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ROLFLEX postawił na wyższą  
efektywność, niezależność i rozwój
Kompleksowa inwestycja we własną przygotowalnię wodną

R
OLFLEX jest rodzinnym przedsiębiorstwem funkcjonują-
cym od 1965 roku. Od 15 lat skoncentrowany jest na 
współpracy z zakładami farmaceutycznymi i produkują-
cymi suplementy diety. Dostarcza im zadrukowaną folię 

aluminiową typu push through. Wizja twórcy firmy – Romualda 
Mirosławskiego – zakładała stabilny rozwój oparty na partner-
skich relacjach z klientami i wsłuchiwaniu się w ich potrzeby. 
Jedną z wypracowanych w ten sposób cech charakterystycz-
nych firmy jest elastyczność, polegająca na błyskawicznym 
reagowaniu na zamówienia.

Ostatecznie pod koniec roku 2016 zapadła decyzja o wdro-
żeniu w firmie technologii wodnej Toyobo. Proces inwesty-
cyjny rozpoczął się zakupem od Print Systems naświetlarki 
Exposure 80 oraz wymywarki Quicker 80. 

Kolejnym naturalnym krokiem w uruchomieniu własnej 
przygotowalni było wdrożenie w styczniu 2017 roku tech-
nologii CTP. Przetarte szlaki i już zacieśniona współpraca 
z Print Systems pozwoliły na bardzo szybkie przeprowadzenie 
testów, a po nich podjęcie decyzji o zakupie urządzenia do 
laserowego zdejmowania czarnej maski Amsky AURA 800S.

Zgodnie z założeniami procesu inwestycyjnego połączenie 
technologii CtP z wodnowymywalnymi płytami polimerowymi 
TOYOBO zwiększyło efektywność procesu przygotowania 
płyt do druku i pozwoliło uzyskać wysoką jakość przy jed-
noczesnym wyeliminowaniu szkodliwego solwentu. Własna 
nowoczesna przygotowalnia oznacza dla ROLFLEX-u pełną 
niezależność, elastyczność oraz szybkość reagowania na 
stale rosnące oczekiwania zleceniodawców firmy. 

Tomasz Pastuszka, dyrektor zakładu, ROLFLEX – „Zapro-
ponowany przez Print Systems pakiet – zarówno cena, jak 
i sposób finansowania – był idealnie dopasowany do naszych 
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możliwości i potrzeb. Analiza dostępnych na rynku konkuren-
cyjnych urządzeń również potwierdziła ten wybór. Partnerskie 
relacje oraz eksperckie wsparcie, jakie oferuje Print Systems, 
okazały się kluczowe na tym etapie rozwoju firmy ROLFLEX. 
Myślę, że ta współpraca zaowocowała przeniesieniem nas 
na kolejny poziom możliwości. Zalety nowego systemu można 
długo wymieniać, ale przede wszystkim jest to skrócenie 
czasu przygotowania formy nawet o 75%, większa wydajność 
przygotowalni oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na 
środowisko. Natomiast CTP to przede wszystkim jakość”.
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