2×3,2 m. Belka plo-
tera, po której przesuwa się głowica 
z laserem, jest wykonana z kompo-
zytu z włókien węglowych, lekkiego 
i wytrzymałego, dzięki czemu można 
było zaprojektować szeroki ploter bez 
uszczerbku dla jakości. Nie trzeba 
też ograniczać prędkości cięcia przy 
obróbce wymagających materiałów, 
C64 pozwala na obróbkę bardziej 
różnorodnych podłoży niż którykol-
wiek z wielkoformatowych finiszerów: 
od papieru i tekstyliów po plastiki, 
związki aluminium i tekturę falistą. 
W Monachium zadebiutowała rów-
nież seria Kongsberg V. Stoły są 
dostępne w dwóch konfiguracjach: 
do produkcji oznakowań lub opako-
wań. Ponadto firma Esko promowała 
także innowacyjne oprogramowanie 
prepress, do zarządzania przepływem 
prac i obróbki po druku. Odwiedzają-
cy mogli zapoznać się ze zmianami 
wprowadzonymi do oprogramowa-
nia i-cut – Esko i-cut Layout+ to 
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aplikacja przeznaczona na kompu-
tery Mac i PC, ułatwiająca nesting 
i przygotowywanie layoutu. Pokazano 
także nowości ArtiosCAD i Studio do 
projektowania displayów oraz innych 
konstrukcji 3D, automatyzację wy-
sokonakładowej produkcji możliwą 
dzięki systemowi do zarządzania 
przepływem prac Esko Automation 
Engine, zarządzanie kolorem możliwe 
dzięki Esko Color Engine. Możliwości 
edycji online zintegrowanej z rozwią-
zaniami workflow Esko prezentowała 
firma Chili Publish.

Eurolaser prezentował się jako 
uznany producent wydajnych laserów 
CO2 służących do wykrawania, gra-
werowania i znakowania materiałów 
niemetalowych, takich jak akryl, 
drewno, folie plastikowe czy teksty-
lia. Podkreślał zalety modułowości 
swoich rozwiązań.

Firma Fujifilm Speciality Ink 
Systems oferowała rozwiązania dla 
wielkiego formatu, przede wszystkim 
atramenty i maszyny drukujące. Dzię-
ki tuszom Uvijet – na Fespie wprowa-
dzono cztery nowe – rozwiązania te 
mają szerokie spektrum zastosowań 
– od aplikacji POP do przemysło-
wych. Premierami były drukarki On-
set R40i, Acuity F i Vybrant F1600. 
Vybrant F1600, o szerokości 1,6 m, 
drukuje 4 kolory z roli na rolę z pręd-
kością 18 m2/h na potrzeby branży 
oznakowań i komunikacji wizualnej. 
To pierwsze urządzenie z nową tech-
nologią atramentów hybrydowych 
UV Fuze opracowaną przez Fujifilm. 
Fuze łączy technologię UV z ekosol-
wentową. Warstwa tuszu, prócz tego, 
że ma połysk, jest bardzo odporna 
na zadrapania i cienka, co ułatwia 
i przyspiesza obróbkę materiału po 

druku (na dodatek UV eliminuje od-
gazowywanie). Vybrant F1600 druku-
je na różnych podłożach giętkich, jak 
np. winyl. Nowy tusz UV, który może 
podlegać termoformowaniu – Uvijet 
KV – wyprodukowano z myślą o za-
stosowaniach przemysłowych. Może 
on być stosowany przede wszystkim 
w drukarkach płaskich Acuity Advan-
ce Select (także HS). „Nowa formuła 
zapewnia wysoką jakość, żywe barwy 
i doskonałe odwzorowanie kolo-
ru – objaśniał w rozmowie z nami 
Mike Battersby, Marketing Manager 
Large Format, Fujifilm Speciality Ink 
Systems. – Kiedy atrament jest już 
naniesiony na arkusz z tworzywa 
sztucznego, umieszcza się go w for-
mie i podgrzewa do momentu, gdy 
tusz osiągnie ten sam kształt. Wów-
czas całość jest schładzana i osta-
teczny efekt osiągnięty. Po podgrza-
niu atrament osiąga rozciągalność 
rzędu 300–400% – po schłodzeniu 
odzyskuje swoje wyjściowe parame-
try”. Kolejny nowy tusz, Uvijet OH, 
charakteryzuje dobre przywieranie 
do różnych powierzchni, zaś Uvijet 
OL przeznaczony jest do produkcji 
outdoorowych i zadruku opakowań. 
Zainteresowanie wzbudzała wielko-
formatowa drukarka Uvistar Pro8 
drukująca tuszami Uvijet QN, z moż-
liwością poddruku kolorem białym. 
Umożliwia ona drukowanie plakatów 
superwielkoformatowych, które mogą 
być podświetlane i dobrze widoczne 
zarówno w dzień, jak i w nocy. De-
monstrowano też nowy model Inca 
Onset z rodziny Q – rozwiązanie 
pozwala na powiększenie platformy 
z głowicami i tuszami bez koniecz-
ności wymiany maszyny. Podczas 
pokazów na żywo arkusze były po-

bierane przez drukarkę bezpośrednio 
z palety. Zwiedzający zapoznali się 
również z odnowioną serią drukarek 
średnioformatowych, m.in. Acuity Ad-
vance HS, do druku z prędkością 64 
m2/h wysokiej jakości aplikacji typu 
POP, także na podłożach ze zwoju. 
Z kolei hybrydowa Acuity LED 1600 
UV wyposażona została w najnowsze 
technologie Fujifilm, w tym system 
suszący LED. Nadaje się do zadru-
ku zarówno podłoży sztywnych, jak 
i bardzo cienkich folii, z prędkością 
20 m2/h. 

Gandy Digital targi potraktował 
jako okazję do wprowadzenia na 
rynek SL8TE – rodziny drukarek UV 
tzw. entry level. SL8TE Hybrid wy-
stępuje w szerokościach 1,6, 2,2 
i 2,6 m i obsługuje materiały sztywne 
i giętkie w systemie z roli na rolę. 
Podłoża są podawane bez przerwy, 
można też opcjonalnie wydłużyć 
stół. Z kolei SL8TE True Flatbed 
występuje w szerokościach 1,6×2,6 
i 2,6×3 metry, ze strefami podsysu 
oraz listwą z podsysem. Nowa seria 
korzysta z głowic drukujących Ricoh 
Gen 4,6 pl.

Firma GEW pokazała system utrwa-
lający ‘energy2cure’ E2C, który pozwa-
la na pełne odwzorowanie kolorów przy 
pełnej prędkości produkcyjnej. Gwa-
rantuje obniżenie kosztów i mniejsze 
zużycie energii (116 W/cm), zapewnia 
zdecydowane ograniczenie emisji CO2 
i ilości odpadów powstałych w wyniku 
nieodpowiedniego utrwalania. Zasto-
sowane w systemie E2C lampy zapro-
jektowano tak, by umożliwić utrwalanie 
szerokiej palety barw atramentów: 
np. białego podkładowego, czerni. 
System jest cichy, w pełni chłodzony 
powietrzem, dzięki czemu radzi sobie 

T A R G I

Od lewej: Jacek Napruszewski, współwłaściciel DM System,  
i Bruno Vermeulen, EMEA Marketing Manager Esko

Od lewej: Mike Battersby, Marketing Manager Large Format, 
Fujifilm Speciality Ink Systems, i Tomasz Wróblewski,  
Dyrektor Generalny Fujifilm Sericol Polska Sp. z o.o. 
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z pełnym wachlarzem podłoży, w tym 
z bardzo cienkimi i wrażliwymi na tem-
peraturę, i nie wymaga montowania 
kosztowych wodnych instalacji chło-
dzących. Na stoisku promowano też 
system utrwalający LED UV, przezna-
czony do druku wrażliwych na ciepło 
materiałów, w którym wymagane są 
wysokie prędkości. Aby poradzić so-
bie w tych trudnych warunkach, GEW 
połączył lampy LED i łukowe lampy 
UV. Urządzenie wykorzystuje system 
kontroli elektronicznej Rhino.

Firma Hönle zaprezentowała swoje 
najnowsze rozwiązania do suszenia 
na potrzeby inkjetu – od wydajnych 
lamp UV po zaawansowaną techno-
logię LED. Produkty UV z innowa-
cyjnej serii jetCure zaprojektowano 
do znakomitego utrwalania nawet 
przy bardzo dużych prędkościach. 
Na stoisku prezentowano serię LED 
Powerline, o natężeniu promienio-
wania do 20 tys. mW/cm2 – listwy 
suszące są teraz dostępne w różnych 
długościach, z lampami o różnych 
długościach fali. Listwa, chłodzona 
wodą lub powietrzem, może 
być stosowana do utrwalania 
wstępnego (pinning) lub koń-
cowego nadruków atramen-
towych. Można jej użyć także 
do suszenia lakierów, klejów 
i drukowanej elektroniki. 

Na stoisku firmy HP – jed-
nego ze sponsorów impre-
zy – przedstawiono, także 
w czasie pokazów na żywo, 
innowacyjne rozwiązania, któ-
re mają umożliwić pozyskanie 
nowych klientów: drukarki 
lateksowe HP Scitex LX850 
i HP Scitex LX820, HP Scitex 

FB7500, HP Scitex TJ8600, HP Sci-
tex XP5100, HP Scitex FB700, HP 
Scitex LX600, HP Designjet L25500, 
HP Designjet Z6200. Firma zapre-
zentowała też po raz pierwszy maszy-
nę HP Indigo 7500 do druku cyfro-
wego w jakości offsetowej. Pokazano 
publiczności wprowadzone niedawno 
na rynek drukarki z serii HP Latex 
300 dla sektora oznakowań, dla 
dostawców usług druku oraz prze-
twórców opakowań z tektury falistej, 
pozwalające na zwiększenie możli-
wości druku wielkoformatowego. HP 
Latex 310 łączy zalety druku latekso-
wego z kompaktowością niewielkiego 
urządzenia; HP Latex 330 obsługuje 
większe i cięższe role z prędkością 
maks. 50 m2/h; wysokonakładowa 
HP Latex 360 pracuje z prędkością 
91 m2/h i obsługuje dziurkowane tek-
stylia. Na stoisku prezentowano tak-
że 6-kolorową drukarkę w formacie 
3,2 m HP Latex 3000, przeznaczoną 
do produkcji 24/7, drukującą prace 
outdoorowe z prędkością 120 m2/h 
na podłożach samoprzylepnych i ba-

nerach PVC (rozwiązanie jest prze-
znaczone także do produkcji tapet 
i ściennych dekorów). Do nowych 
opcji można zaliczyć zadruk dziurko-
wanych tekstyliów i druk dwustronny 
bez ingerencji operatora. Z kolei nowa 
drukarka HP Designjet Z6800, do za-
stosowań indoor, pracuje z prędkością 
do 50% większą niż starsze urządzenia 
HP. Ma wbudowany spektrofotometr 
i wykorzystuje atrament HP Chromatic 
Red Ink pozwalający uzyskać szerszy 
gamut barw i jednolity połysk. Zade-
monstrowane na stoisku urządzenie 
do druku produkcyjnego HP Scitex 
FB10000, do mniejszych nakładów 
i szybszej zmiany prac, zadrukowu-
je płyty bezpośrednio z prędkością 
600 m2/h. Sprawdzi się w sektorze 
displayów z tektury falistej. Obsługuje 
zróżnicowane podłoża, sztywne i gięt-
kie, jak akryle, tektura lita i falista, 
drewno i polipropylen. Zaprezentowana 
HP Scitex High Dynamic Range (HDR) 
pozwala natomiast na dokładną kon-
trolę barwy i odcienia. Promowano 
także wielkoformatowe urządzenie 

do zadruku tektury falistej, 
HP Scitex 15000 Corru-
gated Press z tuszami HP 
HDR240 Scitex, które wej-
dzie na rynek 1 listopada 
br. i usprawni zadruk tektury 
na skalę przemysłową.

Igepa zaprezentowała 
nowości, m.in. folie chro-
niące przed słońcem, me-
dia do druku cyfrowego 
i zadruku tekstyliów, pod-
łoża banerowe oraz syste-
my do druku – urządzenia 
lateksowe HP, plotery do 
zadruku folii MasterJet S 

Od lewej: Jörg Peter Kober, Market Development Manager 
Germany, Central and Eastern Europe HP Graphics Solutions 
Business LFP, i Sławomir Kot-Zaniewski, prezes zarządu 
Integart Sp. z o.o.

Edward Godawa, członek zarządu Digiprint

T A R G I

Od lewej: Roman Swoboda, właściciel Profex elektronik, i Dave 
Lyus, Sales Manager Digital and Industrial GEW
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400 i MasterJet S 444 Airscape, 
oprogramowanie, atramenty oraz roz-
wiązania transferujące. Po raz pierwszy 
Igepa przedstawiła nowy asortyment 
tekstyliów do produkcji materiałów 
promocyjnych – podkoszulek, poló-
wek, bluz, kurtek, krawatów i innych. 
Wspólnie ze swoimi partnerami SOL’S 
i Gildan Brands Europe, dystrybuto-
rami produktów marki Anvil Igepa, 
zademonstrowała także rozwiązania 
do obróbki tkanin, które mogą być 
wykorzystywanie w różnych branżach.

Stoisko Ikonos Media odwiedziło 
o 27% więcej klientów niż na ubie-
głorocznej Fespie w Londynie. Polski 
producent przygotował na targi kilka 
premierowych materiałów, m.in.: 
dwuwarstwowy blockout, folię ekono-
miczną i całą serię materiałów Fast & 
Easy z klejem strukturalnym. W spe-
cjalnie zaprojektowanym 2-warstwo-
wym blockoucie nie podwijają się 
krawędzie. W odróżnieniu od 3-war-
stwowych, w których światło blokuje 
środkowa przekładka, tu funkcję tę 
pełni wewnętrzny czarny klej pomię-
dzy dwiema zewnętrznymi powierzch-
niami do zadruku. Dzięki temu udało 
się zmniejszyć grubość materiału do 
185 mikronów i obniżyć cenę. Folia 
ekonomiczna Ikonos Profiflex Pro 
GPT 90A+ „Smart” to monomerowa, 
kalandrowana 90-mikronowa folia do 
codziennego użytku. Tak jak cała se-
ria Profiflex Pro, ma atest higieniczny 
PZH, który umożliwia jej stosowanie 
w miejscach użyteczności publicz-
nej, służbie zdrowia itd. Natomiast 
Profiflex Fast & Easy z klejem AIR to 
nowa rodzina folii samoprzylepnych 
z klejem o specjalnej strukturze (tzw. 
kanalikowym) ułatwiającej wykleja-
nie. Podkład, który tworzy specjalną 
strukturę kleju, umożliwia szybszą 

i łatwiejszą aplikację na wybraną 
powierzchnię. Do produkcji użyto 
najwyższej jakości strukturalnego 
papieru podkładowego typu PCK 
(obustronnie zabezpieczony PE). 
Fast & Easy to folie monomerowe 
błyszczące i matowe oraz folia de-
koracyjna na szyby o powierzchni 
imitującej mrożone szkło.

Firma InkTec Europe przedstawiła 
nowe drukarki płaskie Jetrix KX5-R, 
o formacie o 2,5×1,3 m, z głowicami 
najnowszej generacji Konica Minolta 
1024 (kropla 6 pikolitrów). Zapewnia-
ją one prędkość zadruku do 30 m2/h 
w rozdzielczości 1440 dpi. KX5 jest 
wyposażona w nową funkcję druku 
wielowarstwowego, która pozwala 
zaplanować użytkownikowi druk kilku 
warstw jednocześnie zamiast druku 
w kilku przejściach przez maszynę, 
oraz w nowy system drukowania z roli 
na rolę o szerokości 2,2 m.

Na stoisku INX Digital prezento-
wano serię produktów Evolve, w tym 
nowe produkcyjne plotery płaskie TP 
(szerokość druku od 1050 do 2500 
mm). Plotery te drukują głowicami 
UV Xaar lub Kyocera KJ4. Klient sam 
dobiera system podawania: od podci-
śnieniowego po mechanizm z roli na 
rolę. Maszyny mogą wykorzystywać 
atramenty UV, solwentowe i wodne. 
Wyposażony w wiele opcji TP160CB to 
pierwsze na rynku urządzenie z nowy-
mi głowicami UV Xaar 1002 do druku 
przemysłowego, zasilanymi przez Je-
tINX Printhead Drive i z systemem Ink 
Recirculation. Firma demonstrowała 
także cyfrową maszynę wąskowstęgo-
wą NW140 UV i zapowiedziała nową 
markę tuszów: Triangle RXV, zaprojek-
towaną do ploterów Roland XR i XF. 

J-Teck3 wykorzystał targi do pre-
zentacji nowych atramentów J-Cube 

do zadruku poliestru głowicami Ky-
ocera i Ricoh. Serie J-Cube RF i KF 
do druku sublimacyjnego, po raz 
pierwszy pokazane na Fespie 2013, 
teraz uzupełniono o produkowane 
w technologii J-Teck (Cluster Techno-
logy) wersje do bezpośredniego za-
druku tekstyliów: J-Cube PK (Kyocera) 
i J-Cube PR (Ricoh). Ponadto można 
było zapoznać się z tuszami do cyfro-
wego zadruku tekstyliów, serie: J-Next 
Subly (do głowic Epson DX6 i DX7), 
J-Eco Line (atramenty dyspersyjne do 
druku bezpośredniego i transferowego 
na poliestrze) oraz EPS System (do 
dwustronnego druku bezpośredniego). 
Nowy był pigment wodny J-MelaMine, 
do produkcyjnego druku wielkoforma-
towego na maszynach z głowicami 
Kyocera. Używa się go do zadruku 
papierów z impregnacją melaminową 
wykorzystywanych w produkcji paneli 
i laminatów – nasączone żywicą wie-
lowarstwowe papiery są odporne na 
ścieranie i rozpuszczalniki. Atrament 
występuje w kolorach CMYK, jest 
odporny na działanie światła i ma 
nasycone kolory.

Kala pokazała po raz pierwszy nowy 
wielkoformatowy automatyczny trymer 
XY (opisywany już przez nas wcześniej, 
stworzony przez konstruktorów z Za-
kładu Foliowania Papieru z Gdyni). Wy-
posażony w obrotowe noże krążkowe 
służy do poprzecznego i wzdłużnego 
cięcia z roli o szerokości maks. 165 
cm materiałów takich jak papier, me-
dia laminowane, poliester, baner itd.

W 2013 roku Kiian Group stworzy-
ła osobny, niezależny oddział Kiian 
Digital. Przez ten czas zwiększyła 
się baza klientów firmy i wzrosło 
zapotrzebowanie na atramenty sub-
limacyjne. Fespa Digital była okazją 
do przedstawienia tego oddziału 

Jim Lambert, General Manager, INX Digital International Co.

T A R G I
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klientom z rynku wielkoformatowego. 
Odwiedzający mogli zapoznać się 
z nową rodziną atramentów Kiian 
Digital z kolorami dodatkowymi roz-
szerzającymi gamut i przeznaczonymi 
przede wszystkim do zadruku tek-
styliów takich jak odzież sportowa, 
kostiumy kąpielowe czy sprzęt spor-
towy. Na zaprezentowane portfolio 
atramentów sublimacyjnych składają 
się serie: Digistar, wprowadzony nie-
dawno K-One do inkjetowych głowic 
Kyocera, Gen-R kompatybilny z pie-
zoelektrycznymi głowicami Ricoh oraz 
Digistar High-Pro do głowic Epsona.

KIP zaprezentował nowe drukarki 
z serii 70 wykorzystujące suchy toner, 
z podajnikiem o dużej pojemności, 
które charakteryzuje wysoka prędkość. 
Urządzenia są wyposażone w liczne 
opcje dodatkowe, które zwiększają 
wydajność, gamę podłoży, możliwo-
ści pracy w sieci i w chmurze oraz 
elastyczność w doborze konfiguracji. 

Kornit Digital, jeden z partnerów 
targów i sponsor Fabric Hub, położył 
nacisk na wysokojakościowy, pro-
dukcyjny bezpośredni zadruk odzieży. 
Zademonstrował wachlarz przemy-
słowych rozwiązań do druku DTG na 
tekstyliach, wraz z nową 6-kolorową 
drukarką Avalanche Hexa, w której 
zastosowano innowacyjny proces 
NeoPigment – paleta kolorów wzbo-
gaciła się o czerwony i zielony, co 
drukarzowi pozwala uzyskać szerszy 
gamut, przydatny np. w identyfikacji 
marki. NeoPigment daje użytkowni-
kom korzyści z druku atramentami 
pigmentowymi, a usuwa wszelkie 
niedogodności, takie jak konieczność 
wstępnego przygotowania podło-
ża. Atramenty są przeznaczone do 
niemal wszystkich typów tekstyliów 
i zgodne z wytycznymi OekoTex 100 

i GOTS V3.0. Na targach pokazano 
też kompaktowe urządzenie entry-level 
Breeze, do produkcji małych i śred-
nich serii; dwuplatformowy, pracujący 
z przemysłową wydajnością system 
Kornit Storm II, oraz Kornit Paradigm II, 
rozwiązanie dla sitodrukarzy chcących 
zdigitalizować swoje analogowe maszy-
ny. Wszystkimi urządzeniami zarządzać 
będzie oprogramowanie Kornit QuickP, 
w tym nowe workflow QuickP Plus, 
które służy do efektywnego i prostego 
zarządzania drukiem personalizowa-
nych koszulek i odzieży na dużą skalę, 
m.in. zajmuje się księgowaniem, zarzą-
dza biblioteką projektów i fontów dzięki 
scentralizowanej bazie danych. Warto 
wspomnieć, że Fespa Fabric Hub był 
wyposażony w meble i próbki dekoracji 
z nadrukami wykonanymi na maszynie 
drukującej na materiałach tekstylnych 
z roli na rolę Kornit Allegro.

Firma Matan Digital Printers za-
prezentowała po raz pierwszy swój 
najnowszy, hybrydowy, 5-metrowy 
ploter UV Barak 8QW. W końcu ub.r. 
pokazano 3,5-metrową wersję tego 
urządzenia, w tym roku ploter został 
powiększony i zyskał dodatkowe funk-
cje. Barak 8QW oferuje użytkownikom 
wiele korzyści, jak drukowanie bielą 
i opatentowana 8-kolorowa technolo-
gia Matan PDS. Premierą na Fespie 
był także nowy Vacuum Plate Sys-
tem, który umożliwia druk na bardzo 
cienkich arkuszach i sztywnych ma-
teriałach o powierzchni do 1,5×3 m. 
Ploter Barak 8QW może być również 
wyposażony w opcje wykańczania, 
realizowanego podczas procesu druku 
– rozwiązanie to zostało przez firmę 
Matan opatentowane – oszczędza 
czas i pozwala uniknąć wielu dodatko-
wych kosztów. Na targach zwiedzający 
mogli zobaczyć ploter podczas pracy 

– wykonywania różnych, wysokiej ja-
kości materiałów reklamowych.

Dla firmy Mimaki, platynowego 
sponsora Fespa Digital 2014, była 
ona jedną z najbardziej udanych 
imprez targowych. Pokazała 3 nowe 
maszyny: JFX200-2513, Tx500-
1800DS i JV300-130/160. JFX200-
2513 to kompaktowa drukarka UV 
w przystępnej cenie, z łatwością 
zmieści się w zakładzie produkcyjnym 
każdej wielkości, w bardzo przystęp-
nej cenie. Funkcja zmiennej kropli 
zapewnia mniej ziarniste wydruki 
wysokiej jakości dzięki jednoczesne-
mu natryskiwaniu trzech rozmiarów 
kropli, a biały atrament pozwala 
na produkcję nasyconych obrazów, 
przyciągających uwagę backlitów 
i innych produktów na podłożach 
transparentnych. JFX200-2513 pra-
cuje z atramentami: twardym UV 
LH-100 i niedrogim UV LUS-150, 
o rozciągliwości do 150%. Nato-
miast Tx500-1800DS to drukarka 
sublimacyjna, do produkcji materia-
łów takich jak flagi, oznakowania, 
displaye i różnego rodzaju tekstylia. 
Nowy atrament Sb300 pozwala na 
szybszy zadruk tkanin poliestrowych. 
Urządzenia z rodziny JV300-130/160 
mogą wykorzystywać zarówno tu-
sze solwentowe, jak i sublimacyjne 
na bazie wody. Dzięki temu zwrot 
z inwestycji jest znacznie szybszy, 
a rentowność nowych aplikacji wyż-
sza niż kiedykolwiek przedtem. Seria 
JV300-130/160 jest odpowiednia 
do szerokiego spektrum zastosowań 
takich jak oznakowania zewnętrzne, 
plakaty, dekoracje wewnętrzne, czy 
grafika pojazdowa. 

MS Printing Solutions, projektant, 
producent i dystrybutor innowacyj-
nych cyfrowych inkjetowych systemów 

Oliver Lüdtke, Marketing Manager EMEA, Kornit Digital Europe
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(i materiałów eksploatacyjnych) do 
zadruku tekstyliów i materiałów spe-
cjalnych, demonstrował urządzenie 
MS JP4 o szer. 180 cm pracujące 
z maks. prędkością 155 m2/h i roz-
dzielczością 600×600 dpi, drukujące 
kroplą o rozmiarach od 4 pl do 72 pl.

Mutoh pokazał trzy nowe modele 
ploterów. Mutoh ValueJet 628 to 
całkowicie nowa koncepcja japoń-
skiego producenta – uniwersalny 
ploter o szerokości zadruku 60 cm. 
Może drukować różnymi atramentami: 
ekosolwentowymi, pigmentowymi, 
sublimacyjnymi.  Znajdzie zastoso-
wanie w wydrukach reklamowych, 
CAD, fotografii, sublimacji, proofingu, 
itd. Producent wyposażył urządzenie 
w najnowocześniejsze technologie 
druku i jednocześnie uprościł obsługę 
do minimum – na obudowie są tylko 
dwa przyciski. Uwagę zwracała kom-
paktowa 6-kolorowa drukarka LED-UV 
ValueJet 426UF (więcej na s. 36). 
Natomiast Mutoh ValueJet 1626UH 
to nowa koncepcja hybrydowego 
plotera LED-UV, o niskim poborze 
prądu (318 W) i długowiecznych lam-
pach LED (14 250 godzin). Drukuje 
ekologicznymi, pozbawionymi ozonu 
atramentami. Obsługuje materiały 
płaskie o grubości do 15 mm (i gięt-
kie z roli) – płytki ceramiczne, tapety, 
prototypy opakowań, tablice, media 
wrażliwe na wysoką temperaturę itd.

Neschen zaprezentował m.in. in-
nowacyjne materiały samoprzylepne 
do druku cyfrowego: folie Solvoprint 
window-grip ultra clear i window-grip 
white (folie poliestrowe do zadru-
ku cyfrowego: ekosolwentowego, 
lateksowego i UV, lub offsetowego 
UV), Solvoprint easy fix 180 MSP 
oraz easy dot 100. Easy dot 100 
to polietylenowa folia monomerowa 

z mocnym klejem, do druku tuszami 
solwentowymi i UV, zapewniająca 
wysoką jakość kolorów; może być 
aplikowana na powierzchnie gładkie 
lub o lekko nierównej powierzchni, 
dedykowana do krótkoterminowych 
aplikacji wewnątrz pomieszczeń. Na 
stoisku firmy można było zobaczyć 
także nowe, błyszczące folie do lami-
nowania na zimno Filmolux UV anti-
graffiti, systemy displayów, media do 
citylightów oraz tkaninę UVtex blocko-
ut 290, a także modele laminatorów.

Onyx prezentował 21 nowych 
funkcji i usprawnień oprogramo-
wania Onyx 11, wprowadzonych 
w celu uproszczenia procesów pro-
dukcyjnych, optymalizacji koloru 
i rozbudowy połączeń w środowisku 
produkcyjnym. Należą do nich: Onyx 
11 Thrive, Onyx 11 ProductionHo-
use, Onyx 11 PosterShop, Onyx 11 
RIPCenter, Onyx RIPCenter Textile 
Edition, Onyx PosterShop Textile Edi-
tion, Onyx ProductionHouse Textile 
Edition, Onyx moduł Textile dla Onyx 
Thrive. Wśród usprawnień Onyx Texti-
le Edition, stworzonego dla potrzeb 
wielkoformatowego zadruku teksty-
liów, znalazło się oprogramowanie 
pozwalające zarządzać całą drukarnią 
przy użyciu jednego RIP-a i systemu 
zarządzania przepływem prac. Onyx 
Textile Edition ma wszystkie funkcje 
Onyx 11 plus dodatkowe, przezna-
czone specjalnie do produkcji tek-
stylnej, takie jak Step-and-Repeat, 
Colorways i Ink Configuration Builder, 
ograniczające produkcje odpadów 
i dające oszczędność czasu.

Na stoisku Orafol odbywały się 
pokazy oklejania samochodu naj-
nowszymi foliami producenta, z serii 
Oracal, Orajet i Oraguard. Demon-
strowano też całą gamę kolorowych 

materiałów winylowych do ploterów 
– wszystkie z certyfikatem EU REACH 
i pokryciem wolnym od chromianów. 

Polyprint promował drukarkę Texjet-
PLUS DTG, do bezpośredniego zadruku 
tkanin z użyciem białego atramentu, 
wyposażoną w głowice Epsona. Udo-
wadniał, że głowice te mogą być z po-
wodzeniem wykorzystywane w urzą-
dzeniach produkcyjnych – nie tylko do 
prac personalizowanych. Urządzenie 
drukuje z fotograficzną jakością przy 
niskich kosztach utrzymania.

Reggiani Group prezentowała dru-
karkę Reggiani ReNoir Plus, dostępną 
w trzech rozmiarach 188, 240 i 340 
cm, pracującą z atramentami reaktyw-
nymi, dyspersyjnymi, pigmentowymi, 
kwasowymi i sublimacyjnymi. Zadru-
kowuje ona zarówno tekstylia, jak 
i papier, ma opcję utrwalania w linii; 
jest przyjazna środowisku dzięki atra-
mentom wodnym i energooszczędno-
ści – ma certyfikat Green Label.

Roland DG demonstrował swój 
sztandarowy produkt: ploter tną-
co-drukujący Soljet Pro4 XR-640 
z tuszami Eco-Sol Max2, drukujący 
z prędkością maks. 102 m2/h. Ma on 
podwójne głowice najnowszej gene-
racji, nowy projekt nawijarki i syste-
mu rolowego, które umożliwiają wy-
sokojakościowy druk przy tak dużych 
prędkościach. Zaprojektowano go 
zarówno dla prac indoor, jak i out-
door – druku znaków, banerów, folii 
samochodowych, grafiki okiennej, 
materiałów POP, plakatów i innych. 
Tusze Eco-Sol Max2 udostępniają 
druk kolorem białym, „metallic silver” 
(symuluje złoto, brąz, miedź i ponad 
500 innych kolorów metalicznych) 
i „light black” (używany do odwzo-
rowania skali szarości). Atramen-
ty te zastosowano także w nowej 

Liana Calicchia, Global Communication Specialist, i Bryan  
Manwaring, Director of Product Management (Onyx Graphics)

Jolanta Ronke i Bartosz Pilkowski, Country Manager Roland DG 
North Europe
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serii VersaCamm oraz pokazanej 
w Monachium nabiurkowej drukar-
ce VersaUV LEF-20 (następczyni 
VersaUV LEF-12). VersaUV LEF-20, 
o płaskim przesuwnym stole, nadaje 
się do druku tekstu, zdjęć, logotypów 
i innych wzorów bezpośrednio na 
obiektach o grubości do 100 mm – 
gadżetach, płytach kompaktowych, 
prototypach, kartach telefonicznych, 
piłkach, kubkach itd. Ploter drukuje 
z fotograficzną jakością (1440 dpi), 
a obszar możliwych zastosowań po-
większa się dzięki zastosowaniu atra-
mentu białego i lakieru. Atrament 
przezroczysty można wykorzystywać 
do druku matowego lub połysku lub 
do tworzenia tekstur. Zainteresowa-
niem zwiedzających cieszyły się też 
ekosolwentowe drukarki z serii PRO4.

Firma Screen zaprezentowała 
nową wersję inkjetowej maszyny do 
zadruku podłoży sztywnych Truepress 
Jet W3200UV HS (High Speed) – de-
biut na Fespie. 6-kolorowe urządze-
nie, zadrukowujące 150 m2 w ciągu 
godziny, jest wyposażone w moduł 
WW zaprojektowany by spełniać wy-
magania producentów aplikacji typu 
POS i innych materiałów reklamo-
wych czy dekoracyjnych. Truepress 
Jet W3200UV HS obsługuje sze-
roką gamę podłoży o powierzchni 
maks. 3,2×1,6 m i grubości do 50 
mm. Atramenty Truepress, m.in. biały 
kryjący, light cyan i light magenta, 
zapewniają lepsze odwzorowanie ko-
lorów i wyższą jakość produktów koń-
cowych. Maszyną zarządza oprogra-
mowanie Caldera GrandRIP+ z opcją 
EasyMEDIA dla profili ICC; można ją 
również zintegrować z istniejącym 
już w przedsiębiorstwie systemem 
workflow. Funkcja multi-layer znajduje 

zastosowanie w produkcji backlitów 
czy grafik, które można wykorzystywać 
zarówno w dzień, jak i w nocy.

Na stoisku Seiko Instruments 
zaaranżowano Neon Room, w któ-
rym eksponowano wydruki wykonane 
atramentami ColorPainter W Neon 
Ink. Firma zaprezentowała ploter do 
druku oznakowań ColorPainter M-64s, 
wprowadzony na rynek w ub.r. Ponad-
to można było zobaczyć ColorPainter 
H2P drukujący atramentami VX z gło-
wicami Printek 1024GS i RC512, 
znacznie zmniejszającymi jego zużycie.

Firma Summa pokazywała, jak stół 
tnący F1612 obsługuje różne pod-
łoża: tekturę falistą, płyty piankowe, 
winylowe, płyty kompozytowe i pleksi. 
Dzięki F1612 Booster Pack podnie-
siono wydajność produkcji i skrócono 
czas oczekiwania. Nowe procedury 
podawania i łatwiejsza obsługa to 
dwie z licznych zalet F1612 Booster 
Pack, w który można wyposażyć 
każdy stół tnący F1612. Zaprezen-
towano także następczynię znanej 
drukarki termotransferowej DC5(sx). 
Wydruki z urządzeń z serii Summa 
DC nie wymagają dalszego suszenia 
ani laminowania, nie wydzielają VOC. 
Nowa maszyna drukująco-tnąca DC5 
ma wiele ulepszeń, takich jak więk-
sza ilość szerokości obsługiwanych 
podłoży czy nowy interfejs użytkow-
nika. Demonstrowano też urządzenia 
do wykrawania po obrysie: Summa 
S Class 2 i SummaCut.  

Odwiedzający stoisko SunJet, dzia-
łu Sun Chemical specjalizującego się 
w produkcji rozwiązań do druku atra-
mentowego, mogli zapoznać się z naj-
nowszymi rozwiązaniami w zakresie 
technologii inkjetowej, dedykowanymi 
dla szerokiego spektrum zastosowań, 

m.in. kolejnym tuszem z serii Stre-
amline – Streamline TX, do bezpo-
średniego zadruku sublimacyjnego 
tekstyliów i oznakowań miękkich, 
przeznaczony przede wszystkim dla 
klientów wykorzystujących poliester 
i inne materiały syntetyczne. Przed-
stawiciele SunJet zapewniali, że dys-
ponują najszerszym na rynku porftolio 
atramentów, dedykowanych niemal 
dla każdej aplikacji. Rozwiązania te 
mogą być dostosowane do potrzeb 
poszczególnych partnerów OEM.

Firma swissQprint zaprezentowała 
nowość – hybrydową maszynę UV 
Nyala 2, do zadruku podłoży płaskich 
i rolowych o maks. szerokości 3,2 m. 
Specjalna listwa z podsysem umoż-
liwia automatyczny zadruk płaskich 
mediów o niestandardowej długości 
3 metry. Nyala 2 ma powiększoną 
o 25% (w stosunku do wcześniej-
szego modelu) powierzchnię stołu 
roboczego – do rozmiaru 3,2×2,03 
m, przy jednoczesnym zachowaniu 
niezmienionych wymiarów samej ma-
szyny. Wyposażono ją w specjalne 
piny rejestrowe do pozycjonowania 
wielu formatek drukowanych jed-
nocześnie i zapewniające również 
możliwość druku do krawędzi. Dwie 
pompy próżniowe pozwalają pra-
cować na obu częściach stołu nie-
zależnie – dzielone strefy podsysu 
umożliwiają jednoczesne drukowanie 
grafiki na jednej części stołu, na 
drugiej zaś na układanie elementów 
do następnego drukowania. Ten sys-
tem, „Tandem”, potrafi przyspieszyć 
pracę nawet o 71%. Dodatkowym 
wyróżnikiem maszyny jest prędkość 
pracy zwiększona do 206 m2/h, dzię-
ki zastosowaniu głowic najnowszej 
generacji – Konica Minolta 1024i 

T A R G I

Od lewej: Piotr Ronke, Dyrektor Handlowy firmy Scorpio, Lars 
Nikolajsen, Manager Nize Equipment, Dania, oraz Adrian Życki, 
Specjalista ds. Maszyn, Scorpio
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drukujące zmienną kroplą (9–42 pl) 
z rozdzielczością maks. 2160 dpi. 
W standardowej wersji drukarka ma 
9 kanałów farbowych, które można 
dowolnie skonfigurować lub stopnio-
wo dokładać w miarę przyjmowanych 
zleceń – karetkę zaprojektowano tak, 
by umożliwić rozbudowę urządzenia. 
Dzięki zastosowaniu nowej generacji 
farb rozciągliwych z serii T-inks drukar-
ki swissQprint mogą być wykorzystane 
do zadruku detali przeznaczonych do 
termoformowania (współczynnik roz-
ciągliwości T-ink dochodzi do 500%). 
Ponadto na stoisku prezentowano 
znaną maszynę Impala i możliwe 
dzięki niej efekty specjalne. Można też 
było zobaczyć innowacyjną aplikację 
soczewkową: efekt 3D moiré, o której 
więcej można przeczytać w naszym 
specjalnym dodatku pt. „Magiczne 
wrota do świata kreacji”. Tam też 
przedstawiamy pokazane na Fespie 
przez swissQprint atramenty specjalne 
UV do druku bezpośredniego na szkle, 
metalu i do termoformowania.

Dla zespołu Trotec Laser targi 
były okazją do udzielenia gościom rad 
w zakresie laserowego przetwarzania. 
Prezentowano, jak system kamer 
zainstalowany w urządzeniach Trotec 
do grawerowania i cięcia pozwala wy-
krawać skomplikowane kształty z dba-
łością o każdy szczegół. W centrum 
uwagi znalazły się: wielkoformatowe 
urządzenie do laserowego grawero-
wania Speedy 500 i Speedy 400 
(z systemem kamer), Speedy 300 
flexx i Speedy 100 flexx (maksymalna 
elastyczność) oraz SpeedMarker GS 
– system laserowy do wysokonakła-
dowego wykrawania i grawerowania.

Xerox prezentował na targach IJP 
2000, wielkoformatowe urządzenie 
inkjetowe, które w jednym przejściu 
i z wysoką jakością zadrukowuje do 
420 m2/h. Demonstrowano, jak wo-
doodporne atramenty zastosowane 
w IJP 2000 natychmiast schną na 
zróżnicowanych podłożach, takich jak 
tekstylia banerowe, odporny na roze-
rwanie Tyvek, błyszczący i satynowy 
papier fotograficzny oraz backlity czy 
folie typu stoplight. Drukarka jest 
dedykowana do druku oznakowań 
wewnętrznych, plakatów, banerów 
oraz map i wydruków na wystawy. 
Pracuje z oprogramowaniem Caldera 
GrandRIP+. W Monachium Xerox 
pokazał całościowe rozwiązania, wraz 

z partnerami produkującymi rozwią-
zania do obróbki końcowej.

Firma Zünd na targach Fespa po-
stawiła na rozwiązania podnoszące 
wydajność dzięki usprawnieniu prze-
pływu prac. Zaprezentowała konfigu-
racje systemów tnących, wychodzące 
na przeciw potrzebom klientów, dzięki 
temu, że urządzenia i oprogramowania 
się uzupełniają i pozwalają na pełną 
automatyzację procesów przy ograni-
czeniu konieczności ingerencji opera-
tora. Na stoisku można było zobaczyć 
półautomatyczny system tnący G3 
M-2500 typu tandem, który pozwala 
na jednoczesne cięcie oraz podawanie 
i odbieranie, co podnosi wydajność 
i ogranicza przestoje maszyny. Pre-
zentowana maszyna była wyposażona 
w Electric Oscillating Tool – EOT-250, 
znakomicie nadające się do prze-
twarzania takich podłoży jak płyty re-
board i inne grube, wielowarstwowe 
tektury. Ponadto zwiedzający mogli 
zapoznać się z w pełni zautomatyzo-
wanym systemem tnącym przetwarza-
jącym podłoża z roli o maks. wadze 
100 kg oraz automatyczny podajnik 
arkuszy, S3. Wszystkie prezentowane 
urządzenia pracowały z oprogramowa-
niem do zarządzania przepływem prac 
Zünd Cut Center.

Na koniec warto wspomnieć, że 
w Knowledge Hub dzielili się swo-
im doświadczeniem przedstawiciele 
organizacji ESMA, zrzeszającej pro-
ducentów zaangażowanych w tech-
nologie sitodrukowe i druk cyfrowy. 
Podczas specjalnej konferencji pra-
sowej Jon Bultemeyer z Marabu, 
prezes stowarzyszenia, mówił o kie-
runkach jego rozwoju, doradzał, jak 
można wzbogacić produkt o wartość 
dodaną, wspominał o zagrożeniach 
i wyzwaniach związanych z obecną 
sytuacją na rynku poligraficznym. 
Natomiast Peter Buttiens, dyrektor 
zarządzający ESMA, zrelacjonował 
aktualną sytuację przemysłowego 
druku cyfrowego. Podczas konferen-
cji głos zabrali również członkowie 
stowarzyszenia, m.in. Thomas Poetz 
(konsultant 3T), Steve Knight (Digital 
Direct), Robin McMillan (Sun Chemi-
cal) oraz Frederic Blancher (Encres 
Dubuit).

Kolejne targi, tzw. duża Fespa, 
odbędą się w dniach 18–22 maja 
2015, w Kolonii (Niemcy).

JR, JS, KD, JW 
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Świat DRUKU: Na tegorocznych targach Fespa Digital 
firma Mimaki Europe świętowała 10-lecie działalności. 
Z tej okazji zaprosiła swoich klientów, współpracowników, 
kontrahentów i nas do „The Mimaki Villa”. Nie zabrakło 
gratulacji i okolicznościowego tortu. Przypomni Pan hi-
storię firmy?

Mike Horsten: Firmę Mimaki założono w roku 1975, 
więc w przyszłym będzie obchodziła 40-lecie działalności. 
Natomiast Mimaki Europe otwarta została w 2004 roku 
w Amsterdamie przez małą grupkę osób i natychmiast 
przejęła dystrybucję maszyn Mimaki na terenie Europy od 
szwajcarskiej firmy Kimoto. Od tego czasu sukcesywnie 
rosła. Pięć lat temu przejęliśmy niemieckiego dystrybutora 
i do rodziny dołączyła Mimaki Deutschland, a w kwietniu 
zeszłego roku doszły jeszcze Środkowy Wschód i Afryka. 
Aktualnie obsługujemy więc ogromny obszar od Rosji po 
Islandię i od Norwegii po Południową Afrykę – osiągamy 
1/3 obrotów całego Mimaki przy 20% rocznym wzroście. 
Słowem, radzimy sobie doskonale!

ŚD: Jakie aktualne trendy obserwuje Pan na świato-
wym rynku poligraficznym?

MH: Każdy rynek jest inny. To, co okazało się sukcesem 
na rynku amerykańskim, wcale nie musi okazać się suk-
cesem na europejskim. I na odwrót. Gdyby jednak mimo 
to spróbować wskazać punkty wspólne, to byłyby to: 
rozwój branży oznakowań i grafiki – dlatego w tym roku 
w Monachium pokazaliśmy nową maszynę wielkoformato-
wą Mimaki JFX200; popularność oklejania samochodów 
– stąd promowanie naszej drukarki UV Mimaki JFX500; 
oraz zapotrzebowanie na coraz szybszą produkcję przy 

Jubileusz 10-lecia Mimaki Europe
Rozmowa z Mike’em Horstenem,  
Marketing Managerem Mimaki Europe

niewysokiej cenie – na te potrzeby odpowiada Mimaki 
JV300. Taka jest polityka naszej firmy – uważnie słucha-
my klientów, wychodzimy na przeciw ich oczekiwaniom 
pomagając w prowadzeniu biznesu. Ostatnio okazało się, 
że rynek oczekuje, by kłaść większy nacisk na zastoso-
wania niż na same maszyny. Dlatego przenieśliśmy na 
to punkt ciężkości i dlatego jesteśmy numerem jeden.

ŚD: Mimaki przez lata była firmą, która opracowywała 
i wprowadzała na rynek nowe technologie. Czy jest tak 
nadal?

MH: Oczywiście. Mimaki zawsze jako pierwszy wprowa-
dzał na rynek nowe rozwiązania. Byliśmy pierwsi z drukarką 
solwentową, z drukarką do tekstyliów, z małoformatową 
drukarką płaską, z wielkoformatową płaską UV/LED itd. 
Technologie zastosowane w JV300, której premierę 
właśnie ogłosiliśmy, funkcjonują już od jakiegoś czasu 
w większych maszynach. To przeniesienie technologicznych 
innowacji z dużych maszyn produkcyjnych do mniejszych 
sprawia, że są one bardziej dostępne dla klientów – mają 
bowiem przystępniejsze ceny. Nie zawsze chodzi więc 
o tworzenie nowych technologii. Czasem lepiej jest po-
patrzeć na sprawdzoną i sprawić, by była jeszcze lepsza. 
JV33 stworzyliśmy przed sześciu laty. Kilka miesięcy temu 
poinformowaliśmy o wprowadzeniu jej nowej, ulepszonej 
wersji (pracującej szybciej), i umożliwiliśmy naszym klien-
tom unowocześnienie urządzeń. Dbamy więc o ich interesy 
nie tylko wprowadzając innowacje, ale także ułatwiając 
dostęp do nich. To też jeden z naszych atutów.

ŚD: Życzymy wielu dalszych sukcesów i kolejnych 
owocnych dziesięcioleci rozwoju firmy!

  

W Y W I A D

Od lewej: Akira Ikeda – Prezes Mimaki Engineering,  
i Sakae Sagane – Dyrektor Zarządzający Mimaki Europe.  
fot. Juan Diaz Diaz
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Wydruki wielkoformatowe od 
lat dostarczają wielu wy-
zwań w zakresie ich uszla-

chetniania. Dzięki rozwijanej przez 
firmę Multifol pasji uszlachetniania 
możemy zaproponować dwa roz-
wiązania dla tego typu wydruków, 
z wykorzystaniem innowacyjnych 
folii soczewkowych 3D. Pierwsza 
technologia polega na wykończeniu 
powierzchni wielkoformatowej przy 
pomocy techniki laminowania z uży-
ciem folii soczewkowej. 

Omawiana folia do laminowania 
na zimno (cold lamination) jest prze-
znaczona do wykańczania wszelkich 
typów druków ploterowych powsta-
łych przy użyciu atramentów solwen-
towych, ekosolwentowych i innych. 
Folia ta występuje w dwóch szero-
kościach. Jej innowacyjny charakter 
zapewnia możliwość wykorzystania 
w wielu ciekawych projektach i wy-
konania usług takich jak:
• laminowanie papieru fotograficznego 
• laminowanie zadrukowanej grafiki
• produkcja materiałów reklamo-

wych do zastosowań zarówno na 
zewnątrz (także w trudnych warun-
kach atmosferycznych), jak i we-
wnątrz pomieszczeń; laminowanie 
zwiększa ich wartość w oczach 
potencjalnego klienta, m.in. dzięki 
uzyskaniu specjalnego efektu głębi 
obrazu – zalaminowany wydruk 
oferuje fantastyczny efekt 3D

• uszlachetnianie opakowań.
Druga z folii znajdujących zastoso-

wanie w uszlachetnianiu wydruków 
wielkoformatowych – folia banerowa 

Uszlachetnianie 
wydruków 
wielkoformatowych
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3D – gwarantuje nie tylko znako-
mity efekt reklamowy, ale również 
zapewnia uzyskanie niezwykłego 
efektu estetycznego w postaci głębi 
wydrukowanych obrazów.  

Folia banerowa tworzy nową jakość 
w kreacji reklamy i stanowi krok 
w kierunku innowacyjności, zaskaku-
jąc niepowtarzalnym wyglądem. Dzię-
ki możliwości zadruku bezpośrednie-
go jest prosta w zastosowaniu – na 
folii tej drukuje się w technologii UV. 

Wymienione powyżej zastosowa-
nia folii soczewkowych to zaledwie 
kilka przykładów. Mając możliwość 
ich wykorzystania do reklamy na-
szej firmy na targach branżowych 
zarówno w Polsce, jak i za granicą, 
sami mogliśmy się przekonać o ich 
zaletach – docenili je odwiedzający 
nas goście. 

Jakub Kuzioła
International Trade Specialist

www.multifol.com.pl
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artykuł promocyjny

Nowe modele urządzeń  
w Color Laboratory MD

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klien-
tów i potrzebom rynku, agencji reklamowych 
i drukarń cyfrowych, firma Color Laboratory MD 

zakończyła testy nowych urządzeń i pragnie przedstawić 
nową serię ploterów wielkoformatowych. Dotychczas 
Color Laboratory MD działała jako autoryzowany 
dystrybutor firmy Shenzhen Runtianzhi Digital Equip-
ment CO. Ltd – producenta ploterów wielkoformato-
wych, znanych na rynku pod nazwą Flora. Oczekiwania 
rynku wygenerowały jednak potrzebę dystrybucji urządzeń 
pod nazwą Profi Jet.

Urządzenia Profi Jet z serii 3200 z głowicami Spectra 
Polaris 512, 15 pl i 35 pl, zapewniają dużą prędkość 
(do 110 m2/h) i wysoką jakość druku (do 1600 dpi). 
Wydruki wykonane na drukarkach Profi Jet serii 3200 są 
bardzo odporne na trudne warunki eksploatacyjne dzięki 
zastosowaniu hiszpańskich atramentów Chimigraf.

Kole jne urządzenia ser i i  Profi  Jet to Profi 
Jet Pro 1800 z głowicami Ricoh drukujące zmien-
ną  k rop lą ,  k tó re  zapewn ia ją  dużą  p rędkość  
(60 m2/h) i wysoką jakość druku (1440 dpi). Urządzenia 
dedykowane są dla nowo powstających agencji i drukarń 
cyfrowych.

Profi Jet seria 1600/1800 to urządzenia z głowicami 
Epson DX5 ze zmienną kroplą, które drukują z prędko-
ścią 15 m2/h i wysoką jakością – do 1440 dpi.

Cała seria urządzeń Profi Jet korzysta z hiszpańskich 
atramentów firmy Chimigraf. Zapewniają one najwyższą 
jakość i optymalną wydajność. Oferują wiele możliwości 
dla różnych zastosowań. Jako firma działająca od 1970 
roku, Chimigraf wyprodukował gamę farb o intensywnych 
kolorach. Doświadczenie firmy w zakresie pigmentów 
pozwoliło stworzyć najlepsze preparaty w celu osiągnięcia 
wysokiej gęstości optycznej oraz doskonałą gamę barw. 
Dzięki temu może zaoferować klientom żywe i kolorowe 

drukowanie prac. Chimigraf jako Solidny Partner dostar-
cza atramenty do głowic takich jak Spectra, Seiko, Xaar 
oraz Konica Minolta.

Color Laboratory MD Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 40
02-496 Warszawa
info@color-laboratory.com
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Main Topics News

Rośnie grono wystawców 
Festiwalu Marketingu,  
Druku & Opakowań 
Grono wystawców 

Festiwalu Marketin-
gu, Druku & Opakowań, 
którego pomysłodawcą 
i organizatorem jest spółka OOH magazine, stale się 
powiększa, a duża jego część to przedstawiciele sektora 
poligraficznego. Podczas wrześniowych targów w War-
szawskim Centrum EXPO XXI zwiedzający będą mogli 
zapoznać się z ofertą czołowych dostawców mediów 
i maszyn w Polsce, drukarń i firm poligraficznych. „Świat 
DRUKU” jest wśród patronów medialnych imprezy.

Bogatą ofertę dla klienta końcowego zaprezentuje 
drukarnia internetowa Viperprint. Wykonuje ona szerokie 
spectrum usług drukarskich: od klasycznych wizytówek, 
ulotek, plakatów po produkty klasy premium, a także 
nadruki na kartach plastikowych. Na targach zaprezen-
tuje przykłady kalendarzy trójdzielnych, jednodzielnych, 
biurkowych, spiralowanych oraz ściennych.

Fastcom Systemy Laserowe, autoryzowany partner 
i wyłączny dystrybutor urządzeń Datalogic w Polsce, 
podczas festiwalu umożliwi zwiedzającym zapoznanie się 
z szerokim asortymentem nowoczesnych znakowarek la-
serowych tego producenta, w tym modeli: Ulyxe (DPSS), 
Arex (fiber), Eox (CO2). Firma zaprezentuje także ploter 
laserowy CO2 LTT Corp.

Kolejny wystawca, firma Plastics Group Sp. z o.o., 
która na targach pojawia się po raz pierwszy, pokaże 
szeroki wachlarz wysokiej jakości materiałów rolowych do 
wydruków wielkoformatowych, materiałów arkuszowych 
oraz tworzyw dla branży opakowań.

Debiutantem na targach jest również niemiecki Sta-
dur, produkujący lekkie panele piankowe serii Viscom 
Sign, dające wielorakie możliwości zastosowania, przede 
wszystkim w branży reklamowej. Firma pokaże również 
lekki panel piankowy Sign Easyprint, który składa się 
z obustronnych zwartych płyt Stadurlon ze specjalną 
powierzchnią nadającą się do bezpośredniego zadruku. 
Dzięki właściwościom zastosowanych elementów możliwe 
jest bezproblemowe osiągnięcie – za pomocą różnych 
rodzajów frezów – trójwymiarowych, geometrycznych 
powierzchni reklamowych.

Ploter stołowy Summa F1612 będzie można obejrzeć 
na stoisku firmy Agraf. Firma zademonstruje również 

drukarkę UV 1024 Direct Color Systems o kompakto-
wym formacie i wysokiej odporności wydruku na czyn-
niki zewnętrzne, plotery tnące Summa S-Class 2 oraz 
SummaCut, drukarki wielkoformatowe Canona i skanery 
wielkoformatowe Colortrac.

Swoją obecność jako wystawców potwierdziły m.in. 
firmy: Akonda, alma trend, Amatec Polska, API, Atrium 
Centrum Ploterowe, CLdigital Store, CNCtechnika, Colop 
Polska, Drukarnia Cathrin, Epson, Falter, Graph-expert, 
GravoTech, Grawcom, Igepa Polska, Ikonos, Imagink, 
Integart, KDS, Key2Print, KML Solutions, Laser Media, 
Median Polska, Mnumi, Omni3D, Papierenduro.pl, 
PolKos, Riset Polska, Sico Polska, Sun Chemical, TeBa, 
Ves Ploter, Via Color. 

Organizator festiwalu zaprasza także do udziału w licz-
nych wydarzeniach towarzyszących targom, m.in. w kon-
ferencji „Pack Trends – trendy na rynku opakowań 
kartonowych”, przeznaczonej dla agencji reklamowych 
i pracowników działów marketingu, oraz w organizo-
wanych wspólnie ze „Światem DRUKU” warsztatach 
„Mini-Akademia Zarządzania Barwą. Tajniki poprawnego 
odwzorowania barw na ekranie i w druku”.
www.festiwaldruku.pl

Pierwszy ploter  
z Agfa Asanti Render
Kseroplast-Plus z Zakrzewa kolo Poznania to przykład 

użytkownika wielkoformatowych rozwiązań Agfa Gra-
phics, którego inwestycje w plotery tego producenta idą 
w parze z rozwojem samego przedsiębiorstwa. Przygodę 
z drukiem inkjetowym Agfa Graphics firma rozpoczęła 
cztery lata temu od zakupu modelu Anapurna Mw. 
W drugiej połowie 2012 r. nastąpiła „przesiadka” na 
szybszy i bardziej elastyczny ploter Anapurna M2050, zaś 
marzec br. przyniósł inwestycję w trzecie już rozwiązanie 
belgijskiego producenta – system Jeti Titan 3020 FTR. 

Kseroplast-Plus jest drugim w Polsce użytkownikiem 
tego rozwiązania, wyposażonego w dodatkowy moduł 
drukowania w trybie „z roli na rolę”. Andrzej Wentland, 
właściciel Kseroplast-Plus przyznaje, że ze względu na 
specyfikę realizowanej produkcji, opcja ta była niezbęd-
na: „Druk w naszym przypadku stanowi część całego 
procesu produkcyjnego kasetonów, systemów oznaczeń, 
identyfikacji wizualnej – a więc asortymentu, w którym 
się specjalizujemy. W zależności od rodzaju zlecenia, 
do zadrukowywania stosujemy media sztywne bądź 
giętkie. Z tego względu przed niespełna dwoma laty 
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postawiliśmy na ploter Anapurna M2050 i ten parametr 
był również kluczowy tym razem. Uwagę zwróciliśmy też 
na oprogramowanie Asanti Render sterujące maszyną, 
które zapewnia szybki i sprawny proces ripowania prac 
i przetwarzania plików”. 

Duża wydajność plotera Jeti Titan 3020 FTR wynika nie 
tylko z jego gabarytów (drukuje on na mediach o szero-
kości do 3 metrów), ale też ze specyficznej konstrukcji 
uwzględniającej 32 głowice drukujące. Są one też odpo-
wiedzialne za wysoką jakość druku, „wypluwając” krople 
atramentu o wielkości zaledwie 7 pikolitrów, co pozwala 
na realizację prac o jakości fotorealistycznej z rozdziel-
czością 1200 dpi – nawet bardzo drobne 4-punktowe 
teksty pozostają wyraźne i czytelne. Ploter w firmie 
Kseroplast-Plus ma 32 głowice drukujące, ale liczbę tę 
można zwiększyć nawet do 48, dokładając choćby opcję 
druku kolorem białym. Właśnie z uwagi na tę funkcję 
ploter Anapurna M2050 nadal realizuje część zleceń 
wykonywanych przez Kseroplast-Plus. 

Asanti Render to ubiegłoroczna premiera rynkowa Agfa 
Graphics, wprowadzona do oferty podczas targów Fespa 
2013 w Londynie. Polscy klienci firmy mogli bliżej zapoznać 
się z tym rozwiązaniem podczas jesiennej Ogólnopolskiej 
Konferencji Użytkowników Systemów Apogee i Asanti. 
Asanti Render usprawnia i zwiększa wydajność wszystkich 
procesów realizowanych w ploterach wielkoformatowych 
– od przyjęcia zamówienia po wysyłkę finalnego pliku do 
druku. Jest to kluczowy moduł systemu workflow Asanti, 
bazujący na silniku renderującym Adobe PDF Print Engine 
3. Posiada zintegrowaną funkcję zarządzania barwą, dzię-

Mini-Akademia Zarządzania Barwą
„Świat DRUKU” zaprasza na warsztaty „Mini-Akademia Zarządzania Bar-

wą. Tajniki poprawnego odwzorowania barw na ekranie i w druku”, 
organizowane, w ramach Akademii Wiedzy, we współpracy z partnerami oraz 
Festiwalem Marketingu, Druku i Opakowań.

W dniach 10–11 września br., w godzinach 11–15, w strefie warsztatowej 
targów Festiwal Marketingu, Druku i Opakowań (Warszawskie Centrum Expo XXI, 
ul. Prądzyńskiego 12/14) będą demonstrowane praktycznie procesy zarządzania 
barwą, z podziałem na etapy odpowiadające etapom procesu produkcyjnego wy-
druku. Program zostanie powtórzony drugiego z wymienionych dni. Do dyspozycji 
zainteresowanych będą specjaliści w zakresie Color Managementu z wiodących 
firm dostarczających rozwiązania z tej dziedziny.

Program:
11.00–11.40 Wprowadzenie do Color Managementu – Danuta Tyrowicz, Williams Lea
11.40–12.20 Monitory EIZO ColorEdge do zastosowań w poligrafii – Paweł Waszniewski, Product Manager, Alstor 
12.20–13.00 Color Management dla wielkiego formatu. Jak to się robi w Asanti? – Maciej Baur, Product Manager, 

Agfa Graphics
13.00–13.40 Zarządzanie barwą w druku atramentowym, ekosolwentowym, sublimacji i DTG – Marek Janowski, 

Product Manager, Epson Europe
13.40–14.20 Sterowanie i zarządzanie jakością w drukarni (aplikacja Color Cert z PantoneLIVE) – Małgorzata 

Lososová Ungrádová, Sales Manager, Distributors and Dealers Coordination, X-Rite Inc.
14.20–15.00 Indywidualne porady i konsultacje z ekspertami.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Wymagana rejestracja do 8 września br. na stronie:
http://www.akademia-wiedzy.eu/Konferencje/Poligrafia/Mini-Akademia-Zarzadzania-Barwa-warsztaty/Regulamin-
i-zgloszenia
W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: 42 6871292, 42 6887949, biuro@
swiatdruku.eu. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie warsztatów.

ki czemu wszystkie ustawienia kolorystyczne mogą być 
generowane i wdrażane za jednym razem, a następnie 
automatycznie kontrolowane. Program umożliwia też 
stworzenie profili ICC zgodnych z normami ISO12647-
2, Fogra i G7 oraz umożliwiających zastosowanie barw 
specjalnych z biblioteki Pantone. 

Obecnie Kseroplast-Plus zatrudnia ok. 40 osób, a pro-
dukcja odbywa się w dwóch lokalizacjach. Drugi zakład 
uruchomiono w związku z inwestycją w ploter Jeti Titan 
3020 FTR. „Docelowo chcemy mieć wszystkie maszyny 
pod jednym dachem, to jednak wymaga rozbudowy jednej 
z hal produkcyjnych – przyznaje Andrzej Wentland. – Pla-
nujemy też uruchomienie sklepu internetowego, gdzie 
cały asortyment, także w zakresie prac poligraficznych, 
będzie dostępny online”.

Przemysław Arabski (z lewej) i Andrzej Wentland



35M A I N  T O P I C S  N E W S

reklama

Durst Rho P10 200  
w Bluejet – jedyna taka 
instalacja w Europie
Nową instalacją w parku maszynowym może pochwalić 

się drukarnia wielkoformatowa Bluejet Sp. z o.o. 
z Gdańska. Przemysłowe urządzenie UV Durst Rho P10-
200, dostarczone przez polskiego dystrybutora – firmę 
LFP Industrial Solutions Sp. z o.o., drukuje na niemalże 
wszystkich podłożach twardych, tekturze i materiałach 
giętkich ze zwoju. Zainstalowana drukarka ma jedyną 
i niepowtarzalną konfigurację na skalę Europy z dwoma 
kolorami PCA: pomarańczowym i zielonym. 

Zastosowanie tych dwóch dodatkowych kolorów pozwa-
la na osiągnięcie blisko 90% kolorów Pantone, ponadto 
urządzenie jest wyposażone w kolor biały. Głowice o wiel-
kości kropli 10 pl pozwalają na druk czcionek wielkości 
3 mm. System druku ciągłego zapewnia możliwość 
osiągnięcia realnej prędkości 205 m2/godz. bez potrzeby 
zatrzymywania maszyny na zmianę arkuszy materiału. 
Tusze, na których pracuje drukarka, cechują się wysoką 
adhezją do takich tworzyw jak HIPS, PET, plexi, szkło. 

Nowy Durst wraz z inną instalacją firmy – Inca Onset 
S20, tworzą wyjątkową parę maszyn do obsługi zleceń 
przemysłowych z zachowaniem najwyższej jakości druku.

Anapurna M2500 to wyjątkowy ploter UV pozwalający zadrukować różnorodne materiały zarówno sztywne

jak i z roli. 6 kolorów i solidna konstrukcja to podstawa utrzymania wysokiej jakości przez długie lata

eksploatacji.

Nowy system zasilania białym atramentem pozwala na bezproblemowe drukowanie na materiałach

przeświecalnych jak również stosowania bieli jako barwy podkładowej lub dekoracji wybiórczej.

Ploter Anapurna M2500 jest dostarczany z rewolucyjnym oprogramowaniem Asanti.

Takie połączenie pozwala obniżyć koszty zadruku i skrócić czas produkcji eliminując powstawanie błędów.

2,5 metra wyjątkowej jakości i wydajności

Dowiedz się więcej na: www.agfagraphics.com

Ploter UV - Anapurna M2500 UV

Gdańska drukarnia ma również bogato wyposażony 
dział finishingu. Wielkoformatowy ploter tnący Esko 
Kongsberg XP i frezarka AXYZ 6010 zostały uzupełnione 
o unikalny stół do gięcia Kantal oraz wielkoformatowe 
urządzenia: do wykrawania – Rabolini, i do kaszerowania 
– Lamina AB.

Taka konfiguracja parku maszynowego pozwala na re-
alizację niemalże wszystkich zleceń. Bluejet prócz usług 
związanych z drukiem rozwija jeszcze inne działy, oferując 
projektowanie i produkcję witryn sklepowych, materiały 
POS (Bluepos.pl), a nawet elementy dekoracyjne do 
domu – pod marką Bluecanvas.pl.
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Mutoh ValueJet 426UF – 
kompaktowa drukarka LED-UV
Japoński producent z impetem wchodzi w kolejną gałąź 

wielkoformatowego rynku. Mutoh ValueJet 426UF to 
kompaktowa drukarka LED-UV przeznaczona do druku 
na wszelkich nośnikach i przedmiotach w formacie 
A3+, wyposażona w stół z podsysem. Obszar zadruku 
to 483×329 mm, drukuje na wszelkich elementach 
o grubości do 70 mm i ciężarze do 4 kg.

Nowy Mutoh to drukarka 4- lub 6-kolorowa. Możliwa 
jest konfiguracja 2×CMYK lub CMYK+kolor biały+la-
kier. W trybie 4-kolorowym zadrukowuje od nawet 28 
formatów A3+ na godz. (rozdzielczość 720×1080 dpi, 
druk dwukierunkowy). Wydajność w trybie 6-kolorowym 
(CMYK+biały+lakier) to 7 formatek na godz.

Polskim dystrybutorem ploterów Mutoh jest Atrium 
Centrum Ploterowe.

Nowy Roland VersaEXPRESS
Firma Roland DG wprowadziła na rynek nowy ploter 

solwentowy VersaEXPRESS RF-640 (następcę Versa-
Art RE-640), z jedną głowicą DX6 pracującą w lustrzanej 
ośmiokanałowej konfiguracji CMYK, z 7 różnymi rozmiarami 
kropli Zapewnia ona spójność barw dla wszystkich prędko-
ści druku i równomierne nakładanie koloru. Nowy Roland 
RF-640 zadrukowuje do 48,5 m2/h. Zaprojektowano go 
dla wymagających środowisk produkcyjnych, do wydajnej 
pracy nawet bez nadzoru. Jest wyposażony w RIP Roland 
VersaWorks. Produkuje grafiki w żywych kolorach z ostrymi 
szczegółami – dzięki systemowi Intelligent Pass Control. Ro-
land Printer Assist (aplikacja do pobrania z iTunes App Store) 
umożliwia zdalne zarządzanie drukarką za pomocą iPad-a. 
Roland OnSupport wysyła sygnały e-mail do komputera lub 
smartfona, gdy tusz się kończy, lub praca została wykonana. 

VJ-426UF oferuje bardzo wysoką jakość zadruku na 
takich materiałach jak ABS, aluminium, PE, PET, PMMA 
(akryl), PP, PS, PVC czy szkło. Przeznaczona jest więc 
do druku na gadżetach reklamowych i upominkach, 
obiektach 3D, służy też do personalizacji produktów, 
paneli sterowania, nagród, grafik POS, małych elemen-
tów wyposażenia wnętrz, elementów budowy maszyn itd.

Drukarka wyposażona jest w energooszczędne, dłu-
gowieczne lampy LED-UV (pracują 14 500 godzin). 
W porównaniu do klasycznego druku UV, proces druku 
na tym ploterze tablicowym charakteryzuje 0% VOC, brak 
ozonu i zanieczyszczeń powietrza (non-HAP). Atrament nie 
wydziela oparów i zapachów na powierzchni zadrukowa-
nego materiału, a jego skład nie zawiera rtęci i ołowiu.

VJ-426UF wyposażono w zmodyfikowaną dla druku 
LED-UV technologię Intelligent Interweaving. Maksymalna 
rozdzielczość 1440-dyszowej głowicy wynosi 1440×1440 
dpi, a wielkość kropli atramentu od 3,8 do 28 pl (tech-
nologia – Variable Dot).

DOSTAWCA ROZWIąZAń DO DRUKU CYFROWEGO W MAłYM FORMACIE

Sharp Electronics  
(Europe) GmbH 
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Poleczki 33
02-822 Warszawa
tel. 22 854 81 00
fax 22 545 81 05
www.sharp.pl

Sharp oferuje szeroki wybór rozwiązań zarządzania dokumentami i produk-
tów MFP, od biurowych urządzeń wielofunkcyjnych do dużych systemów 
produkcyjnych. Opracowana przez firmę Sharp technologia Open Systems 
Architecture (OSA) może przekształcić urządzenie wielofunkcyjne w wydajny 
portal informacyjny z bezproblemową integracją z aplikacjami, np. typu 
„chmura” – Sharp Cloud Portal Office – i aplikacjami niezależnych produ-
centów. W globalnej ofercie Sharp są także produkty elektroniki użytkowej  
i AGD, oświetlenie LED, telefony komórkowe, panele słoneczne, jak również 
profesjonalne monitory LCD.

Roland RF-640 nie jest drogi, nadaje się do tworzenia 
ozdobnych etykiet samoprzylepnych, plakatów, grafik na sa-
mochody, wielkoformatowych banerów i wielu innych prac.

Nowy Amber Highway
Nowy papier Arctic Paper – Amber Highway, jest 

przeznaczony dla szybko rozwijającego się rynku 
personalizowanych druków transakcyjnych. To biały, nie-
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powlekany papier bezdrzewny 
wysokiej jakości, przeznaczony 
do druku z dużą prędkością 
w technologii cyfrowego druku 
atramentowego. Jego główne 
obszary zastosowania to druki 
transakcyjne, korespondencja 
personalizowana i druk książek.

Główną zaletą nowego pro-
duktu jest dostępność w dwóch 
wersjach jakościowych. Amber Highway Regular dedyko-
wany jest dla rynku druków transakcyjnych, w szczegól-
ności personalizowanych wyciągów bankowych i faktur. 
Zastosowanie znajdzie również w druku książek. Nadaje 
się do druku czarno-białego, jak i z dodatkowym kolorem.

Amber Highway Super dedykowany jest zaś przede 
wszystkim do wielobarwnego drukowania materiałów 
transakcyjno-promocyjnych, korespondencji perso-
nalizowanej. Sprawdzi się w druku ofert i materiałów 
reklamowych. Zastosowanie znajdzie również w druku 
wydawniczym (książki i podręczniki drukowane w kolorze).

Druk w technologii high speed inkjet jest obecnie bardzo 
dynamicznie rosnącym i rozwijającym się segmentem ryn-
ku poligrafii w całej Europie. Firma Arctic Paper stara się 
jak najszybciej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku, tak 
bieżące, jak związane z nowymi trendami. Ma to odzwier-
ciedlenie w asortymencie. Papiery serii Amber Highway 
powstały w ścisłej współpracy z wiodącymi dostawcami 
maszyn wykorzystujących technologię high speed inkjet. 
Przeprowadzono szereg testów, a ich pomyślne wyniki 
i uzyskana informacja zwrotna pozwoliły na przygotowanie 
zaleceń optymalizujących proces drukowania. Wszystko 
wskazuje na to, że potencjał zastosowań komercyjnych 
nowych papierów będzie się systematycznie powiększał.

Papiery Amber Highway produkowane są w Kostrzynie. 
Kierownictwo papierni przewiduje, że w ciągu kilku lat 
roczna produkcja osiągnie 30 tys. ton. Papiery dostępne 
są w gramaturach 80 i 90 g/m2, w arkuszach i zwojach, 
z certyfikatami FSC lub PEFC. 

Ćwierć wieku Color Copy
Grupa Mondi świętuje w tym roku 25-lecie istnienia 

swojej marki Color Copy. Wprowadzony na rynek 
w 1989 roku Color Copy był pierwszym papierem na 
świecie zaprojektowanym specjalnie do kolorowego 
drukowania laserowego. Rekomendowany przez znanych 
producentów urządzeń i wykorzystywany na co dzień, 
Color Copy zapewnia bardzo wysoki stopień białości, zna-
komite odwzorowanie kolorów, dużą gładkość, odporność 
na światło i przewodność odpowiednią do drukowania 
najwyższej jakości. 
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Color Copy jest także produktem zrównoważonego roz-
woju: był to pierwszy papier do kolorowego drukowania 
laserowego z certyfikat FSC. Od 2010 r. Color Copy jest 
dostępny także w odmianie eliminującej powstawanie 
CO2. Przez minione lata portfolio Color Copy urosło, 
w jego skład wchodzą: Color Copy style, coated glossy, 
coated silk, indigo i HP 3-star, certyfikowany do maszyn 
HP Indigo.

Z okazji 25. rocznicy wytłoczono wizerunek ryzy papieru 
Color Copy w czekoladzie i zapakowano ją w pudełko 
prezentowe wyprodukowane z tektury YBBS premium 
white board, ostatniej nowości Mondi. 

Papiery fotograficzne
W tym roku obchodzimy 175 lat wyjątkowej sztuki wy-

razu – fotografii. Z czasem ewoluowała technicznie 
i technologicznie. Wyspecjalizowała osobne nurty tworzenia 
i kierunki wykorzystania komercyjnego. Fotografia nadal jed-
nak zaczyna się w głowie, a kończy na papierze. Niezmien-
nie jest tak, że chcąc uzyskać wysokiej klasy efekt końcowy, 
czyli obraz na papierze, skorzystać powinniśmy z godnych 
zaufania materiałów. Czy w ciemni, czy w procesie druku, 
proces przeniesienia obrazu na papier może wpłynąć na 
ostateczny sukces lub porażkę, jakość i trwałość. 

3M Poland Sp.z o.o.
Al. Katowicka 117
05-830 Kajetany k. Warszawy
tel. 22 739 60 00
reklama@mmm.com
www.3M.pl/reklama

Oferujemy wysokiej jakości materiały do wszystkich technologii zadruku, m.in.: 
folie translucentne i nośniki do reklamy podświetlanej, barwne folie ploterowe, 
laminaty ochronne i specjalistyczne (anty-graffiti), folie do druku cyfrowego 
(IJ180, IJ180cv3, IJ170cv3, IJ70), folie do głębokich przetłoczeń IJ480, poli-
meryczne IJ40 i IJ37, monomeryczne IJ25 i IJ20. Zestawy do produkcji grafik 
chodnikowych i podłogowych. Specjalistyczne rozwiązania, m.in. folie optycznie 
przejrzyste do dekoracji szkła, do trudnych powierzchni (PP,PE) i wiele innych.

P.P.H.U. BRETAR
Barbara Wieczorek
ul. Joselewicza 3 lok. 1
42-200 Czestochowa
tel. 34 365 62 94
fax 34 368 32 54
barbara@max.net.pl
www.dickson-coatings.pl

Agencja Handlowa fabryki Dickson Coatings – Francja – producenta mediów 
dla druku cyfrowego i sitodruku. Banery PCV i ekologiczne EverGreen. 
Zastosowania: indoor, outdoor, druk solwentowy, ekosolwentowy, UV, 
lateksowy. Trudno zapalne M1, M2, B1, Bs2d0; szerokości: 0,76 m – 3,20 
m; gramatury 190-900g/m2.

Dyskret
60-458 Poznań
ul. Słupska 45
tel. 61 849 88 88 
fax 61 849 88 71
dyskret@dyskret.pl
www.dyskret.pl

ClingZ Wide Format – folia elektrostatyczna do zadruku na ploterach UV,  
o niezwykłych właściwościach – nie ma kleju, a przylega do prawie wszyst-
kich suchych wewnętrznych powierzchni: tynku, tapet, szyb, drewna, mar-
muru, metalu, PVC, papieru, poliwęglanu, powierzchni lakierowanych itd. 
Folia występuje w rolkach, jak również w arkuszach przeznaczonych do 
zadruku na maszynach offsetowych, HP Indigo (certyfikat HP) i flekso-
graficznych. 

W druku inkjetowym, który zastąpił dziś ciemnię, po-
łową sukcesu jest świadomy i właściwy dobór podłoża. 
Papier, na który przeniesiemy ostatecznie fotografię, nie 
tylko pełni rolę nośnika, ale stanowi też jej element. 
Odpowiednia oprawa i dobór papieru wpływają na od-
biór, a nawet treść przenoszonego obrazu. Wiedzą o tym 
dobrze kolekcjonerzy i światowe galerie. Warto więc wie-
dzieć, z czego możemy wybierać pod względem jakości, 
jak i estetyki. Uporządkujmy więc swoją wiedzę o tym, 
co możemy mieć w ofercie bazując na produktach takich 
marek jak Hahnemühle, Tecco czy Canson. 

Papiery RC to powlekane żywicznie (Resign Coated) 
podłoża. Najczęściej są to popularne papiery błyszczące, 
perłowe i satynowe, rzadziej wyjątkowe podłoża rastrowe. 

DOSTAWCY PODłOżY DO WIELKOFORMATOWEGO DRUKU CYFROWEGO 
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Bliźniaczo podobne do papierów znanych z fotolabów. 
Mają warstwową budowę. Polietylenowe (najczęściej) 
podłoże przeciwdziała uszkodzeniom i zniekształceniom 
arkusza. W środku markowego papieru znajdziemy natu-
ralną pulpę papierową. Wierzch to wybielona powierzch-
nia syntetyczna i powłoka przyjmująca druk. O jakości 
decyduje tu rodzaj powleczenia. Mikroporowa powłoka 
utrzymuje kroplę na miejscu i gwarantuje dobrą rozdziel-
czość oraz selektywne, precyzyjne tworzenie kolorowego 
obrazu. Markowe podłoża przy druku pigmentowym 
zapewniają trwałość przy zachowaniu rozsądnej ceny. 
Wybór byle jakiego producenta grozi kiepską jakością 
powłoki przyjmującej tusz, a w konsekwencji problemami 
z ostrością, trwałością i kolorem.

Papiery barytowe mogą mieć różnorakie wykończenie, 
od matowego po satynowe, błyszczące czy szlachetnie 
fakturowane. Zwykle są to podłoża naśladujące w wykoń-
czeniu, jak i w składzie szlachetne, tradycyjne papiery 
srebrowe. Dają głębokie czernie, szerokie odwzorowanie 
tonalne i bogatą kolorystykę. Papiery te są powleczone 
i wybielone warstwą siarczanu baru zamiast polietylenu. 
Znani producenci gwarantują nam, że w składzie papieru 
unikniemy nadmiaru elementów syntetycznych mogących 
utlenić się lub zmienić swe właściwości z upływem czasu

Papiery matowe, podobnie jak barytowe, zdecydowa-
nie świadczą o wyższej klasie. Estetycznie fakturowane, 
matowe powierzchnie wpływają korzystnie na odbiór foto-
grafii. Unikamy bowiem rozpraszających refleksów światła. 
W tej kategorii znajdziemy trwalsze papiery bawełniane 
typu RAG oraz, powszechniejsze, na bazie celulozy. Duża 
trwałość papierów tego typu wynika z prostego i natural-
nego składu, a potwierdzają ją testy WIR*.

Michał Wiatrowski
Centrum Papieru

* Wilhelm Imaging Research, Inc. prowadzi badania nad tradycyjną 
i cyfrową kolorową fotografią i filmami. Publikuje wyniki testów i dane 
na temat nabiurkowych oraz wielkoformatowych drukarek inkjetowych 
i innych cyfrowych urządzeń drukujących, a także podłoży do druku 
fotografii. (przyp. red., na podst. http://www.wilhelm-research.com)

Papier kozo
Japończycy stawiają na znane i sprawdzone rozwiązania, 

które pomagają zwykłym ludziom od wieków. Jednym 
z takich historycznych elementów jest papier kozo, za-
prezentowany w listopadzie ub.r. jako połączenie trady-
cyjnych form z nowoczesnymi wzorami. Jego produkcja 
to wieloetapowy, skomplikowany proces, który wygląda 
tak samo od wieków. W grudniu i styczniu zbiera się 
gałęzie dużych krzewów morwy papierowej, by następnie 
zedrzeć z niej korę i przygotować papier. Powstały produkt 
jest bardzo cienki (34 g/m2), a przy tym mocny i trwały. 
Stosując tusze pigmentowe wykorzystywane w drukarkach 
Epsona, uzyskuje się doskonałej jakości obrazy, które 
zaskakują głębią kolorów.

Papier kozo został zaprojektowany z myślą o łatwym 
drukowaniu dla osób szukających rozwiązań ekskluzyw-
nych. Powstał we współpracy Epsona i światowej sławy 
fotografa Garego Wornella. Idea wykorzystania papieru 
zrodziła się, kiedy Gary drukował swoje prace na urzą-
dzeniach firmy Epson. Połączenie jego umiejętności i ar-
tystycznej delikatności z doświadczeniem Japończyków na 
rynku światowym przyniosło produkt inspirowany japońską 
kulturą i tradycją.

reklama
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Folie Tri Tigers
Firma Tri Tigers (3TiGERS) z Tajwanu, z ponad dwu-

dziestoletnim doświadczeniem w produkcji materiałów 
powlekanych PVC (SAV), wytwarza różnego typu materiały 
wykorzystywane w komunikacji wizualnej – folie dekora-
cyjne do aplikacji na szybach samochodowych, folie do 
oklejania samochodów, różnego typu taśmy, kolorowe 
materiały winylowe do zadruku na ploterach, folie mon-
tażowe czy do laminowania na zimno oraz podłoża do 
druku solwentowego.

Biała folia PVC z nadrukiem cyfrowym

Od 1992 roku Oeko-Tex Standard 100 jest ważnym zna-
kiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, 
którym go przyznano, są wolne od substancji szkodliwych 
w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia 
człowieka, m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehy-
du, barwników alergizujących, zabronionych barwników 
azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich. Certyfikat 
Oeko-Tex Standard 100 potwierdza spełnienie wymagań 
zawartych w załączniku XVII REACH (włączając stosowanie 
barwników azowych, niklu itp.), amerykańskich wymagań 
dotyczących całkowitej zawartości ołowiu w artykułach dla 
dzieci ICPSIA, z wyłączeniem produktów ze szkła) oraz 
polskich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa 
produktów włókienniczych. Ułatwia sprzedaż tekstyliów, 
przede wszystkim na rynkach krajów Unii Europejskiej, 
Rosji, Ukrainy Białorusi, USA, Kanady, Japonii i innych. 

Kolejną edycję Expo 4.0 zaplanowano 4–6 lutego 
2016 na terenie Messe Stuttgart – 70% powierzchni 
wystawienniczej jest już zajęte, chęć uczestnictwa można 
zgłaszać do końca sierpnia br.

Do druku na tekstyliach
Rynek druku na tekstyliach rozwija się w Polsce dyna-

micznie, zdobywając nowe kręgi zwolenników. Coraz 
modniejsza staje się zwłaszcza personalizacja, która 
pozwala uzyskać oryginalny produkt. Koszulka z profe-
sjonalnym nadrukiem według naszego indywidualnego 
projektu, oryginalne hasło, nasze zdjęcie – coraz częściej 
firmy sięgają właśnie po takie rozwiązania. Rośnie nie 
tylko wykorzystanie tkanin w działaniach reklamowych, 
lecz także pomysłowość w projektowaniu. W branży 
odzieżowej (moda) powstają nawet marki, które pro-

Główne produkty firmy to media do druku solwento-
wego, ekosolwentowego, sitodruku, zapewniające dobre 
wiązanie tuszu z podłożem oraz właściwe odwzorowanie 
koloru. Samoprzylepne podłoża zadrukowywane na plo-
terach inkjetowych znajdują zastosowanie szczególnie 
w krótkotrwałych aplikacjach outdoorowych i mogą być 
nanoszone zarówno na płaskie, jak i lekko pofałdowane 
powierzchnie. Folie ochronne do aplikacji na zimno mają 
za zadanie ochronę wydruków cyfrowych bądź innych 
dokumentów czy zdjęć przed negatywnym wpływem pro-
mieniowania UV, zadrapaniami czy ścieraniem. 

Ekologia  
na TV TecStyle Visions
W tegorocznej, ósmej edycji targów międzynarodowych 

targów druku na tekstyliach, zdobienia, technik 
transferowych i flokowania TV TecStyle Visions (stanowią-
cych w tym roku część Expo 4.0, wraz z targami wetec, 
GiveADays i DS TEC), wzięło udział 495 wystawców i 14 
681 zwiedzających nie tylko z Europy, ale i z całego świa-
ta. W jednej przestrzeni wystawienniczej Messe Stuttgart 
goście mogli zapoznać się z najnowszymi możliwościami 
produkcji odzieży promocyjnej i roboczej. Wystawcy za-
prezentowali innowacyjne rozwiązania z branży zadruku 
tekstyliów, haftu, tłoczeń, druku transferowego, cyfrowego 
zadruku tekstyliów, sitodruku, technologii laserowych. 

Jednym z motywów wystawy była ekologia. Na TV TecStyle 
Visions wystąpiła organizacja Oeko-Tex. Eksperci z kilku 
zrzeszonych w niej instytucji informowali zwiedzających 
o sposobach certyfikacji odzieży i korzyściach płynących 
z posiadania certyfikatu zgodności z Oeko-Tex Standard 100.
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na materiał docelowy. Cały proces trwa nawet do 70% 
krócej i pozwala uzyskać znaczne oszczędności. To nowe, 
lukratywne źródło dochodów dla wielu firm. Dzięki naszym 
urządzeniom z białym tonerem zyskują one wysokojako-
ściowy i jednocześnie ekonomiczny druk wychodzący poza 
ramy CMYK, nawet przy niskich nakładach. Kolorowe wy-
druki na tkaninach, także z użyciem białego koloru, zyskują 
nowe oblicze, a drukowanie pojedynczych egzemplarzy lub 
krótkich serii na tkaninach jest coraz bardziej opłacalne.

Tomasz Ziędalski
CEE Product Marketing Manager 

Oki Systems Polska

Viscom we Frankfurcie 
Wśród zwycięzców viscom Best of 2013 Awards znalazły 

się między innymi seria ploterów tnących, pierwszy 
biały tusz lateksowy czy materiał odporny na zagniecenia. 
W 2014 roku wystawcy kolejny raz będą mogli zaprezento-
wać swoje nowości na targach viscom frankfurt 2014 i zna-
leźć się w gronie zdobywców tego prestiżowego wyróżnienia. 
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dukują niepowtarzalne produkty, a nawet jednorazowe 
serie. Dzięki takiemu świeżemu i odważnemu spojrzeniu 
na modę zdobywają nowych klientów, którzy cenią sobie 
oryginalność i niepowtarzalność. 

Potencjał druku na tkaninach oraz jego personalizacja 
i coraz szersze wykorzystanie sprawiają, że zapotrzebowa-
nie na nowe technologie druku stale się zwiększa. Widzimy 
to zapotrzebowanie, dlatego poszerzyliśmy nasze portfolio 
o urządzenia z białym tonerem C711WT (ES7411WT) 
i C920WT (ES9420WT) oraz pierwszą na rynku pięcioto-
nerową drukarkę: ES9541, dzięki którym druk z użyciem 
białego koloru, także na tekstyliach, stał się dużo prostszy, 
a przede wszystkim bardziej ekonomiczny, nawet przy ni-
skich nakładach, czy pojedynczych sztukach. Projektanci, 
studia graficzne i inne przedsiębiorstwa działające w branży 
graficznej zyskują dzięki nim szybki, wysokiej jakości druk 
kolorowy wraz z dodatkowymi korzyściami druku na biało, 
bez kosztów zwykle powiązanych z tego typu wydrukami. 
Dzięki naszym urządzeniom wydruk nawet jednej sztuki 
wymyślonego, indywidualnego projektu nie wymaga bardzo 
wysokich nakładów finansowych, jak w przypadku dotych-
czas istniejących rozwiązań do druku w białym kolorze. 

Firmy nie muszą więc ograniczać swoich projektów za 
względu na brak możliwości drukowania bielą lub oba-
wę o wygląd kolorów na ciemnym tle. Dlaczego? Nasze 
drukarki C711WT (ES7411WT), C920WT (ES9420WT), 
ES9541 umożliwiają termotransfer przy wykorzystaniu 
białego koloru, co było do tej pory niemożliwe. Sprawiają 
więc, że w prosty, a przede wszystkim ekonomiczny spo-
sób możemy drukować każdy projekt na ciemnych tłach. 
Proces nadruku jest naprawdę bardzo prosty i intuicyjny, 
a dzięki kompatybilnym narzędziom do projektowania, 
na przykład firmy TheMagicTouch, użytkownicy otrzymują 
potężne narzędzie do produkcji wysokiej jakości mate-
riałów marketingowych i reklamowych oraz wydruków 
oryginalnych projektów na tekstyliach. 

Tworzenie spersonalizowanej i oryginalnej koszulki można 
zamknąć w trzech punktach: projektowaniu, wydrukowa-
niu projektu na folii termotransferowej i naniesieniu go 
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Impreza odbędzie się w dniach 5–7 listopada 2014 roku 
na terenach wystawienniczych Frankfurt Exhibition Centre. 

Podczas tegorocznych targów prezentowane będą nie 
tylko tradycyjne technologie reklamowe, druk cyfrowy, 
reklamy cyfrowe czy media POS – w sześciu sektorach 
tematycznych znajdą się również nowości związane z ryn-
kiem komunikacji wizualnej. Kluczem do sukcesu zarówno 
organizatorów wydarzenia, jak i samych wystawców bę-
dzie połączenie formy tradycyjnych targów ze specjalnymi 
pokazami praktycznego zastosowania demonstrowanych 
aplikacji oraz bogaty program imprez towarzyszących.  
Różnorodna oferta sprawia, że w targach viscom uczest-
niczą zarówno właściciele firm z wielu branż, dystrybutorzy 
i przedstawiciele różnych marek, potencjalni nabywcy 
maszyn, materiałów czy innych rozwiązań, reprezentanci 
agencji reklamowych czy klienci indywidualni.

Organizatorzy oczekują, że w tegorocznej edycji imprezy 
udział weźmie około 350 wystawców i ponad 13 tys. 
zwiedzających.

wrześniowych Labelexpo Americas i Photokina, potem na 
Graph Expo w Chicago (przełom września i października).

HP Indigo 7800 oferuje nowe możliwości w druku. 
Producent podaje, że to jest to najszybsze cyfrowe 
urządzenie drukujące na oddzielnych arkuszach formatu 
SRA3+ z wysoką jakością, wszechstronne, wydajne, 
z nowym poziomem automatyzacji. Tryb zwiększonej wy-
dajności pozwala drukować do 160 str./min w kolorze, co 
daje łącznie ponad 5 mln kolorowych stron miesięcznie. 
Narzędzia do planowania ułatwiają optymalizację kolejki 
drukowania. Zaawansowane automatyczne rozwiązanie 
do zarządzania barwą ze spektrofotometrem inline gwa-
rantuje precyzję i spójność w każdym zadaniu, a także 
pomiędzy urządzeniami i stanowiskami.

Unikatowa technologia One Shot Colour dla urządzeń 
HP Indigo pozwala drukować na materiałach syntetycznych 
i kartach plastikowych, uwzględniając druk wypukły i efekty 
tekstury. Technologia ElectroInk udostępnia najszerszą gamę 
kolorów cyfrowych i atramenty do drukowania efektów spe-
cjalnych. Można korzystać z nawet 7 stacji atramentowych.

Urządzenie obsługuje ponad 2800 różnych materia-
łów (o gramaturze do 400 g/m2), umożliwia stosowanie 
ciemnego, przejrzystego lub metalicznego nośnika oraz 
papieru z odzysku, materiałów syntetycznych i wypukłych, 
jak również tektury na pudełka i opakowania. 

HP Indigo 7800 ma certyfikat Green Leaf Mark firmy 
Intertek, niezależnego ośrodka certyfikacji i testowania, 
potwierdzający redukcję odpadów produkcyjnych, efek-
tywne wykorzystanie energii i brak emisji dwutlenku węgla.

Szybkość, jakość, wytrzymałość 
Urządzenia produkcyjne Sharp to dobre rozwiązanie dla 

intensywnie pracujących CRD i drukarń komercyjnych. 
W ofercie są zarówno czarno-białe, jak i kolorowe urządze-
nia do profesjonalnego druku. Wyróżnia je wysokiej klasy 
jakość wydruków, duża wydajność i wytrzymałość. Dys-
ponują także szeroką gamą nowoczesnych, opcjonalnych 
urządzeń do obróbki końcowej. Łącząc uniwersalność i mo-
dułową konstrukcję z szerokim wachlarzem obsługiwanych 
materiałów i wydajnością druku, pozwalają na wykonanie 
większej liczby zadań i zwiększenie opłacalności. 

Systemy kolorowe Sharp MX-7500N i MX-6500N serii 
Pro stanowią doskonałe rozwiązanie dla firm i zastosowań 
komercyjnych. Szeroki wybór urządzeń obróbki końcowej 
inline, wydajna technologia poprawy rozdzielczości (RET), 
szeroki wybór wysokojakościowych materiałów, nieuciąż-
liwe czynności konserwacyjne i opcjonalny kontroler 
druku EFI Fiery – wszystko to razem zapewnia wysoką 
uniwersalność, zaawansowaną wydajność, profesjonalny 
przepływ zdań i precyzyjne sterowanie kolorem. 

Swoje aplikacje do viscom Best of 2014 Award można 
zgłaszać do końca sierpnia w pięciu kategoriach: „Sign-
making”, „Large Format Printing / LFP” (Druk wielkofor-
matowy), „Light advertising” (Reklama świetlna), „Textile 
Finishing” (Obróbka tekstyliów) i „Software”. W każdej 
z kategorii możliwe będzie przyznanie najwyżej 3 wyróżnień.

Wszystkie zgłoszenia zostaną dokładnie przeanalizowa-
ne przez grupę specjalistów z branży, którzy będą wcho-
dzić w skład jury – oceniane będzie m.in. ich praktyczne 
zastosowanie na rynku, opłacalność, projekt i wpływ na 
środowisko naturalne. Potencjalni użytkownicy powinni 
być również powiadomieni, jaką wartość dodaną niesie 
ze sobą dany projekt w porównaniu z tymi dostępnymi 
już na rynku.

Lista laureatów zostanie ogłoszona podczas gali, która 
odbędzie się 5 listopada – produkty zwycięzców będą 
prezentowane w specjalnym sektorze dedykowanym 
viscom Best of 2014 Award.

Nowa HP Indigo 7800
W czerwcu firma HP, w ślad za sukcesem swoich 

sztandarowych urządzeń HP Indigo 7000 i WS6000, 
które doczekały się 2000 instalacji na całym świecie, 
włączyła do serii nowe modele: arkuszową maszynę HP 
Indigo 7800 i zwojową HP Indigo WS6800 (do produk-
cji opakowań i etykiet). Pokazano je po raz pierwszy na 
czerwcowych targach Dscoop Asia, Bali, i w lipcu na  
ExpoPrint Latin America. Będą demonstrowane także na 
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Urządzenia drukują do 75 (MX-7500N) lub 65 (MX-
6500N) str./min. w kolorze i trybie czarno-białym przy roz-
dzielczości 1200×1200 dpi, skanują do 75 (MX-7500N) 
lub 65 (MX-6500N) oryginałów na minutę, mają standar-
dowy 150-kartkowy podajnik DSPF i duży, 15,4-calowy 
kolorowy dotykowy panel sterowania, duży pojemnik na 
papier i pośredni pojemnik tonera – tworząc doskonałe 
rozwiązanie do drukowania dużych zadań i zapewnienia 
ciągłości pracy podczas wymiany kasety z tonerem. 

Opcjonalny serwer Fiery gwarantuje wyjątkową precyzję, 
obsługę funkcji RIP z szybkim drukowaniem i zawsze 
odpowiednie kolory. Dostępny jest również szeroki wy-
bór funkcji drukowania i kopiowania w dużym nakładzie 
i opcjonalne urządzenia obróbki końcowej, jak uniwer-
salny moduł zaginania, moduł dziurkacza SmartPunch 
i moduł tworzenia broszur Booklet Maker. 

tyczne do swoich prac i obniżyć koszty produkcji, zwięk-
szając jednocześnie jej wydajność. Objet500 Connex3 
to jedyna drukarka 3D, w której możliwe jest łączenie 
kolorów w drukowaniu z wielu materiałów. Można wybrać 
materiały w kolorach żywych, nasyconych, lub delikat-
nych, a także szare, z palety 45 odcieni o różnej skali 
przezroczystości, z połyskiem lub bez – przydatne do 
wytwarzania części stosowanych w elektronice.

Nowy pakiet CorelDRAW 
Graphics Suite X7
Corel wprowadził na rynek pakiet CorelDRAW Graphics 

Suite X7, najnowszą wersję swojego sztandarowego 
pakietu programów graficznych. Zawiera on zaawanso-
wane opcje wypełnień, obsługuje wyświetlacze o wysokiej 
rozdzielczości, tryb kilku monitorów i ekrany dotykowe. 
Ponadto zapewnia więcej możliwości udostępniania ma-
teriałów członkom społeczności CorelDRAW. Natywna 
obsługa architektury 64-bitowej i procesorów wielordze-
niowych pozwala używać kilku aplikacji i bezproblemowo 
przetwarzać duże pliki. Osoby korzystające z pakietu mogą 
szybko rozpocząć pracę i efektywnie realizować projekty 
w sposób, który najlepiej im odpowiada. 

Natomiast czarno-białe urządzenia produkcyjne Sharp: 
MX-M1204, MX-M1054 i MX-M904 nadają się do 
ciągłego wykorzystania i wykonywania dużych zadań 
w punktach usługowych oraz działach reprograficznych. 
Drukują do 120 (MX-M1204), 105 (MX-M1054), 90 
(MX-M904) str./min, obsługują papier o gramaturze do 
300, mają pojemnik papieru na 13 500 arkuszy, skanują 
200 oryginałów na minutę (dwustronnych). Podobnie jak 
kolorowe, oferują duże możliwości w zakresie finishingu 
i funkcji zwiększających wydajność.

Warto wspomnieć, że modelowi MX-M904 Instytut BLI 
przyznał nagrodę „Pick” w kategorii „wysoce rekomen-
dowane czarno-białe urządzenie o prędkości 90+ stron 
na minutę”. 

Więcej kolorów w druku 3D
Stratasys poszerzył gamę swoich materiałów, twardych 

i miękkich, do drukarki Objet500 Connex3 Color 
Multi-material 3D. Wprowadził setki nowych materiałów 
w rozmaitych opcjach kolorystycznych – co bardzo przyda 
się do drukowania komponentów na potrzeby medycyny, 
przemysłu samochodowego i sektora konsumenckiego. 
To pozwoli projektantom wprowadzić nowe jakości este-

Nowe/ulepszone funkcje Suite X7 to także m.in.:
• wybór obszaru roboczego – można wybrać jeden z sze-

ściu wstępnie zdefiniowanych obszarów roboczych, 
w zależności od poziomu zaawansowania oraz wykony-
wanego zadania: prosty, domyślny, klasyczny, zaawan-
sowany układ strony lub zaawansowana ilustracja (lub 
obszary robocze przypominające te z programów Adobe 
Illustrator i Photoshop)

• szybkie dostosowywanie – możliwość dodania lub 
usunięcia okien dokowanych, narzędzi oraz innych ele-
mentów pozwala na dostosowanie obszaru roboczego 
do sposobu pracy 

• całkowita kontrola nad wypełnieniami i przezroczystościami
• zabawa czcionkami – pozwala na szybkie i łatwe 

przeglądanie czcionek, eksperymentowanie z nimi 
i wybranie najlepszej do projektu

• interfejs wielu dokumentów: możliwość przełączania 
w widoku kart między wieloma dokumentami (również 
na kilku monitorach)
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• narzędzia do edycji zdjęć w programie Photo-Paint
• generator kodów QR
• prowadnice wyrównania – dzięki proponowanemu wy-

równaniu z sąsiadującymi obiektami pozwalają szybko 
i precyzyjnie rozmieszczać obiekty

• obsługa czcionek OpenType, także dla tekstów azjatyckich
Dostępne są również aplikacje uzupełniające firmy 

Corel, jak np. Patterns (iPhone iOS 7), która pozwala 
na tworzenie wyjątkowych deseni z wykorzystaniem zdjęć 
cyfrowych, czy Designs (Windows 8.1), do wyszukiwania 
i udostępniania zdjęć w centrum zasobów firmy Corel, 
serwisie iStockPhoto, Fotolia i innych. 

Więcej na temat pakietu CorelDRAW: https://corel.box.
com/coreldraw.

Targi Photokina 2014
Specjaliści z branży fotografii wyczekują kolejnej edycji 

Międzynarodowych Targów Fotograficznych Photoki-
na, które odbędą się w dniach 16–21 września 2014 na 
terenie Koelnmesse w Kolonii w Niemczech.

Już od 60 lat Photokina, wiodące targi dla branży fotogra-
ficznej, jest wpisana w kalendarz międzynarodowych imprez, 
które odwiedzają zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy.  
Poprzednią edycję targów Photokina, w 2012 roku, odwie-
dziło 185 tys. gości ze 166 krajów świata – liczba ta była 
wyższa niż w poprzednich latach – 48% odwiedzających 
stanowili goście z branży, 42% z nich pochodziło z zagranicy. 
80% powierzchni targowej na tegoroczną imprezę była już 
zarezerwowana w 2012 – organizatorzy spodziewali się 
wówczas 1000 firm z ponad 40 krajów świata.

Swój udział potwierdziły wiodące w branży firmy – Ca-
non, Nikon, Sony, Panasonic, Olympus, Fujifilm, Ricoh 
Pentax i Samsung – oraz firmy bezpośrednio związane 
z branżą, m.in. Tamron, Sigma, Tokina oraz Carl Zeiss.

W tym roku specjalny sektor będzie dedykowany kame-
rom sportowym – znajdą się tam produkty m.in. GoPro 
czy Blackmagic; uwaga poświęcona będzie również two-
rzeniu filmów wideo oraz zdalnemu udostępnianiu zdjęć. 

Photokina to miejsce spotkań ludzi związanych z branżą 
fotograficzną, gdzie odbywają się warsztaty, sesje, kon-
kursy, wykłady, seminaria i panele dyskusyjne.  

Przewidziano liczne wystawy zdjęciowe – od doku-
mentacji, przez projekty zdjęć, zdjęcia reportażowe do 
artystycznych. Warto wiedzieć, że w Kolonii wrzesień 
będzie miesiącem fotografii – w całym mieście zostaną 
zorganizowane liczne warsztaty, sesje zdjęciowe i wystawy.

Co nam przyniesie Photokina?
Najważniejsze pytanie, które wszyscy sobie zadają, to 

z pewnością: jak modele APS-C[1] z górnej półki będą 
wypadały w konkurencji z urządzeniami pełnoklatkowymi, 
których ceny systematycznie spadają. Czy pojawi się nowa 
generacja matryc? Co zaprezentuje Sony? Wprowadza 
ostatnio wiele innowacji, w ich pełnoklatkowym A7s po-
kazali pierwsi na świecie naprawdę cichą migawkę, być 
może pojawi się RX2 z zakrzywioną matrycą…   

W niedawnym wywiadzie szef działu cyfrowej fotografii 
Canona, Masaya Maeda, zasugerował, że można się spo-
dziewać nowego EOS-a M. Dał także do zrozumienia, że 
aparat EOS M z wbudowanym z elektronicznym wizjerem 
zostanie zaprezentowany w drugiej połowie tego roku (czyli 
na targach Photokina). To byłby pierwszy poważny aparat 
lidera branży z EVF. Trzy lata po wprowadzeniu trzeciej 
generacji 5D Mark można oczekiwać wkrótce wersji nr IV. 
Być może matryca Dual Pixel CMOS AF zostanie zastoso-
wana w kategorii pełnoklatkowej 24×36 mm, z silniejszym 
procesorem i innymi, drobnymi ulepszeniami.   

A dokąd zmierzają aparaty bezlusterkowe Nikon 1? 
Wiele modeli i niejasna strategia rynkowa. Być może 
Nikon pokaże coś poważniejszego. Aparaty Nikon 1 V i  
J są niezłe, szybkie, ale mają małe matryce. Może należy 
oczekiwać nowego bezlusterkowca…    

Fujifilm najprawdopodobniej zademonstruje w Kolonii 
nowe modele swoich aparatów, X-Pro2 albo X-Pro1S. 
Firma zamierza wprowadzić na rynek matryce organiczne 
(nad którymi pracuje wspólnie z Panasonikiem) z wyższą 
wartością ekspozycji i większym kątem padania światła, 
ale chyba nie zdąży na najbliższe targi Photokina. Od 
pewnego czasu mówi się, że Fujifilm wypuści serię peł-
noklatkowych bezlusterkowców, ale obiektywy Fujinon XF 
nie byłyby z nimi kompatybilne. Mówi się też, że Fujifilm 
rozpocznie produkcję aparatów średnioformatowych.  

Aparaty OM-D Olympusa odniosły sukces – mają 
świetną optykę i sprzedają się lepiej niż starsze aparaty 
typu Pen[2]. Ostatnio pojawiły się aparaty E-M1, E-M5 
i najnowszy z grupy aparatów OM-D, E-M10. Czy Olym-
pus pracuje nad nowymi aparatami typu OM-D lub Pen? 
Ciągle nie ma aparatu Pen z matrycą i procesorem jak 
w OM-D, bo to by prawdopodobnie spowodowało spa-
dek sprzedaży nowszych aparatów OM-D. Można jednak 
oczekiwać zmian technologicznych w tych grupach. Za-
pewne nastąpi zacieśnienie współpracy i przekazywanie 
technologii pomiędzy Olympusem i jego większościowym 
akcjonariuszem, Sony, choć to na razie spekulacje. 
Prawdopodobnie Olympus skoncentruje się na aparatach 
kompaktowych i obiektywach o dużej jasności.            

Sony, najnowszy gracz na rynku cyfrowych aparatów 
amatorskich, zaostrza rywalizację w branży i ustala nowe 
standardy. Przykładem mogą być aparaty Sony Alpha7, 
oferowane w trzech typach (co zmniejsza koszty projektowa-
nia i produkcji). Najnowszy A7S „widzi” w niemal zupełnej 
ciemności, ma pełną elektronikę, cichą migawkę i jest 
najmniejszym, najbardziej kompaktowym aparatem wśród 
pełnoklatkowych. Można oczekiwać, że na targach Photokina 
Sony pokaże ciekawą i szeroką ofertę, nowe modele, a także 
drugie i trzecie generacje istniejących. W najbliższej przyszło-
ści obiektywy oferowane przez Sony powinny dorównywać  http://thorsten-veith.com
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jakością aparatom, a dostępne są też znakomite obiektywy 
firmy Zeiss, produkowane specjalnie do aparatów Sony 
z uchwytami typu A i E. Sony pracuje też nad nową generacją 
sensorów, bez filtru RGB Bayera[3]. Mówi się o matrycy 54 
megapikseli, a także o zakrzywionej, która może dokonać 
rewolucji w branży. W pierwszej kolejności zapewne pojawi 
się nowa wersja RX1 z zakrzywioną matrycą pełnoklatkową.  

(na podst. http://www.the.me/photokina-2014-preview-
what-to-expect/#ixzz380Jz9Zz9)

1. APS-C (Advanced Photo System type-Classic) – format prze-
twornika obrazu w aparatach cyfrowych mniejszy ok. 1,5 raza od 
klatki 35 mm. Standard w popularnych lustrzankach cyfrowych. 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/APS-C)

2. Zaawansowana, nie wymagająca lustra konstrukcja Pen 
oznacza, że aparat jest mały i poręczny w obsłudze, a zarazem 
daje rezultaty takie jak lustrzanki. (http://www.partner.olympus.pl/
pen/pen_pen.html) 

3. Sensor CCD/CMOS, odpowiada za mierzenie natężenia pa-
dającego nań światła i przekazywanie tej informacji na wyjście. 
Pomiar ten daje nam jedynie informację o tym, jak bardzo dany 
piksel jest naświetlony, w wyniku czego otrzymamy obraz w odcie-
niach szarości. Aby nasze aparaty cyfrowe mogły rejestrować obraz 
w kolorze, na powierzchnię detektora napyla się bardzo cienkimi 
warstwami materiał, który przepuszcza światło dla trzech różnych 
długości fali. Najpopularniejszym układem kolorów, jakie się napyla, 
odpowiedzialnych za rejestrację barw, jest filtr Bayera (nazywany 
też siatką Bayera). Po napyleniu detektor CCD/CMOS wygląda jak 
trójkolorowa szachownica złożona z czerwonych, zielonych i niebie-
skich pól. W ten sposób piksele matrycy „widzą” światło w trzech 
podstawowych kolorach: czerwonym (R), zielonym (G) i niebieskim 
(B). Takie uczulenie pikseli na konkretny kolor nazywamy matrycą 
filtrów. Jednakże kolory RGB nie są kolorami napylonej farby, lecz 
barwą światła, jakie matryca filtrów przepuszcza. W rzeczywisto-
ści piksel, który przepuszcza światło o barwie czerwonej składa 
się z dwóch napylonych warstw o barwach: żółtej (na spodzie) 
i magenty (na wierzchu), piksel zielony w analogiczny sposób 
składa się z warstw: żółtej i cyjanu, zaś piksel niebieski: cyjanu i 
magenty. Układ Bayera stosowany jest obecnie w prawie wszystkich 
aparatach cyfrowych. Jak łatwo zauważyć, punktów zielonych jest 
więcej niż innych. Ściśle mówiąc stosunek poszczególnych kolorów 
RGB ma się jak 1:2:1, czyli na dwa piksele zielone przypada po 
jednym niebieskim i czerwonym. Aby utworzyć z tej kombinacji 
trójkolorowych punktów wielobarwny i realistyczny obraz, stosuje się 
metodę zwaną interpolacją Bayera. (http://www.optyczne.pl/115-
słownik-Matryca_filtrów.html)

Nagrody TIPA 2014 
Organizacja TIPA, zrzeszająca przedstawicieli 28 maga-

zynów poświęconych fotografii z 15 państw (z 9 euro-
pejskich oraz z Australii, Kanady, Chin, Afryki Południowej i 
Stanów Zjednoczonych) wraz z Camera Journal Press Club 
reprezentującym 11 japońskich czasopism o tej tematyce, 
wybrała tegoroczne najlepsze produkty fotograficzne. Gło-

sowanie na najlepsze urządzenia i technologie związane 
z fotografią odbyło się w kwietniu w Vancouver, Kanada.

Najlepsze produkty fotograficzne 2014 (m.in.): 
• innowacja: Canon Dual Pixel CMOS AF

sklep ColorStore.pl
ul. Emilii Plater 47  
(na antresoli)
00-118 Warszawa
infolinia: 601 256 778
22 21 96969
colorstore@colorstore.pl
www.colorstore.pl

Dostarczamy akcesoria i urządzenia do zarządzania kolorem we wszelkich 
procesach reprodukcyjnych. Sprzedajemy wzorniki kolorów Pantone i CMYK, 
kolorymetry oraz spektrofotometry do kalibracji monitorów i urządzeń 
drukujących. Doradzamy w doborze monitorów graficznych spośród całej 
gamy modeli NEC i EIZO. Oferujemy oświetlenie do kontroli barw, a do tego 
polecamy tablety Wacom ułatwiające pracę grafikom i projektantom.

• oprogramowanie foto: DxO ViewPoint 2
• profesjonalny obiektyw do lustrzanki: Canon EF 200-

400mm f/4L IS USM Extender 1.4x
• aparat profesjonalny: Nikon D4S
• zaawansowana lustrzanka: Canon EOS 70D
• drukarka fotograficzna: Epson Expression Photo XP-950
• aparat kompaktowy klasy expert: Canon PowerShot G1 

X Mark II
• najprostszy aparat kompaktowy: Samsung WB50F
• „odporny” aparat kompaktowy: Nikon 1 AW1
• profesjonalny bezlusterkowiec: Sony Alpha 7R
• zaawansowany bezlusterkowiec: Samsung NX30
• bezlusterkowiec klasy expert: Fujifilm X-T1
• bezlusterkowiec dla początkujących: Olympus OM-D E-M10
• obiektyw dla bezlusterkowców klasy expert: Fujinon 

XF10-24mmF4 R OIS
• superzoom: Panasonic Lumix DMC-TZ60/ZS40
• papier fotograficzny: Hahnemühle Photo Silk Baryta 310
• aparat premium: Nikon Df
• lustrzanka klasy expert: Pentax K-3

• lustrzanka dla początkujących: Nikon D3300
• obiektyw klasy expert: Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 

Di VC USD
• monitor do prezentowania zdjęć: LG Ultra HD TV 

(UB980 series)
• monitor foto: LG 21:9 UltraWide 34UM95.

DOSTAWCA ROZWIąZAń DLA NOWOCZESNEGO DZIAłU DTP
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Kolor stanowi przyszłość pro-
dukcyjnego druku cyfrowego. 
Podczas trwającego od 24 do 

28 czerwca cyklu warsztatów „(Nie)
nasyceni kolorem” mogli się o tym 
przekonać klienci i part3nerzy bizne-
sowi firmy Konica Minolta oraz stu-
denci wyższych szkół. W trakcie spo-
tkań pokazano możliwości pierwsze-
go cyfrowego systemu produkcyjnego 
wykorzystującego technologię tone-
rów High Chroma – bizhub PRESS 
C70hc oraz omówiono najważniejsze 
trendy związane z rozwojem rynku. 
Prezentacje poprowadzili Mateusz 
Woźniak, Dyrektor Sprzedaży Sys-
temów Produkcyjnych, Paweł Grzyb, 
Marketing Manager, oraz Karol Głów-
ka Junior Product Manager, Konica 
Minolta Business Solutions Polska. 
Podczas warsztatów podkreślano 
związek między rozwojem technolo-
gii produkcyjnego kolorowego druku 
cyfrowego a ewolucją współczesnej 
komunikacji marketingowej. Twórcy 
kampanii promocyjnych chętnie łą-
czą różnorodne narzędzia i kanały 
komunikacji. Materiały drukowane, 
a szczególnie te powstające w proce-

(Nie)nasyceni kolorem 
Konica Minolta o kolorze

D R U K  C Y F R O W Y

sie cyfrowego druku produkcyjnego, 
stanowią bardzo ważny element 
działań crossmediowych. Przesądzają 
o tym możliwość szybkiej realizacji, 
personalizacji materiałów i konku-
rencyjna cena. Szczególnie ważnymi 
czynnikami są również kolor, jakość 
odwzorowania i spójność na każdym 
etapie kampanii marketingowej. 

Zaprezentowany bizhub PRESS 
C70hc to pierwszy system, któ-
ry w druku produkcyjnym pozwala 
wykorzystać potencjał autorskiego 

tonera Konica Minolta – High Chro-
ma. Umożliwia zarówno reprodukcję 
większego zakresu kolorów sRGB, 
jak i kolorów Pantone. Dzięki algo-
rytmowi poprawiającemu nasycenie 
kolorów urządzenie oferuje szerszą 
niż dotychczas przestrzeń barwną, 
której nie można było wydrukować 
przy użyciu standardowych systemów 
CMYK. Umożliwia niemalże idealną 
reprodukcję barw wyświetlanych np. 
na monitorze komputera – What You 
See Is What You Get.

Bizhub PRESS C70hc w pełni 
wspiera workflow RGB. Może być wy-
posażony w jeden z trzech kontrole-
rów: EFI IC-306, CREO IC-307, oraz 
wewnętrzny kontroler Hikari IC-601, 
opracowany przez firmę Konica Mi-
nolta. System oferuje szeroki zakres 
opcji wykańczania w linii. Drukuje 
z rozdzielczością 1200×1200 dpi 
(8 bitów) i współpracuje z zaawan-
sowaną technologią przetwarzania 
obrazu Konica Minolta S.E.A.D. II 
(Screen Enhancing Active Digital Pro-
cess), gwarantującą wysoką jakość 
reprodukcji kolorów z prędkością 
druku do 71 stron A4 na minutę.



Nasze specjalistyczne drukarki wielkoformatowe wraz z oprogramowaniem 
zapewniają wierność kolorów i dokładne odwzorowanie szczegółów.    
 

Nie zgadzaj się na kompromisy - wybierz specjalistyczne drukarki 
wielkoformatowe Canon do druku fotografii, plakatów, 
wydruków produkcyjnych zgodnie z Twoimi potrzebami.
www.canon.pl/wielkiformat-grafika-reklamowa/inspiracje

DRUK 
PLAKATÓW

Canon iPF6400SE

Canon iPF8400SE

DRUK 
PRODUKCYJNY

Canon iPF6400S

Canon iPF8400S

 DRUK 
 FOTOGRAFII

Canon iPF6400

Canon iPF8400

PRODUKCYJNY
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W dniu 27 czerwca miało miejsce otwarcie nowej siedziby firmy Papyrus 
Sp. z o.o. Papyrus mieści się przy ul. Wołoskiej 5 w budynku Taurus 
od 26 maja – klienci i przedstawiciele prasy po raz pierwszy mieli 

okazję oficjalnie zobaczyć nowe biuro firmy. 
Tak więc po powitaniu odbyło się zwiedzanie, poczęstunek i prezentacja 

spółki, którą poprowadzili wspólnie Prezes Zarządu Erik Jassi, Dyrektor Sprze-
daży Justyna Kowalczyk i Dyrektor Logistyki Agnieszka Woźniak. 

Następnie gości zaproszono Muzeum Plakatu w Wilanowie, z którym Pa-
pyrus współpracuje w ramach projektu wydania katalogu plakatów wystawy 
24. Biennale Plakatu. Zarówno album, jak i materiały reklamowe, zostały 
wydrukowane na papierze z oferty Papyrus. Po zwiedzaniu wystawy, po której 
oprowadził Michał Warda, wszyscy udali się do parku, gdzie przy lampce wina 
i w pięknym otoczeniu mogli odbyć nieformalne rozmowy.

Papyrus Sp. z o.o. wchodzi w skład ogólnoeuropejskiej grupy Papyrus AB. 
W asortymencie spółki są papiery dla poligrafii, segmentu biurowego, jak 
i materiały opakowaniowe oraz higieniczne, znanych producentów.

Otwarcie nowej siedziby  
firmy Papyrus

Justyna Kowalczyk i Erik Jassi
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W  siedzibie Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warsza-
wie odbyła się 5 czerwca 

konferencja „Rynek poligraficzny 
i opakowań z nadrukiem w Polsce”, 
objęta patronatem Ministerstwa Go-
spodarki oraz Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości. Podczas 
spotkania ogłoszono wyniki opra-
cowanego przez KPMG z inicjatywy 
Polskiego Bractwa Kawalerów Guten-
berga  najnowszego raportu „Rynek 
poligraficzny i opakowań z nadrukiem 
w Polsce”. Badanie zrealizowano 
w ramach projektu „Partnerstwo 
dla Promocji Polskiej Poligrafii” pod 
patronatem Wiceprezesa Rady Mini-
strów, Ministra Gospodarki, Janusza 
Piechocińskiego. Uczestnicy konfe-
rencji mieli okazję poznać stanowiska 
ekspertów wobec wyzwań, przed 
jakimi stoi współczesna poligrafia.

Gości powitali Jacek Kuśmierczyk 
– kanclerz PBKG, Jacek Bajger – 
partner KPMG, Paweł Graniewski 
– wiceprezes Giełdy Papierów War-
tościowych, Edward Tomasz Połaski 
– prezes Fundacji Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw. Konferencję 
otworzyło wystąpienie Jerzego Maj-
chrzaka, dyrektora Departamentu 
Innowacji i Przemysłu w Minister-
stwie Gospodarki, który odczytał list 
Ministra Janusza Piechocińskiego, 
dotyczący m.in. możliwości wsparcia 
przedsiębiorstw w ich ekspansji na 
rynki zagraniczne. 

Następnie Jakub Moskal, dyrektor 
Departamentu Koordynacji Wdra-

R E L A C J A

„Rynek poligraficzny i opakowań 
z nadrukiem w Polsce”
Konferencja Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

żania Programów PARP,  w ramach 
swojego wystąpienia „Oferta PARP 
dla przedsiębiorców w nowej per-
spektywie finansowej na lata 2014–
2020” przedstawił i omówił pokrótce 
Programy Operacyjne wdrażane przez 
PARP: Inteligentny Rozwój (IR), Wie-
dza, Edukacja, Rozwój (POWER) 
oraz Polska Wschodnia (PW). PARP 
ma być instytucją wdrażającą do 
wybranych działań w ramach PO IR 
i pełnić rolę Instytucji Pośredniczącej 
dla PO PW (z wyłączeniem pewnych 
działań). Będzie także beneficjentem 
systemowym programu POWER.

 W wystąpieniu „Produkcja me-
diów, klucz do zmian” Axel Bran-
dhorst, założyciel firmy Neo7even, 
pokrótce omówił historię powsta-
wania mediów – od ręcznie zapisy-
wanych pergaminów, przez książki 
drukowane na pierwszych maszynach 
mechanicznych, dynamiczny rozwój 
offsetu w drugiej połowie minione-
go stulecia, aż po postęp, jaki od 
1990 roku mógł się dokonać dzięki 
innowacjom wprowadzanym w sek-
torze usług internetowych. Internet 
otworzył drzwi przed alternatywnymi 
sposobami komunikacji, wielokana-

Od lewej: Jacek Bajger – Partner KPMG, Jacek Kuśmierczyk – Kanclerz PBKG,  
Paweł Graniewski – Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 
Edward Tomasz Połaski – Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw
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łowym publikowaniem, inteligentnym 
zarządzaniem drukiem i drukarnią 
za pośrednictwem najnowocześniej-
szych urządzeń mobilnych. W te 
trendy dobrze wpisuje się techno-
logia MindMap wykorzystywana do 
zarządzania produkcją poligraficzną, 
ze zintegrowaną opcją Marketing-
Management. Prelegent opisując 
praktyczne zastosowanie systemu 
Neozenzai przekonywał o tym, że 
wdrażając go można przede wszyst-
kim oszczędzić czas i pieniądze. 
Warto podkreślić, że w grudniu 2013 
firma Neo7even nawiązała współpra-
cę z Heidelbergiem – jej technologia 
wzbogaciła istniejące już możliwości 
systemu Prinect. 

„Globalne trendy w cyfrowej pro-
dukcji poligraficznej” przedstawił 
Tomasz Nazaruk, CEO Ricoh Pol-
ska. Prelegent zauważył, że udział 
produkcji cyfrowej w rynku rośnie, 
i wymienił najważniejsze obszary 
adaptacji technologii druku cyfrowe-
go: druki transakcyjne, direct mail, 
ulotki, wizytówki, książki. Omówił 
wzrost produkcji na urządzeniach 
atramentowych i przedstawił porów-
nanie kosztów druku według tech-
nologii, by pokazać, jak firma Ricoh 
pomaga drukarniom przekształcić się 
w dostawców usług marketingowych.

Andrzej Krzewina, prezes zarządu 
Drukarni Interak, wystąpił z prezen-
tacją „Druk jako platforma dialogu”, 
w której pokazywał, jak sprawić, aby 
druk, będący kanałem komunikacji, 
stał się niezwykły również w bizne-
sie. Nową jakość do tej komunikacji 
pozwala wnieść znajomość odbiorcy 
i jego zainteresowań, czyli targetowa-
nie (bazy danych), prekonfiguracja, 
druk web-to-print. Interak ma nie-
zbędne do realizowania tych celów 
narzędzia – zaspokaja komplemen-
tarne potrzeby klienta i budzi emocje 
dzięki spersonalizowanym drukom 
i systemowi kodowania.

Olaf Kacperski (członek zarządu 
ECMA Polska/wiceprezes zarządu 
MMP Neupack Polska) wygłosił re-
ferat „Opakowania kartonowe Made 
in Poland”. Przedstawił ECMA Polska 
– Związek Pracodawców Przetwórców 
Kartonu i ich Dostawców, przedsta-
wił rosnące wymagania dla tego 
sektora oraz wyniki badań polskich 
firm opakowaniowych (opierając 
się na ogólnodostępnych danych 

finansowych z lat 2009–2012). W 
ich świetle widać, że po pierwsze 
sprzedaż rośnie bardziej niż zużycie 
materiału, co informuje o większym 
udziale wartości dodanej w sek-
torze opakowaniowym. Po drugie, 
biznes opakowaniowy przenosi się 
na wschód UE i/lub wzrasta eksport 
opakowań na Zachód.

„Najnowsze trendy w technolo-
gii fleksodruku w Europie” omówił 
Carsten Bastian, Marketing Ma-
nager DuPont. Zaczął od ogólnych 
informacji o rynku opakowaniowym, 
który się profesjonalizuje, o czym 
świadczy coraz większa ilość part-
nerów i grup kapitałowych. Owocuje 
to stabilnym wzrostem w Europie 
Zachodniej i Wschodniej. W takich 
warunkach trzeba stawiać na jakość 
i bezpieczeństwo, przewidywalność 
produkcji, która bez względu na 
lokalizację drukarni zawsze ma da-
wać taki sam efekt końcowy. Nie 
mniej ważne są kwestie ekologii 
(i oszczędności) oraz przyjemności, 
jaką gwarantuje elastyczność dizaj-
nu i żywość kolorów. DuPont oferuje 
technologie, które pozwalają odpo-
wiedzieć na wymienione powyżej 
potrzeby klienta.

Jacek Bajger (KPMG) zaprezento-
wał wyniki IV edycji raportu „Rynek 
poligraficzny i opakowań z nadru-
kiem w Polsce”. Usługi i produkty 
poligraficzne oferowane przez pol-
skie firmy cieszą się coraz więk-
szą popularnością za granicą. Taki 
wniosek płynie z najnowszej edycji 
raportu na temat branży poligraficz-
nej w Polsce. W 2013 r. wartość 
eksportu przekroczyła 5 mld zł, 
a odsetek przedsiębiorstw poligra-
ficznych posiadających zagranicz-
nych klientów stale się zwiększa. 
W porównaniu z ubiegłorocznym 
badaniem widoczna jest wyraźna 
poprawa nastrojów w branży. (Ra-
port dostępny jest na stronie http://
www.swiatdruku.eu/Czytelnia/Rynek-
poligraficzny-w-Polsce-raport-2014)

Dr Andreas Blaschke, prezes 
ECMA i członek zarządu MM Group, 
wystąpił z referatem „ECMA – Głos 
Europejskiego Przemysłu Opakowań 
Kartonowych” i przedstawił instytu-
cję założoną w 1960 w celu pro-
mocji tektury litej i produkowanych 
z niej opakowań. ECMA to platforma 
wymiany doświadczeń i informacji, 

zrzeszająca 500 europejskich pro-
ducentów tektury litej i organizacje 
oraz dostawców. Wskazał na aktual-
ne w branży opakowaniowej tematy 
(m.in. dyrektywy dotyczące opako-
wań wyrobów tytoniowych, kwestie 
związane z pakowaniem żywności: 
oleje mineralne, GMP; wydłużone 
terminy płatności). Zaprosił zain-
teresowanych na kongres ECMA/
Pro Carton (18–20 września 2014, 
Sorrento, Włochy), organizowany 
pod hasłem: What’s Up on Cartons: 
Multiple Challenges Ahead!

Leszek Nowaczyk, Stowarzyszenie 
REFA Wielkopolska, przedstawił 
projekt „Trzy kampanie integrują-
ce przedsiębiorstwa sektora MŚP 
i ich otoczenie w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska”. Komi-
sja Europejska w 2008 r. założyła 
redukcję emisji gazów cieplarnia-
nych o 20% (w stosunku do 1990), 
zużycia energii o 20% (w stosunku 
do prognoz na 2020), i zwiększenie 
udziału energii odnawialnej do 20%. 
Cele te mają być osiągnięte do 
2020 r. Prezentowane kampanie są 
skierowane do MŚP, które stanowią 
w Polsce ok. 99% wszystkich firm, 
ich wpływ na wykorzystanie zasobów 
naturalnych jest ogromny, a świado-
mość tego niska. Celem programu 
jest jej podniesienie i zainspirowanie 
efektywnych działań.

Konferencję kończył panel dysku-
syjny, w którym uczestniczyli Edward 
Tomasz Połaski, prezes Fundacji 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Jakub Moskal, Paweł Graniewski, 
Olaf Kacperski, Tomasz Nazaruk, 
Krzysztof Pindral, prezes zarządu 
Heidelberg Polska, Andrzej Krzewina 
oraz Tomasz Nojszewski, dyrektor 
sprzedaży DuPont. Wielowątkową 
dyskusję moderowali Jacek Ku-
śmierczyk i Jacek Bajger. Mówiono 
m.in. o roli państwa we wspieraniu 
rozwoju przedsiębiorstw, o przyszło-
ści druku cyfrowego, o tym, w jaki 
sposób giełda papierów wartościo-
wych może pomóc przedsiębior-
stwom w konsolidacji i o znaczeniu 
eksportu dla branży poligraficznej. 
Wskazywano, że wartość przemysłu 
poligraficznego w Polsce, wbrew 
wcześniejszym szacunkom, stale 
rośnie, również dzięki eksportowi 
– jesteśmy postrzegani na świe-
cie jako rzetelni wykonawcy, którzy 
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terminowo realizują wysokiej jako-
ści produkty. Ponadto przyznali, że 
drukarnie wydawnicze będą musiały 
otworzyć się na nowoczesne media 
i technologie, aby utrzymać swoją 
pozycję na rynku. Podkreślono, że 
mimo naszego dużego potencjału 
społecznego małe i średnie przed-
siębiorstwa wciąż mają problemy, 
nad którymi stale należy pracować.

Wsparcie dla ludzi biznesu zwią-
zane z wejściem Polski do Unii Eu-
ropejskiej bez wątpienia odgrywało 
i nadal odgrywa istotną rolę w roz-
woju ich firm. Tyczy się to jednak 
głównie dużych przedsiębiorstw – 
małe i średnie nie mogą w pełni 
korzystać z tych udogodnień, ponie-
waż trudno jest im spełnić wyma-
gane przez poszczególne programy 
warunki. Obecnie wszystkie firmy 
powinny koncentrować się głównie 
na rynkach wschodnich, które sta-
nowią prawdziwe wyzwanie – z za-
chodnimi jesteśmy już zaznajomieni. 
I nie chodzi tu wyłącznie o Rosję, 

ale w perspektywie najbliższych lat 
również Wietnam i dalej położone 
kraje. Od 14 lat wiele w tym zakre-
sie zmieniło się na lepsze, ale nadal 
daleko nam do firm amerykańskich 
czy niemieckich. W Polsce problem 
z konsolidowaniem się firm można 
określić jako problem pierwszego 
pokolenia – firmy założone niegdyś 
przez podmioty fizyczne są teraz 
firmami rodzinnymi, kierują nimi 
osoby blisko spokrewnione, myśli 
się w nich kategoriami dziedzicze-
nia w¨obrębie rodziny, dlatego tak 
trudno jest im podjąć decyzję o po-
łączeniu się z innymi podmiotami.

Jednak konsolidacja może być 
jedyną odpowiedzią na falę konku-
rencji firm z Zachodu, jedyną szansą 
na przetrwanie – w innych krajach 
podobna sytuacja miała miejsce 
w latach 60. minionego stulecia; 
teraz Polacy powinni otworzyć się 
na zmiany.  

Podczas dyskusji podkreślano 
też, że teraz jest dobry moment na 

wprowadzanie nowych technologii, 
firmy pozyskują środki, które mogą 
zainwestować w bardzo wysokiej 
klasy maszyny, co zwiększa ich kon-
kurencyjność na rynku.

Jeszcze innym wątkiem były pol-
skie drukarnie fleksograficzne, z któ-
rych większość (85%) drukuje na 
eksport. Większość tych firm planuje 
dalszy rozwój i ekspansję na kolejne 
rynki, mimo że w kraju nadal mamy 
ogromny potencjał ze względu na 
znaczną konsumpcję opakowań. 
Dzięki środkom pozyskanym z fundu-
szy unijnych polskie drukarnie już nie 
odstają od drukarń europejskich, co 
więcej, mogą zagwarantować wyższą 
jakość i korzystniejszą cenę w po-
równaniu ze swoimi zagranicznymi 
konkurentami. Umiejętności, jakość 
i przystępna cena to tajemnica suk-
cesu polskich przedsiębiorstw. 

Tematyka konferencji spotkała się 
z dużym zainteresowaniem, o czym 
mogła świadczyć wysoka frekwencja.

JR, KD, JS
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Hasło przewodnie 8. konfe-
rencji Meet Kodak Polska 
brzmiało: „Poczuj ducha ry-

walizacji i dołącz do najlepszych 
na rynku”. Tym razem spotkanie, 
organizowane dorocznie przez firmę 
Kodak Polska, odbyło się 5 czerwca 
w Jachrance koło Warszawy. Konfe-
rencję rozpoczęła Jolanta Wiśniew-
ska, dyrektor zarządzająca Kodak 
Polska. Podkreśliła, że od wielu lat 
Kodak jest skoncentrowany na do-
starczaniu przełomowych technologii 
dla biznesu. Wymieniła trzy obszary, 
gdzie propozycje firmy stanowią zna-
czące przełomy: produkcja opako-
wań – system Flexcel NX dla rynku 
fleksograficznego, rynek komunikacji 
graficznej – zwiększenie wartości 
dodanej poprzez druk hybrydowy 
i cyfrowy z technologią Stream Inkjet 
oraz bezprocesowe, proekologicze 
płyty Sonora XP, druk użytkowy – 
technologia SQUARESpot i techno-
logie materiałowe dla innowacyjnych 
niskobudżetowych rozwiązań w pro-
dukcji ekranów dotykowych, baterii 
słonecznych, czujników, siłowników, 
obwodów drukowanych. Gości przy-
witał również Komal Sharma – dyrek-
tor zarządzający Kodak Emer-
ging Geographies w regionie 
EAMER, który uwypuklił zna-
czenie rynku polskiego i jego 
rozwoju dla firmy oraz regionu. 

Z prezentacją „Jak skutecz-
nie pozyskać nowego klienta 
i zyskać jego lojalność – za-
danie nieosiągalne czy ba-
nalnie proste?” wystąpił pro-
wadzący firmę konsultingową 
Aleŝ Lisac, ekspert z dziedziny 
marketingu bezpośredniego 
ze Słowenii. Jego propozycja 
opierała się na kilku zasadach 
– poznania klienta i jego po-

Meet Kodak Polska 2014 

trzeb, nawiązania z nim przyjaznych 
relacji, rzetelnej oceny sytuacji wła-
snej firmy oraz przeprowadzenia 
w niej niezbędnych zmian oraz zapro-
ponowania rynkowi czegoś nowego. 
Tu wymienił chociażby możliwości 
personalizacji, jaką umożliwiają mię-
dzy innymi rozwiązania firmy Kodak. 

„Wyzwania i problemy przy wdraża-
niu druku cyfrowego w drukarniach” 
to wystąpienie, którego autorem był 
Sławomir Iwanowski, regionalny szef 
sprzedaży Kodak Polska. Zaprezento-
wał w nim główne tendencje rynko-
we i, na tym tle, możliwości druku 

cyfrowego, podkreślając, jak ważny 
jest wybór technologii. Przedstawił 
też propozycje Kodaka z zakresu 
elektrofotografii (Kodak NexPress, 
Digimaster) oraz inkjetu – systemy 
Kodak Prosper 1000 i Kodak Pro-
sper 5000 XL. Omówił też pokrótce 
wyzwania, jakie stoją przy wdrażaniu 
druku cyfrowego, koszty, ale przede 
wszystkim korzyści, jakie można od-
nieść.

Mirosława Peret, dyrektor finan-
sowa Druk-Intro S.A. w wystąpieniu 
„Jak poszłam na wojnę z Sono-
rą...” podzieliła się doświadczeniami 

z wdrożenia bezproceso-
wych płyt Kodak Sonora 
XP w tej drukarni. Ko-
rzyści to wyeliminowanie 
chemii, wody, odpadów, 
ścieków, ograniczenie 
zużycia energii, niższe 
koszty pracy. Decydując 
się na bezprocesowe 
płyty Kodak Sonora, jak 
zapewniała prelegentka, 
można obniżyć koszty na-
wet o 3500 euro rocznie.  
Drukarnia zyskuje lepszą 
kontrolę procesu, stabil-
ność produkcji, dobre wy-

R E L A C J A
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niki przy produkcji dużych nakładów, 
a także przewagę konkurencyjną. 
Wyzwania przy wdrażaniu to zmiana 
mentalności operatorów maszyn 
i pracowników drukarni.

O technologii bezprocesowej i wła-
snych doświadczenia z wdrożenia 
płyty Kodak Sonora XP w formacie 
VLF w drukarni opakowań mówił 
Michał Rulewicz, specjalista ds. CtP 
w firmie Werner Kenkel. Ten znany 
producent tektury falistej, a także 
opakowań z nadrukiem fleksogra-
ficznym i offsetowym, od lat stosuje 
rozwiązania Kodaka. Kilka lat temu 
zakupił system CtP bazujący na na-
świetlarce wielkoformatowej Kodak 
Magnus VLF Quantum 5570, opro-
gramowaniu workflow Kodak Prinergy 
Powerpack, Kodak Insite Prepress 
Portal z opcją Kodak Matchprint 
Virtual oraz prooferze Kodak Match-
print. Prelegent podał argumenty 
przemawiające za likwidacją wy-
woływarki i procesu wywoływania 
w drukarni. Obecnie Werner Kenkel 
pracuje na drugiej partii płyt Kodak 
Sonora XP – 5000 sztuk. Firma nie 
ma żadnych problemów z drukiem 
w formacie VLF przy wykorzystaniu 
płyt Kodak Sonora XP, ani proble-
mów z buforem maszyny offsetowej, 
czy z jej rozruchem (nie zmienia się 
ilość zużywanej makulatury). Michał 
Rulewicz zaznaczył tylko, że mycie 
w celu archiwizacji tych płyt w firmie 
Werner Kenkel wymaga uwagi. 

„(Nie)zwykłe opakowania” to tytuł 
prezentacji Doroty Kałowskiej, Part-
ner & Strategy Consultant, Cobalt 
Spark. Znalezienie odpowiedzi na 
pytanie, jakie powinno być „do-
bre”, czyli skuteczne opakowanie, 

to zadanie niełatwe, co podkreślała 
prelegentka, wymagające interdy-
scyplinarnej wiedzy i doświadcze-
nia, wiedzy z zakresu marketingu, 
merchandisingu, druku i technolo-
gii produkcji, designu, ale przede 
wszystkim doskonałego zrozumienia 
potrzeb i oczekiwań dzisiejszego 
konsumenta. Próbowała wyjaśnić 
słuchaczom, jak go zrozumieć i na 
jakiej podstawie podejmuje on de-
cyzje zakupowe. Pokazała też, jak 
opracować opakowania, które będą 
skutecznie promowały markę wśród 
tysięcy innych produktów.  

Następnie na pytanie, „Jak tech-
nologia Kodak wpływa na jakość, 
wizerunek produktu i marki”, od-
powiedział Jacek Galiński, Kodak 
Polska. Przedstawił portfolio pro-
duktów Kodaka, w tym płyty Ko-
dak Sonora, oprogramowanie firmy 
Kodak i system Kodak Flexcel NX, 
którego liczba wdrożeń w naszym 
kraju wciąż rośnie. Gwarantuje on 
wysoką jakość wydruków, konkurują-
cą z jakością oferowaną dotąd przez 
rotograwiurę (technologię znacznie 
droższą), ale też generuje znaczące 
korzyści operacyjne dla odbiorców. 
Są to m.in.: skrócony czas rozruchu 
maszyny drukującej, redukcja ilości 
odpadów i czasów przestoju, trwalsze 
formy drukowe oraz bardziej wydaj-
ne zużycie farby, a także eliminacja 
typowych problemów, jakie mogą 
się przydarzyć w produkcji flekso-
graficznej. 

Magdalena Michalska, dyrektor 
ds. sprzedaży i marketingu Chesa-
peake Polska, w swojej prezentacji 
„Granice rozwoju technologiczne-
go – dialog potrzeb i możliwości” 

zachęcała uczestników konferencji 
do wyrażenia swoich spostrzeżeń 
na temat przyszłości branży. Jasno 
sformułowała wyzwania, jakie przed 
nią stoją – krótkie nakłady, duża ilość 
kolorów specjalnych, przezbrojenia, 
zmiany lub niepowtarzalne projekty, 
niestabilność koloru przy offsecie 
przy krótkich seriach produkcyjnych. 
Aby poradzić sobie z tymi wyzwa-
niami, trzeba wybierać odpowiednie 
technologie. W tym zakresie Kodak 
ma, zdaniem prelegentki, bardzo 
dużo do zaoferowania. 

Dowodem tego, jak rozwiązanie 
Kodaka może sprostać wyzwaniom ja-
kościowym, było ostatnie wystąpienie. 
Jacek Młynarczyk, Sales & Marketing 
Manager Miller Graphics Poland Sp. 
z o.o. mówił o wysokojakościowym 
druku opakowań i doświadczeniach 
Miller Graphics z wykorzystywanym 
w niej od kilku lat systemem Kodak 
Flexcel NX. Pozwala on firmie nie 
tylko dostarczać rozwiązania konku-
rujące z jakością oferowaną dotąd 
przez wklęsłodruk, ale też generować 
znaczące korzyści dla odbiorców – 
w głównej mierze drukarń.

Firma Kodak Polska zadbała rów-
nież o dodatkowe atrakcje. Uroczy-
stej kolacji towarzyszyły brazylijskie 
rytmy – w nawiązaniu do mistrzostw 
świata w piłce nożnej. Uczestnicy 
konferencji wracali do swoich co-
dziennych spraw wypoczęci i zain-
spirowani nowymi możliwościami 
rozwoju swoich biznesów, co – jak 
mają nadzieję organizatorzy spotka-
nia – przełoży się w przyszłości na ich 
wspólny sukces. 

     
Na podst. tekstu PAI

R E L A C J A
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W maju w siedzibie COBRO 
– Instytutu Badawcze-
go Opakowań odbyło się, 

w  ramach Dnia Otwartego, „spo-
tkanie z prasą”, na którym byli obec-
ni przedstawiciele poszczególnych 
jednostek Instytutu oraz wiodących 
czasopism branżowych związanych 
z tematyką opakowań. Dzień Otwarty 
zorganizowano z okazji 40-lecia CO-
BRO i 20-lecia Polskiej Izby Opako-
wań. Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław 
Tkaczyk przywitał gości i dokonał 
prezentacji zebranych. Następnie 
opowiedział o historii, zadaniach 
i bieżącej działalności placówki, któ-
rą kieruje (zastępcą Dyrektora ds. 
Naukowych i jednocześnie kierow-
nikiem Centrum Badań i Rozwoju 
jest prof. nzw. dr hab. inż. Hanna 
Żakowska, która także wzięła udział 
w spotkaniu). 

Zalążkiem COBRO był Zakład 
Opakowań, utworzony w 1952 r. 
w Instytucie Handlu i Żywienia Zbio-
rowego. Pięć lat później przekształ-
cono go w Centralne Laboratorium 
Opakowań, które po kolejnych dwóch 
latach włączono do Centralnego 
Ośrodka Opakowań. W roku 1974 
powstał COBRO, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 
którego pierwszym dyrektorem był 

mgr inż. Jan Lekszycki. Powstanie 
COBRO umożliwiło zintensyfikowa-
nie działalności badawczej. Zaczęto 
prace nad rozwojem produkcji nie 
wytwarzanych wcześniej w kraju ma-
teriałów i nad ich uszlachetnianiem. 
Od 2001 r. dyrektorem placówki jest 
prof. Stanisław Tkaczyk. W ostatnich 
latach COBRO, poza pracami ba-
dawczymi, uczestniczy we wdrażaniu 
innowacyjnych rozwiązań w produkcji 
materiałów i opakowań, w oparciu 
o umowy zawarte z przemysłem. 
W roku 2010, na mocy odpowiedniej 
ustawy, stał się instytutem badaw-
czym, a w 2013 otrzymał nazwę CO-
BRO – Instytut Badawczy Opakowań.

COBRO, jako państwowy instytut 
badawczy, nadzoruje minister go-
spodarki. Przedmiotem podstawowej 
działalności jest prowadzenie ba-
dań naukowych i prac rozwojowych 
w dziedzinie opakowalnictwa, przy-
stosowanie wyników tych prac do 
potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie 
w podmiotach przemysłowych oraz 
innych organizacjach. Placówka dys-
ponuje nowocześnie wyposażonymi 
laboratoriami badawczymi, jak rów-
nież urządzeniami do produkcji serii 
doświadczalnych materiałów opako-
waniowych i opakowań. Specjaliści 
COBRO mają wieloletnie doświad-

czenie zawodowe, gwarantujące naj-
wyższy poziom badań i innych usług. 
Misją Instytutu jest zaspokajanie 
potrzeb badawczo-rozwojowych, in-
nowacyjnych, edukacyjnych i infor-
macyjnych podmiotów działających 
na rzecz projektowania, produkcji, 
dystrybucji, użytkowania materiałów 
opakowaniowych i opakowań, a także 
instytucji, organizacji gospodarczych, 
organów administracji państwowej 
i samorządowej zainteresowanych tą 
problematyką.

Badania i wdrożenia COBRO doty-
czą dziedzin takich jak: właściwości 
materiałów opakowaniowych i opa-
kowań, technologie innowacyjnych 
materiałów opakowaniowych i opa-
kowań oraz pakowania, wzajemne 
oddziaływanie produktu i opakowania 
oraz metody zabezpieczania pako-
wanego produktu, jakość zdrowotna 
opakowań do kontaktu z żywnością, 
rola opakowań w nowoczesnych sys-
temach logistycznych, doskonalenie 
metody badań materiałów opakowa-
niowych i opakowań, prognozowanie 
rozwoju przemysłu i rynku opakowań, 
ograniczanie negatywnego wpły-
wu opakowań i odpadów opakowa-
niowych na środowisko, sozologia 
(nauka praktyczna, której cel to 
zabezpieczanie przed degradacją 

Dzień Otwarty w COBRO
R E L A C J A



zasobów przyrody i racjonalne gospo-
darowanie) opakowań, oceny cyklu 
życia (LCA), wskaźniki emisji CO2 
itd. Ważnymi obszarami działalności 
COBRO są także badania materia-
łów opakowaniowych i opakowań 
oraz analizy techniczne na potrzeby 
przedsiębiorców i innych organizacji, 
certyfikacja i normalizacja, doradztwo 
naukowo-techniczne, opracowywa-
nie opinii i ekspertyz, organizowanie 
seminariów i konferencji naukowych 
i czynne w nich uczestnictwo – jak też 
w imprezach promocyjnych, targach 
oraz wystawach, prowadzenie szkoleń 
i kursów, upowszechnianie wyników 
prowadzonych prac, w szczególności 
poprzez informację naukowo-tech-
niczną, w tym działalność biblioteczną 
i wydawniczą. COBRO współpracuje 
z innymi krajowymi i zagranicznymi 
placówkami naukowo-badawczymi, 
uczelniami wyższymi, podmiotami 
gospodarczymi, organami admini-
stracji państwowej i publicznej oraz 
innymi jednostkami sektora finansów 
publicznych.

Projekty, w których uczestniczy 
lub uczestniczy Instytut, to m.in.: 
EcoPaperLoop (zwiększanie poziomu 
recyklingu wyrobów z papieru), Pla-
styce (stosowanie tworzyw zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
zwłaszcza tworzyw ulegających biode-
gradacji i wytwarzanych z surowców 
odnawialnych), SoLaPack (zapo-
bieganie migracji krytycznych sub-
stancji przez zastosowanie warstwy 
sorpcyjnej na materiale opakowa-
niowym pochodzenia celulozowego), 
SelectPerm (opracowanie materiału 
o selektywnej przepuszczalności tle-
nu i CO2 do pakowania świeżych 
produktów – co przedłuży okres ich 
przydatności do spożycia), Biotrem 
(innowacyjna grupa opakowań kom-
postowalnych do kontaktu z żywno-
ścią „biotrem novum” z surowców 
odnawialnych i technologia ich wy-
twarzania), Skrobiomat (modyfikacja 
i funkcjonalizacja surowców biopo-
limerowych pochodzących z prze-
twórstwa zbożowo-młynarskiego do 
opracowania biomateriałów nowej 
generacji), Most (model ogranicza-
nia strat i marnowania żywności), 
Cost FP1003 9 (Europejski Program 
Współpracy w Dziedzinie Badań Na-
ukowo-Technicznych), Margen (opra-
cowanie nowej generacji materiałów 

opakowaniowych z tworzywa polime-
rowego podlegającego recyklingowi 
– folie do użytku bezpośredniego i do 
wytwarzania z nich metodą termofor-
mowania sztywnych opakowań, głów-
nie na produkty spożywcze), Projekt 
PL-0015 (opracowanie i wdrożenie 
systemu wspomagania doboru opa-
kowań w obrocie rynkowym świeżymi 
owocami i warzywami), ModelPack 
(prognozowanie jakości opakowań 
z tektury falistej). 

Następnie Wacław Wasiak, dyrek-
tor Polskiej Izby Opakowań, przed-
stawił tę organizację, wymieniając 
jej priorytety, m.in. wprowadzanie 
innowacji i unowocześnień, moni-
torowanie warunków prowadzenia 
firm, troska o etykę w biznesie, 
upowszechnianie wiedzy. Utworzona 
1994 r. PIO, której prezesem jest 
prof. Stanisław Tkaczyk, to organi-
zacja samorządu przedsiębiorców 
skupiająca ponad 100 producentów 
opakowań, materiałów opakowa-
niowych, maszyn i urządzeń dla 
przemysłu opakowań. Reprezentuje 
interesy tego środowiska. Udziela 
wsparcia w rozwoju firm, w szcze-
gólności małych i średnich. Izba 
aktywnie uczestniczy w formułowa-
niu prawa gospodarczego, polityki 
przemysłowej, podatkowej, celnej 
itp., wspiera inicjatywy gospodarcze 
i organizacyjne członków, organizuje 
imprezy promocyjne, kształcenie, 
doradztwo, konsulting, ułatwia kon-
takty z partnerami krajowymi i zagra-
nicznymi, współpracuje ze związkami 
i stowarzyszeniami branżowymi oraz 
organizacjami zagranicznymi, prowa-
dzi bank ofert handlowo-koopera-
cyjnych, gromadzi i rozpowszechnia 
informacje techniczno-ekonomiczne 
z dziedziny opakowalnictwa, pro-
muje działalność Izby i wszystkich 
jej członków, wydaje „Biuletyn Opa-
kowaniowy”. Wraz z COBRO jest 
współorganizatorem konkursu na 
opakowanie Pak Star.

Goście mieli rzadko trafiającą się 
okazję zwiedzić laboratoria Insty-
tutu: Laboratorium Badań Mate-
riałów i Opakowań Jednostkowych 
oraz Laboratorium Badań Opakowań 
Transportowych. Po lunchu chętnym 
zaproponowano projekcje filmów 
o technologiach produkcji opakowań. 

JW
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Polski sektor przetwórców tektu-
ry rozwija się, zaś wielu dużych 
i średnich przedsiębiorców 

instaluje składarko-sklejarki. Nick 
Coombes odwiedził kilka rozrzuco-
nych po Polsce firm, by zbadać rynek 
i przekonać się, jakie okoliczności 
pozwalają na te inwestycje.

ECMA (European Carton Makers 
Association) od wielu lat jest „punk-
tem spotkań” drukarzy i przetwórców 
tektury litej, ale dopiero w 2013 
roku powstało polskie stowarzysze-
nie firm z tego sektora pod szyldem 
ECMA. Hans van Schaik, dyrektor 
zarządzający ECMA, mówi: „Przy ro-
snącym znaczeniu polskiej produkcji 
i regulacji unijnych uznaliśmy, że 
potrzeba zorganizowania polskiego 
biznesu w spójną sieć, którą można 
reprezentować na stopniu europej-
skim, jest nagląca. ECMA z radością 
zorganizowała spotkanie inaugurujące 
działalność polskiego stowarzyszenia 
i będzie je w przyszłości wspierać, ale 
cieszy się również z faktu, że polska 
społeczność zarządza swoim własnym 
stowarzyszeniem. To ukierunkuje im-
prezy i nada im wartość, oraz sprawi, 
że będą doskonale dopasowane do 
polskiego rynku i przemysłu”.

Właśnie stworzenie polskiego sto-
warzyszenia producentów i prze-
twórców tektury litej stało się tłem 
i impulsem do przeprowadzonych 
przeze mnie badań tego szybko roz-
wijającego się w Polsce sektora.

Drukpol
Drukarnia Drukpol mieszcząca 

się w Sulejówku to typowa polska 
prywatna firma. Założył ją Krzysz-
tof Kwiatkowski w 1990, po upad-
ku bloku sowieckiego. Początkowo 
produkowała akcydensy, dopiero 

Z wizytą u polskich producentów 
opakowań z tektury 

w 2004 zajęła się zadrukiem tektury, 
który dziś stanowi 60% produkcji 
firmy. Drukpol zatrudnia 170 osób, 
dostarcza zamówienia głównie na 
rynek polski – na rynki UE eksportuje 
10% produkcji. Drukpol chce dalej 
rozwijać się na tym obszarze.

Na park maszynowy drukarni skła-
dają się m.in. 4 maszyny Heidelberg 
Speedmaster w formacie B1. Dru-
kują maks. 6 kolorami i lakierują, 
a najnowsza ma zespół do utrwalania 
promieniami UV. Firma posiada także 
rozwiązanie do tłoczenia folią na go-
rąco i wykonywania okienek. Dzięki 
takiemu wyposażeniu świetnie radzi 
sobie z różnorodnymi pracami dla 
branży napojów i kosmetycznej oraz 
farmaceutycznej. Wiceprezes zarządu 
Drukpol, Tomasz Balcerowski, tak 
tłumaczy wybór sektora: „Wolimy 
mierzyć się z rynkiem, na którym 
koszt jednostkowy nie jest najważ-
niejszym czynnikiem”.

W dziale składarko-sklejarek jako 
pierwsze znalazło się urządzenie 
Fuego, a gdy w 2011 r. zaistniała 
potrzeba podniesienia wydajności – 
Omega Performa 110 z modułem 
Omega Braille. W 2013 zaś dołączy-
ła Omega Performa 80.

Aktualnie Drukpol pracuje w syste-
mie trzyzmianowym 5 dni w tygodniu, 
co zostawia sporo miejsca na rozwój. 
Krzysztof Kwiatkowski jest jednak 
świadom, że aby przenieść firmę na 
wyższy poziom, będzie musiał zdecy-
dować się na połączenie sił z innym 
przedsiębiorstwem lub na fuzję.

Technopol	Group	i	RD
Technopol Group, na którą aktu-

alnie składają się dwie drukarnie: 
w Ostrowie Wielkopolskim i Żyrardo-
wie, została założona przez Rafała 
Czwojdzińskiego w 1999. W 2010 r. 
dołączyła do niej RD, firma-siostra 
z Krotoszyna. Produkcję dzielą między 

 Tomasz Balcerowski, Drukpol

O P A K O W A N I A
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siebie maszyny fleksograficzne do 
zadruku tektury falistej i offsetowe 
do zadruku tektury litej. W Techno-
polu linie Martin Rapidex zadrukowują 
6 mln m2 tektury głównie w formatach 
B, C, B+E, oraz mikrofali (Micro 
Flutes), głównie na potrzeby sektora 
żywnościowego (w tym mięsnego), 
meblowego i samochodowego. Do 
tych celów wymagana jest składarko-
sklejarka o dużej mocy i dokładności. 
Czwojdziński tłumaczy, dlaczego zde-
cydował się na rozwiązanie propono-
wane przez Duran Machinery. „Uznali-
śmy, że Omega Allpro 165 odpowiada 
naszym potrzebom, ponieważ łączy 
specjalizację z wydajnością”. Pierwsza 
Omega trafiła do drukarni prosto po 
targach CCE 2013, druga wzbogaci 
jej park maszynowy pod koniec tego 
roku. Kolejnym urządzeniem Durana 
będzie Omega Magnus, która pozwoli 
na szybsze przetwarzanie bardziej 
różnorodnej tektury.

Drukarnia RD jest wyposażona 
w wielokolorowe maszyny w formacie 
B2, m.in. KBA Rapida 75 i Rapida 
66. Pierwsza ma 6 kolorów i zespół 
lakierujący, druga 4 lub 2 z odwraca-
niem. Zadrukowują głównie kartony 
w mniejszych formatach na potrzeby 
przemysłu farmaceutycznego i ko-
smetycznego. RD potrzebowała do 
produkcji farmaceutycznej składarko-
sklejarki z modułem Braille’a. Dlatego 
w ub.r., mając już wcześniej do czy-
nienia z Omegą, zamówiła Allpro 70. 
Rafała Czwojdziński chwali szkolenie 
w zakresie obsługi nowego urządzenia, 
przeprowadzone przez pracowników 
Duran Machinery oraz firmę ITTP, koor-
dynującą zamówienie i instalację urzą-

dzenia. „Do 2015 roku chcę podwoić 
rozmiary drukarni, co oznacza nowe 
maszyny, dodatkowy personel, większe 
powierzchnie magazynowe” – mówi 
właściciel, informując, że wysoko na 
liście jego priorytetów znajdują się 
opakowania wielofunkcyjne.

Multipress
W podkrakowskiej Morawicy roz-

mawiałem z właścicielem i założycie-
lem drukarni Multipress, Andrzejem 
Rabendą, o odnoszącym sukcesy 
rodzinnym interesie. Rozpoczęły go 
w 1990 r. etykiety na alkohole i dla 
sektora cukierniczego produkowane 
na jednokolorowej używanej maszy-
nie, wykrawane na prostej prasie 
własnego pomysłu. 10 lat temu 
Andrzej Rabenda dostrzegł potencjał 
etykiet samoprzylepnych i zainstalo-
wał 8-kolorową wąskowstęgową ma-
szynę fleksograficzną MPS EF 330, 
co uwolniło potencjał posiadanych 
arkuszowych maszyn offsetowych 
i pozwoliło skoncentrować się na 
przetwarzaniu tektury litej. Dziś na 
park maszynowy drukarni Multipress 
składają się najnowsze, 3-letnie 
maszyny Speedmaster XL. Dwie są 
w formacie B1: 5-kolorowa z zespo-
łem lakierującym oraz 6-kolorowa 
z podwójnym lakierem i zespołem 
Star Foil. Jest jeszcze 6-kolorowa 
XL75 z lakierem i hybrydowym sys-
temem utrwalania UV/IR.

Rabenda mówi: „Tektura lita sta-
nowi 75% naszej sprzedaży, etykie-
ty – tylko 25%, co jest sukcesem 
i przynosi dochód, zważywszy na fakt, 
że mamy tylko jedną wąskowstęgową 
linię flekso (small format flexo line). 
Głównym rynkiem opakowaniowym 

dla nas pozostaje Polska”. Rabenda 
założył na rok 2015 obroty o wys. 10 
mln. euro, co będzie możliwe tylko 
dzięki rozwinięciu eksportu. Sektory, 
dla których Multipress produkuje, 
czyli kosmetyczny, cukierniczy i opieki 
zdrowotnej, wymagają opakowań wy-
sokiej jakości i z wartością dodaną. By 
sprostać temu zadaniu, potrzeba od-
powiedniej składarko-sklejarki. Wybór 
padł na model Performa 80 wyposa-
żony w Omega Pack Station. Urzą-
dzenie zostało dostarczone w grudniu 
2013, w pakiecie z 2-tygodniowymi 
szkoleniami.

Właściwe	inwestycje	
stymulują	wzrost

Podczas mojej wizyty w Polsce do-
szedłem do wniosku, że rynek dojrzał 
w ciągu 24 lat prywatnych przed-
sięwzięć podejmowanych od chwili 
odzyskania przez nią niezależności. 
Powyższy przegląd jasno pokazuje, że 
właściwe inwestycje stymulują wzrost. 
Wiele firm osiągnęło w tym czasie 
znaczące sukcesy, nadszedł jednak 
czas, by przejść do kolejnego etapu 
i zmienić wymiar działalności, a to 
oznacza łączenie sił w celu zwiększe-
nia mocy produkcyjnych albo wejście 
do istniejących grup międzynarodo-
wych. Obie opcje obiecują zysk. Nie 
ulega wątpliwości, że polski rynek 
tektury litej ma potencjał, który czeka, 
by go wykorzystać. Kto to zrobi?

 Nick Coombes
Print Media Consultant

skrót artykułu „Europe’s rising 
star in folding cartons”

(całość na stronie:  
http://www.swiatdruku.eu/English/)

Tłum. KD

Andrzej Rabenda, Multipress

Rafał Czwojdziński, Technopol
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Ponad 250 klientów i specjali-
stów z całego świata, związa-
nych z produkcją opakowań, 

wzięło udział w dwóch czerwcowych, 
skoncentrowanych na tematyce za-
awansowanych technologii dla tego 
sektora imprezach, których gospoda-
rzem była firma Heidelberger Druck-
maschinen AG. 

3 czerwca w Ludwigsburgu odbył 
się „HEI Special Folding Day”, pod-
czas którego zapoznano zaproszo-
nych dziennikarzy z różnych krajów 
z portfolio złamywarek Stahlfolder, 
ich możliwościami i nowymi urzą-
dzeniami z tej rodziny. Zebranych 
gości przywitał Rolf Munz, dyrektor 
zarządzający zakładu produkcyjnego 
Heidelberg Postpress Deutschland 
w Ludwigsburgu.

Pierwszą prezentację – „Stahlfol-
der: strategia i portfolio” – wygłosił 
szef działu Postpress Commercial, dr 
Frank Schaum. W swoim wystąpieniu 
podkreślił dużą rolę, jaką odgrywa 
obróbka po druku w przebiegu całego 
procesu produkcyjnego oddziałując 
na jego wydajność i realizację po-
szczególnych projektów na czas. To 
właśnie procesy postpressowe mają 
decydujący wpływ na ostateczny wy-
gląd produktu końcowego, dlatego 
też, jak przekonywał prowadzący, 
warto zainwestować w najnowocze-
śniejsze rozwiązania do obróbki po 
druku. Klienci mają do wyboru szereg 
nowoczesnych rozwiązań z portfolio 
firmy Heidelberg, m.in. najnowsze 

Postpress i produkcja opakowań 
z firmą Heidelberg

R E L A C J A

CH to urządzenia znajdujące zastoso-
wanie w najbardziej tradycyjnych pro-
cesach – są wykorzystywane przede 
wszystkim do złamywania arkuszy do 
produkcji książek czy do wykańczania 
druków akcydensowych. Cechuje 
je wysoki stopień wydajności i nie-
zawodności oraz znakomita jakość 
produktów końcowych, połączone 
z łatwą obsługą i krótkim czasem 
przezbrojenia do realizacji kolejnych 
projektów. Hogan przekonywał, że za-
inwestowanie w kompaktowy system 
obróbki po druku będzie dla przedsię-
biorstwa krokiem milowym na drodze 
rozwoju – pozwoli na realizację więk-
szej ilości zleceń w krótszym czasie. 
Kolejnym punktem jego prezentacji 
były złamywarki Stahlfolder TH/KH 
– od ponad dziesięciu lat najlepiej 
sprzedające się urządzenia złamu-
jące dedykowane zastosowaniom 
w produkcji o wymaganej najwyższej 
wydajności. Ich istotną cechą jest 
budowa modułowa – konfigurację 
można dopasować do oczekiwań 
i potrzeb klientów. Pełna automa-
tyzacja i ergonomiczna koncepcja 
sterowania znacznie ułatwiają ich ob-
sługę. Falcerki z tej serii zapewniają 
najwyższą jakość złamu, krótki czas 
narządu i dają możliwość rozbudowy 
o kolejny moduł w chwili, gdy firma 
musi dynamicznie reagować na zapo-
trzebowanie płynące z rynku. Mogą 
być podłączone bezpośrednio do 
systemu Prinect. W podsumowaniu 
swojego wystąpienia Mark Hogan 

Dr Frank Schaum

systemy złamujące Stahlfolder TX 
82 z innowacyjnym nakładaniem 
PFX, złamywarki Stahlfolder BH/CH 
czy TH/KH. 

Kolejnym prelegentem był Mark 
Hogan, dyrektor ds. sprzedaży 
w dziale Postpress Commercial, który 
w swojej prezentacji „Główne cechy 
nowych urządzeń z rodziny Stahl-
folder” dokładnie scharakteryzował 
konstrukcje i działanie nowych fal-
cerek Heidelberga. Stahlfolder BH/



wspomniał również o modułowym 
systemie Stahlfolder Flexomailer 
z inkjetowymi głowicami Kodaka, do 
personalizowanych  mailingów, oraz 
o małoformatowych urządzeniach 
Stahlfolder znajdujących zastosowa-
nie głównie w produkcji ulotek, wrzu-
tek, minibroszur, instrukcji obsługi.

Po zakończeniu prezentacji i prze-
rwie na lunch dziennikarze mogli 
poznać fabrykę w Ludwigsburgu od 
kuchni – ich przewodnikiem był Rolf 
Munz. O dziale Postpress szczegóło-
wo opowiedział dyrektor ds. sprze-
daży Postpress Commercial Roland 
Nafzger; zaprezentował również na 
żywo możliwości poszczególnych 
złamywarek z serii Stahlfolder.

Natomiast 4 czerwca w fabryce 
Wiesloch-Walldorf odbyło się spo-

tkanie „HEI Productivity – Peak Per-
formance in Packaging”, podczas 
którego zaprezentowano nową kon-
cepcję „Packaging Speed Perfor-
mance” na wielkoformatowych ma-
szynach: Speedmaster XL 145 (18 
tys. ark./h), i Speedmaster XL 162 
(16 500 ark./h), przeznaczonych 
do drukowania wysokonakładowego 
z najwyższą wydajnością. Zebranych 
gości przywitał członek zarządu firmy 
Heidelberg Stephan Plenz, po czym 
przedstawiciele wybranych działów 
poprowadzili krótkie prezentacje, któ-
re miały na celu przybliżenie uczest-
nikom imprezy wachlarza produktów 
firmy Heidelberg.

Felix Müller, dyrektor ds. zarządza-
nia produktami w dziale Sheetfed, 
wygłosił krótką prelekcję „HEI Pro-

Rolf Munz oprowadzał gości po fabryce w Ludwigsburgu

Mark Hogan, dyrektor ds. sprzedaży w dziale Postpress Commercial,  
prezentował możliwości złamywarek z serii Stahlfolder
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ductivity – rozwój rynku i panujące 
na nim tendencje” wykazując, że 
w latach 2000–2012 udział druku 
arkuszowego w rynku utrzymuje się 
na stabilnym poziomie – w progno-
zach na lata 2013–2020 szacuje 
się, że sytuacja nie ulegnie zmianie. 
Z badań wynika również, że do 2016 
roku znacznie wzrośnie wykorzystanie 
druku arkuszowego w produkcji róż-
nego typu etykiet. Prowadzący pod-
kreślił, że w ofercie firmy Heidelberg 
znajdują się rozwiązania dla całego 
procesu produkcyjnego, zwracając 
uwagę na fakt, że w minionych dzie-
sięciu latach na rynek wprowadzono 
szeroką gamę rozwiązań dedyko-
wanych przede wszystkim szeroko 
rozumianemu sektorowi produkcji 
opakowań. W dalszej części swojego 
wystąpienia Felix Müller opisał pokrót-
ce trendy na rynku opakowaniowym 
– maszyny są długie, wyposażone 
w szereg dodatkowych zespołów, 
m.in. do złocenia na zimno i na go-
rąco, oraz w sterowanie za pomocą 
ekranów dotykowych. Wykorzystuje 
się w nich moduły kontroli jakości 
i zarządzania barwą systemu Prinect 
(Inpress Control, Inspection Control, 
Image Control). Na koniec zostały ob-
jaśnione zalety pełnokolorowej śred-
nioformatowej maszyny Speedmaster 
XL 75 z zespołem farbowym Anicolor, 
popularnej zarówno w drukarniach ak-
cydensowych, jak i opakowaniowych. 
Technologia Anicolor zapewnia krótkie 
czasy narządzania, znaczną redukcję 
makulatury i wysoką wydajność.

Kolejną prezentację, „Packaging 
Speed Performance”, poprowadził 
Detlef Janke, dyrektor ds. zarzą-
dzania produktami w dziale VLF. 

Na wstępie wspomniał targi drupa 
2008, które, jeśli chodzi o maszyny 
do produkcji opakowań, były ponie-
kąd przełomowe dla firmy Heidel-
berg – dynamicznie dopasowując 
swoją ofertę do oczekiwań rynku 
wprowadziła do sprzedaży maszynę 
Speedmaster XL 145/162. W ko-
lejnych latach firma pracowała nad 
udoskonaleniem swojej technolo-
gii, co docenili również klienci – 
w marcu 2013 roku świętowano 
instalację pięćsetnego zespołu z tej 
serii. Ponadto prelegent wskazał, 
że głównym odbiorcą rozwiązań VLF 
jest branża opakowaniowa (69%), 
i omówił cechy najnowszych ma-
szyn Heidelberga dedykowanych tej 
branży – technologia podwójnego 
lakierowania i najdłuższy na rynku 
zespół suszący zapewniają różnorod-
ne efekty uszlachetnień i najwyższą 
jakość produktów.

W tym kontekście Janke nawiązał 
do najnowszej koncepcji producenta: 
„Packaging Speed Performance – 
PSP” – dzięki zastosowaniu nowych, 
innowacyjnych technologii możliwe 
będzie uzyskanie znacznie większych 
prędkości produkcyjnych, zróżnico-
wanych formatów i jeszcze wyższej 
jakości produkowanych opakowań.  

Po zakończeniu prezentacji goście 
mogli wziąć udział w pokazach pracy 
maszyn drukujących Speedmaster 
XL w konfiguracjach: 162+6+L, 
162+7+LYYL UV, 106-6+LX Logi-
stics UV, 106-6-P+L, składarko-skle-
jarki Diana X 80/X 115, urządzeń do 
wykrawania i tłoczenia Dymatrix: XL 
145 CSB i 106 Pro CSB.

Spotkanie zakończyło się zorgani-
zowaną dla dziennikarzy konferen-

Przemówienie Stephana Plenza

cją prasową poprowadzoną przez 
Stephana Plenza, a dotyczącą „HEI 
Productivity. Strategii Heidelberga 
dla branży opakowań”. Wyróżnił on 
trzy główne tendencje rozwoju działu 
opakowaniowego firmy – obniżanie 
kosztów, wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań oraz ich dostępność na 
całym świecie. Mówił o zapotrze-
bowaniu rynku na innowacje dla 
producentów opakowań i o rozwi-
nięciu przez firmę Heidelberg prężnie 
działającej sieci współpracowników, 
dzięki której może zaoferować swoim 
klientom najwyższej jakości usługi 
oraz pomoc serwisową w globalnym 
wymiarze. Wymienił również między-
narodowe grupy firm z tej branży, 
których drukarnie mieszczą się w Pol-
sce: w Tczewie – Cartondruck, Ge-
malto, w Białymstoku – Chesapeake, 
w Poznaniu – Hammer, Karl Knauer 
i RLC, w Mosinie – Stora Enso, w Go-
styniu – Persiehl, w Józefowie – MMP 
Neupack, w Pruszkowie – Edelmann, 
AGI Media, w Czosnowie – Model 
Opakowania, w Lublinie – Clondalkin, 
w Kielcach – DS Smith, w Chełmku 
– Van Genechten, w Łodzi – Amcor, 
Faller, w Bydgoszczy – MWV Manu-
facturing, MMP Neupack, w Lubiczu 
– AGI Media. 

Stephan Plenz opisał międzyna-
rodową sieć sprzedaży i dystrybucji 
Heidelberga, której zadaniem jest 
także wspieranie na bieżąco klien-
tów i sprawne świadczenie usług 
serwisowych. Wspomniał również 
o perspektywach rozwoju sektora 
opakowaniowego i prognozach wzro-
stu znaczenia druku dla tego sektora 
w następnych latach.

JR, JS
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W dniach 26 i 27 czerwca zor-
ganizowano w fabryce off-
setowych maszyn arkuszo-

wych Koenig & Bauer AG w Radebeul 
już drugie w tym roku spotkanie dla 
drukarzy z całego świata, tym razem 
dedykowane branży akcydensowej. 
W pierwszym dniu zaprezentowano 
zagadnienia teoretyczne, drugiego 
dnia uczestnicy spotkania mieli moż-
liwość oceny na żywo pracy maszyn 
w specjalnie zorganizowanych blo-
kach tematycznych: druk dwustronny, 
druk na żądanie, produkcja masowa 
i uszlachetnianie. 

Inspirujący wykład wygłosił Martin 
Wenk, członek zarządu agencji ko-
munikacji Jung von Matt/Neckar ze 
Stuttgartu. Pokazał, jak muszą za-
skakiwać i przekonywać materiały re-
klamowe i komunikacja marki w dzi-
siejszym świecie środków przekazu, 
by odnosić pożądany skutek. „Dobra 
reklama funkcjonuje dokładnie tak, 
jak najsprytniejszy pomysł wszech-
czasów – koń trojański. Dociera 
ślicznie opakowana w charakterze 
prezentu, ale jej zadaniem jest bez-
kompromisowy podbój” – stwierdził 
prelegent.

Anja Hagedorn z działu marke-
tingu KBA zreferowała zagadnienie 
związane z elastycznością produkcji 
poligraficznej. Offsetowe maszyny 
arkuszowe serii Rapida mogą być 
wyposażone w najróżniejsze pakiety 

Aktualne tematy  
dla branży akcydensowej 
zaprezentowano w Radebeul

Commercial Printing. Competence. Network. 2014

dodatkowe uzyskując tak pożądaną 
wszechstronność. Oprócz standar-
dowych materiałów (o grubości naj-
częściej od 0,06 do 0,6 mm) mogą 
służyć do zadruku cienkich podłoży 
(od 0,04 mm), grubych kartonów, 
podkładek pod piwo czy tektury fali-
stej (1,2 do 1,6 mm). W KBA Metal-
Print zespoły drukujące Rapida są 
nawet używane do druku na blasze. 

Aby zwiększyć elastyczność pro-
dukcji, maszyny KBA Rapida można 
również wyposażyć w systemy uszla-
chetniania w linii. Rozwiązania RSP 
firmy CITO do bigowania, sztancowa-
nia i perforowania można instalować 
w zespołach drukujących i w wieży 
lakierującej. Anja Hagedorn przedsta-
wiła możliwe aplikacje i dokonała ich 
porównania uwzględniając koszty płyt 
sztancujących, elastyczność stoso-
wania, komfort obsługi, dokładność 
pasowania, stabilność nakładu. 

Odczucia mikrosensoryczne wywo-
ływane przez wydrukowany produkt 
czynią go oryginalnym i docierają do 
zmysłów odbiorcy. Dla wielu opcji 
uszlachetniania, jak lakierowanie 
drip-off, uzyskiwanie efektów mi-
krosensorycznych czy zapachowych, 
wystarczy jedna wieża lakierująca lub 
jeden wolny zespół drukujący w połą-
czeniu z taką wieżą. Maszyny Rapida 
niejednokrotnie już wyznaczały nowe 
trendy w zakresie uszlachetniania w 
linii. Przykładem może być hybry-

dowa technologia z jednoczesnym 
stosowaniem lakierów olejowych 
i lakierów UV w produkcji luksusowo 
uszlachetnionych produktów poligra-
ficznych, wdrożona już na przełomie 
wieków. 

Jens Baumann z działu marke-
tingu KBA poruszył temat wydaj-
ności w druku akcydensowym – to 
więcej niż tylko szybkość, to także 
perfekcyjna dokładność odwracania 
arkuszy, sprawna zmiana zamówień 
i natychmiastowy proces wykończe-
niowy dzięki efektywnemu susze-
niu – a wszystko to przy możliwie 
minimalnych kosztach. Właśnie tym 
wymaganiom ma sprostać koncepcja 
maszyn akcydensowych serii Rapida. 
Cechuje je szybkie odwracanie przy 
wydajności sięgającej 18 tys. ark./h. 
Wyposażone są w system wykładania 
AirTronic i niezależny napęd cylindrów 
płytowych DriveTronic SPC pozwalają-
cy na wymianę płyt bez zatrzymywa-
nia maszyny. Można też zastosować 
nową technologię suszenia HR UV 
(wysoko reaktywna) i LED-UV. Drugie 
z rozwiązań to propozycja optymali-
zacji kosztów inwestycji przy krótkich 
terminach dostawy. Najniższe są 
nakłady inwestycyjne na konwencjo-
nalne maszyny 4- lub 8-kolorowe, 
jednakże wydrukowanego produktu 
nie można od razu poddać dalszej 
obróbce. Jeśli zainwestujemy w ma-
szynę 4- lub 8-kolorową z wieżą 



62

ś W I A T  D R U K U  7–8 /2 0 1 4

lakierującą i systemem suszenia 
umieszczonym zarówno przed syste-
mem odwracania arkuszy, jak i seg-
mentem wykładania, to koszt zakupu 
maszyny wprawdzie wzrośnie, ale za 
to dalsza obróbka arkuszy będzie 
możliwa natychmiast. 

Systemy suszenia LED-UV obniżają 
koszty zużycia energii, przez co są 
przyjazne środowisku naturalnemu. 
Są trwałe, w mniejszym stopniu wy-
magają serwisowania. Każde przed-
siębiorstwo powinno poszukiwać 
optymalnego rozwiązania kierując się 
strukturą otrzymywanych zamówień 
i związaną z nią kalkulacją kosztów. 

Sasha Fischer, dyrektor KBA Com-
plete Services i dyrektor ds. kluczo-
wych klientów na Europę, omówił 
zagadnienie zwiększania efektyw-
ności poprzez usieciowanie, pla-
nowanie i kontrolę produkcji oraz 
zoptymalizowanie procesów. Pod 
nazwą Complete Services firma KBA 
oferuje zintegrowane rozwiązania 
i technologie typu „Best in Class” 
oraz kompleksowe usługi w zakresie 
doradztwa. 

Podczas pokazów skupiono uwa-
gę na typowych aplikacjach w dru-
ku akcydensowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem ekonomiczności, 
efektywności, uszlachetniania i inno-
wacji. Na początek wydrukowano na 
10-kolorowej maszynie KBA Rapida 
106 sygnaturę książki kucharskiej, 
a następnie wyprodukowano formę 
zbiorczą w procesie szybkiej zmiany 
zamówienia. Potem nastąpił druk 
4-kolorowych plakatów ze zmianą 
trybu drukowania z czterech pierw-

szych na cztery ostatnie zespoły 
drukujące. W toku bieżącej produkcji 
pozostałe zespoły uzbrojono przy 
użyciu systemu Flying JobChange 
do przejścia „w locie” do realizacji 
kolejnego zamówienia. Na 8-koloro-
wej Rapidzie 105 zademonstrowano 
innowacyjną technologię suszenia 
UV. Obserwujący mogli bezpośrednio 
porównać ten sam motyw wydruko-
wany i wysuszony przy pomocy sys-
temów HR-UV i LED-UV. Następnie 
zaprezentowano systemy pomiaru 
nafarbienia w linii i regulację balansu 
szarości firmy System Brunner. 

Wiodącym motywem prezentacji 
pracy maszyn wielkoformatowych była 
produkcja masowa. 6-kolorowa KBA 
Rapida 145 z wieżą lakierującą i prze-
dłużonym wykładaniem produkowała 
typowe prace dziełowe na papierze 
ilustracyjnym matowym z jedwabistym 
połyskiem. Zastosowano suszarki 
pośrednie LED-UV. W dalszym ciągu 
pokazu wykonano uszlachetnianie 
arkuszy matowym lakierem dyspersyj-
nym, a potem lakierem błyszczącym 
UV. W tej samej sali 5-kolorowa KBA 
Rapida 145 z wyposażeniem do lakie-
rowania drukowała prospekty w róż-
nych wersjach językowych. W trakcie 
produkcji dokonano zmiany form dru-
kowych między pierwszym a drugim 
zespołem przy pomocy systemu Flying 
JobChange, kolejna wersja językowa 
powstała bez konieczności zatrzy-
mywania maszyny, przez dołączenie 
i odłączenie odpowiednich zespołów 
farbowych. Obie maszyny pracowały 
ze swą imponującą wydajnością 17 
tys. ark./godz. 

Systemy suszenia LED-UV są do-
stępne także dla półformatowych 
maszyn KBA Rapida 75. 5-kolorowa 
maszyna KBA posłużyła do zapre-
zentowania szybkiej produkcji na 
przykładzie druku użytków w formacie 
kart pocztowych. Od razu po zadru-
kowaniu spodniej strony arkusza 
z użyciem promienników LED-UV 
umieszczonych za piątym zespołem 
drukującym nastąpił druk strony 
przedniej – wraz z perforowaniem 
w linii, aby można było wygodnie 
oddzielać poszczególne użytki z ar-
kusza. Na 6-kolorowej maszynie KBA 
Rapida 106 wyposażonej w system 
suszenia KBA VariDry z suszarkami 
HR-UV i urządzeniem do foliowania 
na zimno wydrukowano okładki eks-
kluzywnego kolorowego magazynu, 
które następnie uszlachetniono folią 
i wysokopołyskowym lakierem UV. 
Kolejna KBA Rapida 106 zaprezen-
towała pracę z maksymalną wydaj-
nością 20 tys. ark./godz. 

Prawie wszystkie maszyny biorące 
udział w pokazach były wyposażone 
w najnowocześniejsze systemy kon-
troli jakości: QualiTronic ColorControl 
(regulacja nafarbienia w linii), Quali-
Tronic InstrumentFlight (regulacja 
balansu szarości w linii) i QualiTronic 
PDF (kontrola PDF w linii). 

Oprócz wymiany poglądów pod-
czas wspólnego wieczoru w jednej 
z drezdeńskich restauracji uczestnicy 
spotkania mieli okazję obejrzeć zma-
gania piłkarskich drużyn w elimina-
cjach do Mistrzostw Świata.

Na podst. materiału KBA 

Demonstracja KBA Flying JobChange przy produkcji prospektów 
w kilku wersjach językowych. Wolfgang Ley, dyrektor centrum 
klienta, objaśnił przebieg procesów na przykładzie maszyny  
KBA Rapida 145

Równoległe procesy drukowania i narządzania: wszystko odbywało 
się tak szybko, że nawet eksperci ledwo zdołali śledzić przebieg 
procesów przy zmianie zamówień „w locie” 

R E L A C J A
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Już po raz czwarty klienci firmy 
Grawer Polska spotkali się na 
Ogólnopolskich Warsztatach Hot 

Stamping – tym razem w dniach 14 
i 15 czerwca w Cichowie, w scenerii 
Folwarku Soplicowo odtworzonego 
na potrzeby filmu „Pan Tadeusz” 
Andrzeja Wajdy. Wszystkie atrakcje 
sportowe miały miejsce w sobotę 
14 czerwca w Brzedni, a wieczorem, 
podczas wspólnej kolacji, odbyły się 
też pierwsze wystąpienia. 

Andrzej Włoch, właściciel Grawer 
Polska, przedstawił zespół firmy i po-
kazał na slajdach jej siedzibę. Przybli-
żył słuchaczom proces produkcyjny, 
dzięki czemu klienci mogli wyobrazić 
sobie, jak powstają zamawiane przez 
nich matryce. Wystąpienie okrasiły 
zdjęcia obrazujące pracę Grawer Pol-
ska. Następnie Joanna Wrzesińska 
i Paweł Miodoński z tej firmy po-
prowadzili wystąpienie pt. „Matryce 
z Grawera, nie tylko grawerowane...” 
i zapoznali uczestników warsztatów 
z oferowanymi przez firmę produkta-
mi, zwracając szczególną uwagę na 
zróżnicowanie technologii, w których 
można wykonać matryce odpowied-
nie do różnych zastosowań. Omówili 
również systemy szybkiego montażu 

Hot Stamping  
– warsztaty Grawer Polska

matryc do złocenia i tłoczenia, za-
pewniające drukarni duże oszczęd-
ności finansowe wynikające ze skró-
cenia czasu przyrządu. Paru rad na 
temat złocenia pod zadruk udzielił 
Jan Borowiec z Drukarni Graf-Poz.

Następnego dnia w Cichowie od-
były się kolejne prezentacje. Miro-
sław Serczyk (Grafmaj) w prezentacji 
„Uszlachetnianie druku lakierami 
dyspersyjnymi i UV” przekonywał, 
że oszczędności na zakupie płyt są 
pozorne – przy wyborze tańszych 
trzeba bowiem nabyć droższy lakier, 
żeby uzyskać zadowalający efekt. 
Paweł Kocik (Bobst Polska) omówił 
„Unikalne technologie Bobst w zło-
ciarce Masterfoil 106 PR” i porównał 
wydajności urządzeń Masterfoil 106 
PR, SP126-BM i Expertfoil 14. Paweł 
Lisonek (API Folie Polska) zaprezen-
tował „Folie holograficzne, możliwo-
ści wykonania logo, piktogramów”, 
akcentując możliwość tworzenia in-
dywidualnych projektów w zakresie 
grafiki z wykorzystaniem istniejących 
wzorów holograficznych. Wystąpienie 
Mariusza Czajkowskiego (Multifol) 
pt. „Uszlachetnione i bezpieczne 
opakowanie” traktowało o proble-
mie, jakim jest migracja, i o jego 

rozwiązaniu – foliach celulozowych; 
laminowaniu arkuszy z wyciętym 
okienkiem;  hotstampingu i foliach 
holograficznych. „Maszyny złocące 
pełno- i półformatowe” przedstawił 
Robert Styrna z firmy Printtech bę-
dącej dystrybutorem urządzeń pro-
ducenta z Tajwanu – SBL Machinery.

W międzyczasie można było na-
uczyć się techniki czerpania papieru, 
którą demonstrował Flawiusz Pietrzyk 
(Art Papier), oraz pisania gęsim pió-
rem. Nie zabrakło także zabawy 
edukacyjnej. Ćwiczenie, które popro-
wadzili psychologowie Mirosław Sob-
kowiak i Andrzej Konieczny, miało na 
celu integrację zespołów, a polegało 
na zbudowaniu z gazet i taśmy kleją-
cej konstrukcji, która pozwoli opuścić 
surowe jajko z wysokości 1,40 m na 
podłogę, oczywiście bez potłuczenia. 
Trzeba przyznać, że zarówno pogoda, 
jak i ogólna atmosfera spotkania 
sprzyjały dobrej zabawie i przyswaja-
niu cennej praktycznej wiedzy.

Wśród ponad stu gości znaleźli 
się przedstawiciele wielu polskich 
drukarń opakowaniowych i kilku za-
granicznych. „Świat DRUKU” był 
patronem medialnym wydarzenia.

JR, KD

R E L A C J A



64

ś W I A T  D R U K U  7–8 /2 0 1 4

Firma Paper & Board Neuwied 
Ltd. założona przez mgra inż. 
Wiesława Dziaduszka, który jest 

także jej prezesem, od 2006 roku 
zajmuje się handlem papierem i jego 
usługowym przetwarzaniem – cięciem 
papieru i kartonu z roli na arkusze na 
przekrawaczu poprzecznym. Powstała 
jako spółka typu limited, następnie 
została zarejestrowana w Niemczech 
w formie GmbH. W 2008 r. otwarto 
pierwszy magazyn w Polsce, w Łodzi, 
i rozpoczęło się przetwarzanie papieru. 

Firma dysponuje czterema przekra-
waczami poprzecznymi, w tym jed-
nym nowym. Okazało się bowiem, że 
dotychczas pracujące urządzenia nie 
wystarczają, by spełniać oczekiwania 
klientów w zakresie wydajności, a tak-
że prostowania arkusza. Aby zaspokoić 
wciąż rosnący popyt na usługę cięcia 
i zwiększyć moce przerobowe, podjęto 
decyzję o zakupie nowego przekrawa-
cza poprzecznego, od firmy Grafikus. 

W P&B Neuwied Polska Sp. z o.o. 
pracują: Jagenberg, o szerokości 
noża 128 cm, pozwalający na cięcie 
z trzech i więcej zwojów, oraz maszyna 
typu Haspel, która umożliwia arku-
szowanie z roli ze zniszczoną gilzą. 
Arkusze są poddawane wykończeniu 
– chodzi o uzyskanie kąta prostego 
– na w pełni automatycznej krajarce 
Schneider Senator o szerokości cię-
cia 132 cm. W Niemczech P&B ma 
jeszcze dwa przekrawacze: Hobema 
– o szerokości cięcia 92 cm, i Miltex 
– 140 cm. Hobema, która w najbliż-
szym czasie zostanie sprowadzona do 
zakładu w Polsce, jest dedykowana 
do krojenia papieru o bardzo małych 
gramaturach, nawet 17 g. Ma specy-
ficzną budowę, pracuje ze zbieraniem 
na cylinder i wyrzuca na stół nie 
pojedynczy arkusz, a paczkę arkuszy.

A niedawno odbyła się instalacja 
nowego przekrawacza, GM-1400, 
sprowadzonego z Chin. „Dzięki po-
myślnemu dla nas splotowi okolicz-
ności, pozyskaliśmy go w terminie 
znacznie krótszym niż przewidywany 
zazwyczaj dla tych maszyn, po upływie 

P R Z E T W A R Z A N I E

Nowy przekrawacz w firmie  
Paper & Board Neuwied

około półtora miesiąca – opowia-
da prezes Paper & Board Neuwied 
Wiesław Dziaduszek. – Okazało się, 
że potrzebujemy ściśle określonych 
warunków lokalizacji: profesjonalny 
przekrawacz musi być ustawiony na 
pewnym gruncie, o właściwych para-
metrach podłoża. Znaleźliśmy takie 
miejsce w Łodzi. Maszynę postawio-
no w bardzo krótkim czasie, wraz ze 
szkoleniem załogi trwało to praktycz-
nie 14 dni. Jako dostawca sprzętu 
Grafikus pokazał klasę – jego pra-
cownicy są znakomicie przygotowani 
do instalacji takich maszyn. Instalacja 
przebiegła bez problemów, mimo że 
to pierwsza tego typu w Polsce (jest 
jeszcze jedna, ale tamten przekrawacz 
nie został do końca uruchomiony). 
Potem przyjechał specjalista z Chin 
– przy pomocy tłumacza wyjaśnił wąt-
pliwości, odpowiedział na wszystkie 
nasze pytania. Już następnego dnia 
po wyjeździe chińskiego instruktora 
obsługujący urządzenie samodzielnie 
kroili papier i karton”. 

Nowa maszyna ma bardzo dobry 
układ prostujący arkusze – prawdo-
podobnie dlatego, że w Azji wstęgi 
papieru często są nawijane na nie-
wymiarowe gilzy, których forma bywa 
przypadkowa, więc system prostowania 
musi sobie z tym radzić. Daje się wy-
prostować nawet papier ze zwojów na-
winiętych odwrotnie, gdzie podłoże jest 
od strony wierzchniej, a także karton 
nawinięty na tuleje o średnicy 76 mm. 

Szybkość urządzenia, o szerokości 
noża 140 cm, jest imponująca: 350 

m/min – przy krojeniu dwóch zwojów 
w ciągu minuty uzyskuje się 700 m 
pociętego materiału (jeśli przyjąć, 
że cięty jest odcinek metrowy). 
Zatem wydajność przetwarzania 
znacznie wzrosła. Przekrawacz ma 
systemy rozładowania elektrosta-
tycznego arkusza i podsysu, czyli 
hamowania arkusza. „Można go 
w pełni regulować – mówi Wiesław 
Dziaduszek. – Jesteśmy z niego 
bardzo zadowoleni”. Maszyna jest 
finansowana przez leasing, a fir-
ma korzysta z własnych środków. 
W planach jest kolejna inwestycja: 
przekrawacz wzdłużny. „Na razie 
stosujemy własną, unikalną metodę 
jednoczesnego cięcia wzdłużnego 
i poprzecznego – kontynuuje kie-
rownik zakładu. – Jednak czasem 
klienci chcą wykonania bobin, więc 
trzeba się do tego przygotować”.

Przerabianie papieru i kartonu to 
tylko część biznesu Paper & Board 
Neuwied Polska Sp. z o.o., druga 
to drukarnia cyfrowa i offsetowa. 
Nic się więc nie marnuje – odpady 
technologiczne odbiera wyspecja-
lizowana firma, ze ścinków wyko-
nywana jest galanteria papiernicza, 
zaś arkusze pozostałe po obróbce, 
które nadają się jeszcze do zadru-
ku, są wykorzystywane we własnej 
drukarni. 
Paper & Board Polska Sp. z o.o.
91-204 łódź, ul. Duńska 1
tel. 42 30 70 888
mob. 883 612 111
artykuł promocyjny
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Krajarki	Polar	Mohr
Nazwa Polar jest na całym świecie 

synonimem systemowych rozwiązań 
w zakresie cięcia. Polar jest także 
pionierem optymalizacji procesów 
w introligatorni. Firmę założono 
w 1906 roku. W 1946 w Hofheim 
powstała pierwsza krajarka Polar. 
W 1949 Polar został partnerem 
biznesowym firmy Heidelberg. Do 
głównych produktów oferowanych 
przez Polar Mohr należą krajarki 
jednonożowe oraz linie do krojenia 
z urządzeniami peryferyjnymi, jak 
np. podnośnik, utrząsarka z wagą, 
transomat[4,5].

O B R Ó B K A  P O  D R U K U

Perfekcyjne cięcie
Przegląd parametrów technicznych krajarek jednonożowych 
dostępnych na rynku poligraficznym

Część II

Agnieszka Rusin

Producent POLAR Mohr

Organizacja sprzedaży Heidelberg Polska Sp. z o.o.

POLAR 56 POLAR 66 POLAR 80

Sterowanie: ECO; NET – wyświetlacz dotyk. ECO; NET – wyświetlacz dotyk. ECO; NET – wyświetlacz dotyk.

Prędkość noża (cięć/min) 20 20 20
Szerokość cięcia (cm) 56 67 80

Wysokość wsadu (cm) 8 8 10

Głębokość wsadu (cm) 56 67 80

Wysokość stołu 90 90 90

Siła docisku min/maks. (daN) 180/1200 180/1500 180/2700

Prędkość siodła (cm/s) 7 7 13

Najmniejsze cięcie bez blachy 
osłonowej (cm)

1,5 1,5 1,5

Krajarka Polar (zdjęcie wykorzystano za zgodą firmy Heidelberg Polska)

Część I artykułu opublikowaliśmy w numerze 6/2014. Niestety, wkradł 
się błąd – zamiast zdjęcia krajarki Polar pojawiło się zdjęcie krajarki 
Perfecta (zostało omyłkowo powtórzone). Przepraszamy Autorkę arty-

kułu oraz firmy: Heidelberg Polska (która udostępniła zdjęcie Polara), Polar 
Mohr, Avargraf i Perfecta. Inkryminowany fragment zamieszczamy ponownie, 
w poprawnej wersji.  
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Najmniejsze cięcie z blachą 
osłonową (cm)

5 5 5

Wymiary (cm): dł. × gł. × wys. 115 × 167 × 150 125 × 182,5 × 150 150 × 197 × 150

Waga 575 kg 675 kg 900 kg

Nazwa maszyny: POLAR N 78 POLAR N 92

Sterowanie ECO; PLUS, PRO – wyświetlacz dotyk. PLUS, PRO – wyświetlacz dotyk.

Prędkość noża (cięć/min) 45 45

Szerokość cięcia (cm) 78 92

Wysokość wsadu (cm) 12 13

Głębokość wsadu (cm) 78 92

Wysokość stołu 90 90

Siła docisku min./maks. (daN) 150/3000 150/3500

Prędkość siodła (cm/s) 30 30

Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm) 2 2,5

Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm) 7 9

Wymiary (cm): dł. × gł. × wys. 158 × 202 × 157 177 × 203 × 159

Waga 1350 kg 2120 kg

Nazwa maszyny: POLAR N 115 POLAR N 137

Sterowanie PLUS, PRO – wyświetlacz dotykowy PLUS, PRO, AT

Prędkość noża (cięć/min) 45 45

Szerokość cięcia (cm) 115 137

Wysokość wsadu (cm) 16,5 16,5

Głębokość wsadu (cm) 115 145

Wysokość stołu 90 90

Siła docisku min./maks. (daN) 150/4500 150/5500

Prędkość siodła (cm/s) 30 30

Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm) 2,5 2,5

Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm) 9,5 9,5

Wymiary (cm): dł. × gł. × wys. 236 × 256 × 171 258 × 284 × 171

Waga 3230 kg 4150 kg

Nazwa maszyny POLAR N 137 POLAR N 155 POLAR N 176

Sterowanie:
PLUS, PRO, AT – 
wyświetlacz dotykowy

PLUS, PRO, AT – 
wyświetlacz dotykowy

PLUS, PRO, AT – 
wyświetlacz dotykowy

Prędkość noża (cięć/min) 45 45 45

Szerokość cięcia (cm) 137 155 176

Wysokość wsadu (cm) 16,5 16,5 16,5

Głębokość wsadu (cm) 145 155 (opcjonalnie 200) 225

Wysokość stołu 90 90 90

Siła docisku min./maks. (daN) 150/5500 150/6000 150/7000

Prędkość siodła (cm/s) 30 30 30

Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm) 2,5 3,5 3,5

Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm) 9,5 12 12

Wymiary (cm): dł. × gł. × wys. 258 × 284 × 171 275 × 298 × 174 296 × 380 × 174

Waga 4150 kg 4950 kg
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Krajarki	Schneider	Senator
Firma Schneider Senator powstała 

w Hamburgu w 1948 roku. Produku-
je krajarki jednonożowe, urządzenia 
peryferyjne, linie do okrawania oraz 
wielozadaniowe roboty. Dla krajarek 
Schneider Senator charakterystyczna 
jest szybka i bezpieczna wymiana 
noża z przodu. Regulacja i korekta 
noża odbywa się od strony obsługi. 
Prowadnice belki nożowej są wy-
mienne i można je regulować. Jest 
to system opatentowany przez firmę 
Schneider Senator[8,9].

Krajarka Schneider Senator (zdjęcie wykorzystano za zgodą firmy Zamak Mercator)

Producent Schneider Senator SSB Gmbh

Organizacja sprzedaży Sieć niezależnych agentów handlowych:
Mercator Poligrafia SA

     

Nazwa maszyny: E-LINE 78 E-LINE 92

Sterowanie: Panel sterowania C, CP, CT Panel sterowania C, CP, CT

Prędkość noża (cięć/ min): 50 50

Szerokość cięcia (cm): 78 92

Wysokość wsadu (cm): 12 12

Głębokość wsadu (cm): 78 92

Wysokość stołu: 90 90

Siła docisku min/max (daN): 150/2500 180/3000

Prędkość siodła (cm/s): 22,5 22,5

Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm): 2 2,5

Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 6,5 8

Nazwa maszyny: S-LINE 115 S-LINE 137

Sterowanie: CP, CT CP, CT

Prędkość noża (cięć/ min): 44 50

Szerokość cięcia (cm): 115 137

Wysokość wsadu (cm): 17 17

Głębokość wsadu (cm): 115 144

Wysokość stołu: 90 90

Siła docisku min/max (daN): 300/4500 400/4500

Prędkość siodła (cm/s): 30 30

Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm): 2,5 2,5

Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 3,5 7

Nazwa maszyny: S-LINE 155 E-LINE 185 E-LINE 260

Sterowanie: CP, CT C, CP, CT C, CP, CT

Prędkość noża (cięć/ min): 50 44 44

Szerokość cięcia (cm): 155 185 260

Wysokość wsadu (cm): 17 16,5 16,5

Głębokość wsadu (cm): 193 197 272,5

Wysokość stołu: 90 90 90

Siła docisku min/max (daN): 500/5000 400/6000 500/8000

Prędkość siodła (cm/s): 40 30 25

Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm): 2,5 10 11

Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 9 9 10
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Krajarki	Wohlenberg
Firma Wohlenberg powstała w Ha-

nowerze w 1872 roku. Sterowa-
nie w krajarkach jednonożowych 
Wohlenberg odbywa się za pomocą 
panelu dotykowego, umieszczone-
go centralnie na stanowisku pracy 
operatora. Korpus krajarki wykonany 
jest z monolitycznego odlewu. Na-
pęd noża zapewnia duże siły tnące. 
Krajarki charakteryzują się niskim 
zużyciem energii oraz tłumieniem 
drgań[10,11].

Producent Baumann Wohlenberg Solms
Organizacja sprzedaży Sieć niezależnych agentów 

handlowych: Reprograf SA
   

Nazwa maszyny: WB 76 WB 92
Sterowanie: Wyświetlacz dotykowy, CIP Data Wyświetlacz dotykowy, CIP Data
Prędkość noża (cięć/ min): 50 50
Szerokość cięcia (cm): 76 92
Wysokość wsadu (cm): 11 12
Głębokość wsadu (cm): 76 92
Wysokość stołu: 87 87
Siła docisku min/max (daN): 200/2500 200/3000
Prędkość siodła (cm/s): 30 30
Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm): 1,5 1,5
Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 4,2 5,7

Nazwa maszyny: WB 115 WB 132 (132L)

Sterowanie: Wyświetlacz dotykowy, CIP Data Wyświetlacz dotykowy, CIP Data

Prędkość noża (cięć/ min): 44 44

Szerokość cięcia (cm): 115 132

Wysokość wsadu bez płyty zaciskowej (cm): 16,5 16,5

Głębokość wsadu (cm): 115 132,5 (142)

Wysokość stołu: 87 87

Siła docisku min/max (daN): 350/4500 350/4500

Prędkość siodła (cm/s): 30 30 (120)

Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm): 2 2

Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 7,7 7,7

Nazwa maszyny: WB 168 (168L) WB 225
Sterowanie: Wyświetlacz dotykowy, CIP Data Wyświetlacz dotykowy, CIP Data

Prędkość noża (cięć/ min): 42 34
Szerokość cięcia (cm): 168 225

Wysokość wsadu bez płyty zaciskowej (cm): 16,5 16,5

Głębokość wsadu (cm): 168 (210) 270

Wysokość stołu: 89 89

Siła docisku min/max (daN): 350/6000 350/9000

Prędkość siodła (cm/s): 30 (160) 200

Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm): 2,6 11

Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 7,7 11

Krajarka Wohlenberg (zdjęcie wykorzystano za zgodą firmy Reprograf S.A.)
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Krajarki	Eurocutter/MZE	
Maschinenbau

Firma MZE Maschinenbau GmbH 
& Co. KG powstała w 1999 roku. 
Produkuje i sprzedaje krajarki jedno-
nożowe oraz systemy do okrawania 
wyposażone w urządzenia peryferyjne 
takie jak: podnośniki, utrząsarki, od-
wracarki stosów, liczarki oraz wagi do 
arkuszy papierów ułożonych w stosy. 
Eurocutter to także kompletne linie 
do okrawania[12].

Krajarka Eurocutter (fot.: http://www.eurocutter.pl)

O B R Ó B K A  P O  D R U K U

Producent MZE Maschinenbau GmbH & Co. KG
Organizacja sprzedaży Pol-Praktic, Kraków

Nazwa maszyny: EUROCUTTER 780 EUROCUTTER 920
Sterowanie: Ekran LCD Ekran LCD
Prędkość noża (cięć/ min): 45 45
Szerokość cięcia (cm): 78 92
Wysokość wsadu (cm): 12 13
Głębokość wsadu (cm): 78 92
Wysokość stołu: 90 90
Siła docisku min/max (daN): 150/3000 150/3500
Prędkość siodła (cm/s): 30 30
Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm): 2 2,2
Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 5,5 8

Nazwa maszyny: EUROCUTTER 1150 EUROCUTTER 1370
Sterowanie: Ekran LCD Ekran LCD
Prędkość noża (cięć/ min): 45 45
Szerokość cięcia (cm): 115 137
Wysokość wsadu (cm): 16,5 16,5
Głębokość wsadu (cm): 115 145
Wysokość stołu: 90 90
Siła docisku min/max (daN): 150/4500 150/5500
Prędkość siodła (cm/s): 30 30
Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm): 2,5 2,5
Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 9 9

Nazwa maszyny: EUROCUTTER 1150 EUROCUTTER 1370

Sterowanie: Ekran LCD Ekran LCD

Prędkość noża (cięć/ min): 45 45

Szerokość cięcia (cm): 115 137

Wysokość wsadu (cm): 16,5 16,5

Głębokość wsadu (cm): 115 145

Wysokość stołu: 90 90

Siła docisku min/max (daN): 150/4500 150/5500

Prędkość siodła (cm/s): 30 30

Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm): 2,5 2,5

Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 9 9

Nazwa maszyny: EUROCUTTER 1550 EUROCUTTER 1760
Sterowanie: Ekran LCD Ekran LCD
Prędkość noża (cięć/ min): 45 45

O B R Ó B K A  P O  D R U K U
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Krajarka Maxima (fot.: http://www.adastotalservicesinc.com)
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Krajarki	Maxima
Czeskie krajarki Maxima, mniej 

lub bardziej zautomatyzowane, są 
bardzo dobrze znane polskim poligra-
fom. Wciąż obecne na rynku maszyn 
używanych, wykorzystywane są do 
krojenia papieru, kartonu, tektury, 
plastiku czy gumy. W latach 1846–
2006 produkowała je firma Adast, 
następnie – firma Apos-Maxima/BG 
Maxima[13].

Szerokość cięcia (cm): 155 176

Wysokość wsadu (cm): 16,5 16,5

Głębokość wsadu (cm): 200 200

Wysokość stołu: 90 90

Siła docisku min/max (daN): 150/6000 150/7000

Prędkość siodła (cm/s): 30 30

Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm): 3,5 3,5

Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 10 12

Producent APOS-MAXIMA

Organizacja sprzedaży Zaprzestano produkcji tych krajarek. 
Sprzedażą części zamiennych  
i serwisem zajmuje się firma Serwis 
Maszyn – Mariusz Granda

Nazwa maszyny: MS 62 PH MS 80 BP

Sterowanie: Ekran TFT Ekran TFT

Czas przesuwu noża w 1 cyklu [s]: 2,3 1,5

Szerokość cięcia (cm): 62 80

Wysokość wsadu (cm): 9 10,5

Głębokość wsadu (cm): 64 85,5

Wysokość stołu: 90 90

Siła docisku min/max (daN): 300/3000 300/3000

Prędkość siodła (cm/s): 13 13

Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm): 1,8 2

Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 3,0 3

Nazwa maszyny: MS 80 TH MS 115 BP

Sterowanie: Ekran TFT Ekran LED

Czas przesuwu noża w 1 cyklu [s]: 2,1 1,5

Szerokość cięcia (cm): 80 115

Wysokość wsadu (cm): 14 12,5

Głębokość wsadu (cm): 85 119

O B R Ó B K A  P O  D R U K U



ś W I A T  D R U K U  7–8 /2 0 1 4

71

Wysokość stołu: 90 90
Siła docisku min/max (daN): 300/3000 300/3000
Prędkość siodła (cm/s): 22 13
Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej 
(cm): 2 2,5

Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 2,5 3,5

Nazwa maszyny: MS 115 PSU MS 115 TSE
Sterowanie: Ekran LCD Ekran TFT
Czas przesuwu noża w 1 cyklu [s]: 1,5 1,5
Szerokość cięcia (cm): 115 115
Wysokość wsadu (cm): 12,5 12,5
Głębokość wsadu (cm): 119 119
Wysokość stołu: 90 90
Siła docisku min/max (daN): 300/3000 300/3000
Prędkość siodła (cm/s): 13 13
Najmniejsze cięcie bez blachy osłonowej (cm): 2,5 2,5
Najmniejsze cięcie z blachą osłonową (cm): 3,5 3,5

Literatura	do	cz.	II
3. Bindereport, Nr 8/2012, Anon. 

„Marktübersicht Schneidemaschi-
nen”, Unter Messers Schneide,  
s. 12–21. 

4. Materiały informacyjno-reklamo-
we firmy Heidelberg Sp. z o.o.

5. Strona internetowa firmy Polar 
Mohr: http://www.polar-mohr.com.

8. Materiały informacyjno-reklamo-
we firmy Zamak Mercator.

9. Strona internetowa firmy Schne-
ider Senator: http://www.schneider-
senator.com.

10. Materiały informacyjno-rekla-
mowe firmy Reprograf S.A.

11. Strona internetowa firmy Bau-
mann: http://baumann-mbs.de.

12. Strona internetowa firmy MZE 
Maschinenbau: www.eurocutter.pl.

13. Strona internetowa http://www.
avimex.pl.

mgr inż. Agnieszka Rusin
Zakład Technologii Poligraficznych

Politechnika Warszawska

U nas warto drukować
druk offsetowy arkuszowy
uszlachetnianie druku
oprawy proste i złożone
oprawy „wire O”
obwoluty PCV

95-200 Pabianice, ul. P. Skargi 40/42
centrala: +48 42 215 44 18, sekretariat: +48 42 215 23 19, produkcja: +48 42 226 08 35, tel./fax: +48 42 215 29 70
e-mail: drukarnia@pzgsa.pl
www.pzgsa.pl

reklama
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reklama na stronie www.swiatdruku.eu

Reklamy należy przesyłać w plikach: EPS, JPEG, 
PDF lub TIFF w rozdzielczości 300 dpi, na adres 
reklama@swiatdruku.eu (do 20 MB). Na życze-
nie udostępniamy serwer FTP.

Poniżej przedstawiamy najczęściej zamawiane 
moduły reklamowe.

Poniżej przedstawiamy najczęściej zamawiane 
rozmiary banerów podane w pikselach:
750×100, 468×60, 234×60 i 160×200.

Reklamy i banery można zamawiać:
• telefonicznie 42 687 12 92, 42 688 79 49
• elektronicznie reklama@swiatdruku.eu lub 

marketing@swiatdruku.eu 

205×286 mm
+ 4 mm na spad

108×180 mm

205×143 mm
+ 4 mm na spad

205×103 mm
+ 4 mm na spad

max. 3000 znaków 
(1 strona)

103×286 mm
+ 4 mm na spad

71×286 mm
+ 4 mm na spad

max. 
200 x 280 mm

Junior Page1 strona

1/2 strony

1/3 strony

insert artykuł

w sPrzedaży
Wzorniki kolorów CMYK
dla papierów powlekanych i niepowlekanych.
Szczegóły: http://www.swiatdruku.eu/Sklep/
Wzornikikolorow

 

 

Prenumerata

Cena rocznej prenumeraty miesięcznika „Świat DRUKU” w roku 2014 wynosi 180 zł (półrocznej – 100 
zł). Prenumeratę można zamawiać 24 godz./dobę wypełniając online formularz na stronie internetowej 
www.swiatdruku.eu w zakładce PRENUMERATA.

Bezpośredni link do formularza na stronie to: http://www.swiatdruku.eu/Swiat-DRUKU/Prenumerata

Każdy z prenumeratorów miesięcznika „Świat DRUKU” otrzymuje dodatkowo raz w tygodniu bezpłatny 
serwis internetowy, zawierający aktualne informacje z branży poligraficznej i papierniczej, bezpośrednio 
na swoją skrzynkę e-mail.

Wypełniając formularz prenumeraty należy zaznaczyć: od którego numeru ma być realizowana wysyłka 
(np. od numeru 1/2014), w jakiej liczbie egzemplarzy (np. 1), jeżeli do wykonania przelewu potrzebna 
będzie faktura pro-forma należy zaznaczyć taką opcję, jeżeli nie, wystarczy podać dane do faktury, która 
zostanie wystawiona i przesłana do Państwa po dokonaniu wpłaty.

Egzemplarze czasopisma wysyłamy dopiero po wpłaceniu należności na nasze konto.

uwaGa Warunkiem realizacji prenumeraty i gwarancją jej otrzymywania jest złożenie zamówienia oraz 
jednoczesne dokonanie wpłaty właściwej kwoty przekazem pocztowym lub przelewem na podane poniżej 
konto: Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94–104 Łódź

Bank Pekao SA, Oddział w Łodzi, nr konta: 24 1240 1545 1111 0000 1165 9583

Informujemy, że dokonując wpłaty, wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych  
w bazie danych służącej do obsługi prenumeraty oraz do celów marketingowych firmy Polski Drukarz  
sp. z o.o. (z prawem wglądu do swoich danych i ich poprawiania).

Jeśli zamawiają Państwo prenumeratę instytucjonalną w takich firmach jak: Garmond Press, Kolporter 
lub RUCH, można tam również zaprenumerować miesięcznik „Świat DRUKU” – informacja poniżej.

Garmond Press sa 
Warszawa – ul. Nakielska 3, tel. 22 817 20 12
Kraków – ul. Powstańców 66, tel. 12 422 14 85
www.garmondpress.pl

kolporter sieci Handlowe sp. z o.o.
Departament Dystrybucji Prasy – ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, tel. 41 367 82 02
Centrum Logistyczne – ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin Mościska, tel. 22 355 05 01
www.sa.kolporter.com.pl/oddzialy.php
Infolinia 801 205 555

ruch sa
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie 
www.prenumerata.ruch.com.pl 
Ewentualne pytania: prenumerata@ruch.com.pl 
lub kontakt z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta: tel. 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne 
w godzinach 7.00–18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Uczniom i studentom szkół poligraficznych przysługuje upust w wysokości 50% ceny czasopisma. 
Warunkiem skorzystania z ulgi jest przesłanie skanu lub kserokopii ważnej legitymacji uczniowskiej lub 
studenckiej pod adresem prenumerata@swiatdruku.eu Redakcja posiada również egzemplarze archiwalne 
z lat 1993–2012 do nabycia w cenie 20 zł za sztukę.

The price for annual subscription of the „Świat DRUKU” magazine is 120 euro.

Czytelnicy „Świata DRUKU” mogą za naszym pośrednictwem nabyć książki wydane przez COBRPP oraz 
PID. Prenumeratorom oferujemy sprzedaż po obniżonych cenach. 
Zamówienia: tel. 42 687 12 92; faks 42 687 12 99, e-mail: prenumerata@swiatdruku.eu

Tytuł książki Cena w zł 

Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych (COBRPP)  70
Architektura książki  45 
Barwy druku 60 
BHP na stanowiskach pracy w przemyśle poligraficznym 
z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego 48 
Co drukarz powinien wiedzieć o farbach 55 
Gospodarka odpadami w zakładach poligraficznych 40
Jakość w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa 30
Lettera Magica 45 
Poligrafia a ochrona środowiska (BAT) 40 
Poligraficzny słownik terminologiczny 53 
Procesy introligatorskie i wykończeniowe współczesnej poligrafii 58 

Sitodruk 58 
Systemy produkcyjne w poligrafii  30 
Technologia offsetowa (zagadnienia standaryzacji) 59 
Technologia offsetowego drukowania arkuszowego  60 
Trudności w arkuszowym drukowaniu offsetowym  39 
Web-to-print pierwsze kroki 30 

wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT, doliczamy koszty wysyłki
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Centrala - Warszawa 

ul. Kolumba 40  02-288 Warszawa

tel. (22) 575 08 00, 43, 53  fax (22) 575 08 88 

e-mail: warszawa@plastics.pl 

www.plastics.pl

Plastics Group Sp. z o. o. - Produkty VISCOM 
ul. Kolumba 40  02-288 Warszawa; tel. (22) 575 08 00, 43, 53  fax (22) 575 08 88 
e-mail: warszawa@plastics.pl 
www.plastics.pl

szeroka gama Folii dla 

opakowań termoformowanych, 

sztancowanych, wykrawanych

Plastics Group Sp. z o. o. jest czołowym dystrybutorem płyt,  
folii, półproduktów z tworzyw sztucznych i aluminium na rynku   
Europy Środkowo-Wschodniej. 

Oferujemy wysokiej klasy produkty mające zastosowanie  
w wielu sektorach gospodarki. 

Polecamy materiały wykorzystywane w reklamie, grafice  
i druku cyfrowym oraz materiały do opakowań.

POLIGRAFIA

duży wybór materiałów rolowych 

do grafiki i druku cyfrowego 

oraz  materiały arkuszowe PET, 

PCV, PP, HIPS dedykowane  

do druku offset, sito
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