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„Etykiety samoprzylepne – najnowsze technologie”

Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca miesięcznika „Świat 
DRUKU”, wraz z partnerami: Alstor (EIZO), Digiprint PL 
Esko, Epson, Fujifilm Europe, Heidelberg Polska, NEC 
Display Solutions Europe, Reprograf, X-Rite Europe, ma 
zaszczyt zaprosić Państwa na XI konferencję „Akademia 
zarządzania barwą”, która odbędzie się w czwartek, 23 
listopada 2017 roku, w hotelu „Czerniewski” w Warszawie, 
ul. Jutrzenki 119.

Program konferencji:
8.00–9.00 
Poranna kawa. Rejestracja gości 
9.00–9.05 
Rozpoczęcie konferencji. Oficjalne powitanie gości
9.05–9.35
Omówienie wybranych etapów standaryzacji, które mają 
bezpośredni wpływ na optymalizację produkcji poligra-
ficznej w drukarni
Małgorzata Szczotka, właścicielka, Color Management 
Consulting 
9.35–10.15
Monitory graficzne w zastosowaniach poligraficznych
Tomasz Obłuski, Eizo Sales Technical Support, Alstor
10.15–10.55
Konwersja koloru w XMF Workflow
Marek Czarnocki, inżynier serwisu GA, Fujifilm Europe
10.55–11.05 
Przerwa kawowa
11.05–11.45
Ukryte możliwości i tajemnice systemów kontroli jakoś-
ci i komunikacji o barwie – formaty danych, wzorniki 
cyfrowe, wzorce fizyczne, oprogramowanie, bazy danych, 
kontrola, recepturowanie, ciekawostki...
Małgorzata Lososová Ungrádová, Sales Manager,  
Key Account Manager, X-Rite Europe
11.45–12.25
System zarządzania barwą i soft proofingu w druku 
cyfrowym
Marcin Kałuża, ekspert, NEC Display Solutions Europe
12.25–13.05
Technologie uzyskania precyzyjnego koloru
Rafał Hnidziuk, Pre Sales Specialist, Epson Europe

Przed nami XI edycja Akademii Zarządzania Barwą 

13.05–13.45
Systemy wspomagające procesy sterowania barwą  
w drukowaniu offsetowym – wybrane zagadnienia
Andrzej Kunstetter, Prinect & Prepress Product Manager, 
Heidelberg Polska
13.45–14.20 Obiad  
14.20–14.50
ICC Max jako kolejny standard zarządzania barwą i druk 
wysokojakościowy
Marcin Dąbrowski, właściciel, eM
14.50–15.30
Zintegrowany system kontroli jakości X-Rite Color Cert 
Leszek Bartkowiak, Senior Product Manager, Reprograf
15.30–16.10
Rewolucja w zarządzaniu barwą w druku opakowań
Łukasz Szymański, Sales Manager Esko, Digiprint PL
16.10–16.25 Pytania i odpowiedzi. Losowanie nagród. 
Zakończenie części wykładowej konferencji
16.25–17.00 Popołudniowa kawa. Rozmowy indywidualne 
z ekspertami przy stoiskach partnerów

Koszt udziału w konferencji: 
– dla przedstawicieli drukarń, agencji reklamowych, stu-

diów graficznych i przygotowalni: 250 zł netto (307,50 zł 
brutto)

– dla przedstawicieli pozostałych firm: 500 zł netto (615 zł 
brutto).

Cena obejmuje: udział w konferencji, materiały konferen-
cyjne, przerwy kawowe, lunch, miejsce parkingowe (do 
wyczerpania dostępnych miejsc). Wpłaty należy uiścić na 
konto wydawnictwa Polski Drukarz sp. z o.o.: PKO S.A. 
oddział w Łodzi nr: 24 1240 1545 1111 0000 1165 9583 
do 13 listopada 2017.
Zgłoszenia online i regulamin:
Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 13 
listopada 2017 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, 
o przyjęciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako 
zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszenio-
wego i dokonanie wpłaty). Formularz zgłoszeniowy i regu-
lamin dostępne są na stronie www.akademia-wiedzy.eu/
Konferencje/Poligrafia/Akademia Zarządzania Barwą2017. 
Dodatkowe informacje: 
tel. 42 687 12 92, biuro@swiatdruku.eu.

Art of Color – nowy wymiar druku 

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
w dniach 8–9 listopada br. odbędzie się Kongres „Art 

of Color – nowy wymiar druku”, podczas którego poruszone 
zostaną zagadnienia nowego wymiaru druku oraz innowa-
cyjnych technik jego zastosowania w różnych dziedzinach 
przemysłu. 

Słowo „nowy” w nazwie wydarzenia wpisuje się w dążenia 
branży do zaspokajania potrzeb rynku, rozwijania oferowa-
nych usług oraz odzwierciedla odwagę, z jaką polskie przed-

siębiorstwa wdrażają innowacyjne technologie, stając się 
konkurencyjne na rynku europejskim. Kongres, organizowany 
we współpracy z partnerami branżowymi oraz największymi 
polskimi firmami, ma za zadanie wdrożyć kierunki i najnowsze 
trendy do zadań, z jakimi codziennie mierzą się branżowcy, 
oraz odzwierciedlić obraz sytuacji na rynku poligraficznym 
i w pokrewnych dziedzinach gospodarki.

„Tylko zintegrowanie przedsięwzięć targowych naszej 
branży może przywrócić im dawny blask i stać się wizytówką 
całej polskiej poligrafii” – zauważa Leszek Wojtczuk, prezes 
Polskiej Izby Druku, jednego z partnerów branżowych Kon-
gresu Art of Color.
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Wrześniowe spotkania z Xeroxem

Kolejne spotkania z cyklu „Prezentacja nowych urządzeń 
Xerox” odbyły się 12 i 14 września br. w Warszawie 

i Krakowie. Eksperci firmy Xerox prezentowali m.in. sposoby 
optymalizacji środowiska wydruku oraz zwiększenia wydajno-
ści i bezpieczeństwa. 

Prezentacja nowych maszyn amerykańskiego producenta 
stanowiła okazję do omówienia technologii Xerox Connect-
Key. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się, jak wpływa ona 
na optymalizację środowiska druku oraz jak zintegrować 
środowisko wydruku z chmurą. Przedstawiciele Xerox infor-
mowali partnerów, jak za pomocą prostych metod zwiększyć 
wydajność i ograniczyć koszty w typowym biurze. 

Globalna strategia firmy Xerox przewiduje na najbliższe 
kwartały ścisłą współpracę z partnerami handlowymi w za-
kresie działań mających na celu pozyskanie nowych klientów 
od marek konkurencyjnych. Rozszerzenie oferty produktów 
oraz wdrożenie programu Xerox Partner Plus ma, według 
producenta, stanowić narzędzie skutecznie wspierające 
realizację globalnej strategii firmy. 

Dagmara Pomirska, Business Office Manager, Xerox: 
„Stawiamy na komfort pracy użytkowników i ich mobilność. 
Dodatkowo przykładamy dużą wagę do bezpieczeństwa 
danych, a nasza propozycja zaawansowanych usług dla 
Partnerów Xerox (Xerox Partner Print Services) pozwala im 
proaktywnie adresować potrzeby ich klientów, unikać prze-
stojów w pracy oraz sprawnie kontrolować koszty związane 
z drukiem w ramach całej organizacji”. 

Za nami czwarta edycja Spotkań 
Regionalnych PIAP

Na początku września br. odbyły się kolejne Spotkania Re-
gionalne organizowane przez Polską Izbę Artykułów Promo-

cyjnych. Była to już czwarta edycja spotkań organizowanych 
przez PIAP od 2014 roku. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział 
w prelekcji Mateusza Mrozowskiego i Macieja Czerniawskiego 
zatytułowanej „Strategia (do)stosowania – sprzedaż oparta 
na edukacji – narzędzia biznesowe i wiedza ekspercka” oraz 
dyskusji o rynku artykułów promocyjnych. 

Eksperci omawiali wszystkie niezbędne strategie i narzędzia, 
które służą jak najlepszemu wykorzystaniu potencjału produk-
towego firm. Przedstawione zostały także narzędzia biznesowe, 
które używane są obecnie przez największe krajowe i światowe 
marki. Spotkania odbyły się w Chorzowie i Gdyni. Zaproszenia 
otrzymali zarówno członkowie PIAP, dostawcy artykułów rekla-
mowych, agencje reklamowe, jak i firmy branżowe, niebędące 
członkami stowarzyszenia. Polska Izba Artykułów Promocyjnych 
zamierza kontynuować tradycję Spotkań Regionalnych również 
w 2018 roku. 

Zasłużeni  
dla Przemysłu Opakowań 2017

Poznaliśmy wyniki plebiscytu Polskiej Izby Opakowań wyróż-
niającego firmy i osoby o szczególnych zasługach dla prze-

mysłu opakowaniowego. PIO przyznaje branżowe wyróżnienia 

Kongres „Art of Color – nowy wymiar druku” będzie 
okazją do prezentacji innowacyjnych technik, które mogą 
zastąpić tradycyjne metody zadruku powierzchni cera-
micznych, papierowych, drewnopodobnych czy tkanin. 
Rozwiązania te przydatne będą profesjonalistom z branży 
opakowaniowej, meblarskiej, budowlano-wykończeniowej 
oraz kosmetycznej.

Kongres odbędzie się w nowoczesnym Centrum Kongreso-
wym Międzynarodowych Targów Poznańskich, a wydarzenie 
uświetni wieczorna gala, którą poprowadzi Marcin Prokop. 

Odkryj potencjał druku

Firma DKS, dostawca rozwiązań dla druku cyfrowego, 
introligatorni oraz oprogramowania dla poligrafii, wraz 

z firmą Canon oraz partnerami – EFI i Letrabit organizuje 
cykl bezpłatnych konferencji. Odbędą się one 15 listopada 
w Gdańsku, 22 listopada we Wrocławiu i 6 grudnia w War-
szawie. 

Podczas konferencji prezentowane są najnowsze rozwią-
zania technologiczne z zakresu druku cyfrowego w wielkim 
i małym formacie. Specjaliści z firm DKS, Canon, EFI i Letra-
bit przybliżają również zagadnienia związane z proofingiem, 
personalizacją, zaawansowanymi kontrolerami i niestandar-
dowymi podłożami do druku. Podczas spotkań prezentowana 
jest także innowacyjna technologia UVgel, która – jak podaje 
jej producent, firma Canon – rewolucjonizuje druk z roli na 
rolę, oferując stopień automatyzacji gwarantujący wysoką 
produktywność.

Aby wziąć udział w konferencjach, trzeba się zarejestrować 
na stronie www.odkryjdruk.pl.

Flekso jakie jest, każdy widzi...

Na 16 listopada br. zaplanowano pierwszą edycję panelu 
branżowego poświęconego wyzwaniom technologicznym 

i technicznym produkcji fleksograficznej, organizowanego 
wspólnie przez firmy Kodak i 3M. Spotkanie pod hasłem 
„Flekso jakie jest, każdy widzi...”. odbędzie się w łódzkim 
hotelu DoubleTree by Hilton i stanowić będzie swoistą kon-
tynuację tegorocznego Meet Kodak Polska. 

W konferencji wezmą udział specjaliści ze wszystkich 
dziedzin produkcji fleksograficznej – od etapu projektowa-
nia po drukowanie. Wśród nich znajdą się reprezentanci 
firm Kodak i 3M, a także partnerzy wspierający to wyda-
rzenie – m.in. przedstawiciele producentów farb graficz-
nych, oprogramowania, cylindrów rastrowych i formowych, 
systemów prepress oraz technolodzy produkcji opakowań 
i etykiet. Podobnie jak w przypadku organizowanych od 
ponad 10 lat spotkań z cyklu Meet Kodak Polska, które 
na stałe wpisały się w kalendarz imprez szeroko pojętej 
branży poligraficznej, organizatorzy i tym razem zadbali 
o bogaty program merytoryczny konferencji, w tym przy-
padku ukierunkowany głównie na produkcję i przetwarzanie 
opakowań i etykiet. 

Organizatorzy zapraszają do Łodzi wszystkich zainteresowa-
nych produkcją fleksograficzną, również tych, którzy nie brali 
udziału w Meet Kodak Polska. Uczestnictwo w spotkaniu jest 
bezpłatne, jednak liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnic-
twie zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowani proszeni 
są o kontakt z organizatorami wydarzenia.
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od 2007 roku. Podczas tegorocznego plebiscytu zgłoszonych 
zostało łącznie 20 zasłużonych firm i osób. 

W tym roku do tytułu „Firma Zasłużona dla Przemysłu 
Opakowań” zgłoszono 11 kandydatur. Nominację do tego 
tytułu uzyskały firmy: Instytut Logistyki i Magazynowania 
(Poznań), Packservice (Łask) oraz Tubus Zakład Produkcji 
Opakowań (Warszawa). Decyzją Kapituły ty tuł „Firma 
Zasłużona dla Przemysłu Opakowań” przyznano Instytutowi 
Logistyki i Magazynowania w uznaniu dokonań w dziedzinie 
badań i wdrażania nowoczesnych systemów identyfikacji 
i magazynowania opakowań. Uzyskanie tego prestiżowego 
tytułu zbiegło się z jubileuszem 50-lecia działalności 
Instytutu. 

Do tytułu „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” zgłoszono 
9 kandydatów. Kapituła nominowała do tego wyróżnienia 
następujące osoby: Jana Szybalskiego, wieloletniego pre-
zesa spółki Beskid (produkcja opakowań tekturowych), 40 
lat pracy w przemyśle opakowań; Tadeusza Szymanka, zało-
życiela i właściciela firmy Green Pack (1990), zasłużonego 
dla rozwoju samorządu gospodarczego, rzecznika rozwoju 
ekologicznych opakowań; oraz Wacława Wasiaka, dyrektora 
Polskiej Izby Opakowań (2000), analityka rynku opakowań, 
autora licznych opracowań (5 monografii) o przemyśle 
opakowań, inicjatora licznych akcji i przedsięwzięć promują-
cych polski przemysł opakowań, organizatora 3 kongresów 
przemysłu opakowań oraz licznych konferencji, rzecznika 
współpracy nauki z przemysłem opakowań, odpowiedzialne-
go za programowanie i organizowanie działalności polskiej 
Izby Opakowań. Kapituła tytułu „Zasłużony dla Przemysłu 
Opakowań” wyróżniła Wacława Wasiaka. 

Wręczenie specjalnych dyplomów dokumentujących nadanie 
tytułów zasłużonych dla przemysłu opakowań miało miejsce 
w trakcie ceremonii otwarcia Targów Opakowań dla Przemysłu 
Spożywczego Pakfood oraz targów żywności Polagra Tech 
25 września br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Dyplomy dokumentujące nominacje zostały wręczone 
25 września w trakcie inauguracji Dni Polskiej Izby Opakowań 
na targach Pakfood i Polagra Tech.

W tym roku 20-lecie członkostwa w Polskiej Izbie Opako-
wań świętują firmy: Kartonex sp. z o.o. (Krasnystaw) oraz 
Plast Service Pack Konrad Rumiński (Kolonia Warszawska).

Piętnastoletnimi jubilatami są firmy: Can-Pack SA (Kraków); 
Coffee Service sp. z o.o. (Warszawa); Entro Holdings sp. z o.o. 
(Warszawa); Ela Wyrób Folii i Opakowań (Celestynów); Eurobox 
Polska sp. z o.o. (Przesiadłów); Tekpud sp. z o.o. (Jasło).

Z tej okazji kierownictwo Izby wyróżniło ww. firmy okolicz-
nościowymi jubileuszowymi certyfikatami, zawierającymi 
podziękowanie za dotychczasowe członkostwo w Izbie oraz 
za zasługi dla rozwoju przemysłu i rynku opakowań.

Nowi dyrektorzy Engineering  
Automation Electronics

Nowymi dyrektorami firmy EAE, będącej członkiem grupy 
Q.I. Press Controls, zostali Heiko Küttner i Jörg Westphal. 

Heiko Küttner jest związany z EAE od 1995 roku. W tym cza-
sie pełnił funkcje menedżerskie w działach programowania 
i obsługi klienta, a w 2008 roku został mianowany dyrek-
torem technicznym i pełnomocnikiem firmy. Jako dyrektor 
zarządzający EAE Küttner będzie odpowiedzialny za rozwój, 
projekty i usługi.

Jörg Westphal pracuje w przemyśle poligraficznym od 
ponad 20 lat. Zanim związał się z EAE, przez cztery lata 
był dyrektorem zarządzającym firmy Gämmerler. Na nowym 
stanowisku w EAE będzie zarządzał sprzedażą, marketingiem 
i finansami. 

Menno Jansen, właściciel grupy Q.I., jest bardzo zadowo-
lony z nowych nominacji: „Jesteśmy zaszczyceni możliwością 
włączenia Heiko Küttnera do zespołu zarządzającego oraz 
dołączeniem do EAE Jörga Westphala, doświadczonego 
dyrektora ds. sprzedaży. Z nimi na czele nasz zespół może 
spoglądać w przyszłość z optymizmem”.

Jednym z najważniejszych obszarów, które Heiko Küttner 
i Jörg Westphal będą nadal rozwijać, jest już zapoczątkowana 
i przynosząca rezultaty dywersyfikacja usług firmy na rosną-
cym rynku intralogistycznym.

Werner Ringel, dotychczasowy dyrektor zarządzający EAE, 
który był odpowiedzialny za restrukturyzację firmy, z końcem 
września przeszedł na emeryturę. 

Eagle Systems Europe mianuje  
dyrektora technicznego

Firma Eagle Systems z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, 
specjalizująca się w produkcji urządzeń do uszlachetniania 

folii, ogłosiła nominację Thomasa S. Andersena na dyrektora 
technicznego oddziału Eagle Europe. Thomas Andersen, 
mający ponad 25 lat doświadczenia w branży komunikacji gra-
ficznej, będzie zarządzać sprzedażą i marketingiem dla Eagle 
w Wielkiej Brytanii poprzez jego firmę AeTee Group Limited.

„Europejska społeczność poligraficzna coraz częściej szu-
ka technologicznego czynnika różnicującego, który nie tylko 
zainspiruje zwiększoną świadomość i zasięg, ale także da im 
decydującą przewagę w usługach na bardzo konkurencyjnym 
rynku. Uważamy, że innowacją są hot-stamping i cold-stam-
ping” – komentuje Thomas Andersen. 

Nowy dyrektor zarządzający Mutoh 
w Belgii

Z początkiem września br. nowym dyrektorem zarządzającym 
belgijskiego oddziału firmy Mutoh Industries został Kenji 

Yasuhara. Zastąpił on na stanowisku Akio Kotake, który 
kierował operacjami Mutoh Belgium przez ostatnie trzy lata, 
a od teraz będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego działu 
sprzedaży w siedzibie firmy Mutoh w Tokio. 

Jako nowo mianowany prezes zarządu i dyrektor gene-
ralny Mutoh Belgium Kenji Yasuhara będzie nadzorował 
działy sprzedaży, wsparcia sprzedaży, logistyki, reklamy 
i marketingu, wsparcia produktu i usług posprzedażowych 
dla druku wielkoformatowego i urządzeń tnących Mutoh na 
obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. 

Kenji Yasuhara (62 lata) dołączył do grupy Mutoh trzy lata 
temu. Od września 2014 do października 2016 roku był dy-
rektorem generalnym oddziału Mutoh Deutschland.  

Yasuhara, absolwent Uniwersytetu w Osace, posiada roz-
ległe doświadczenie w biznesie międzynarodowym. Zanim 
dołączył do firmy Mutoh, obejmował stanowiska kierownicze 
w działach globalnego marketingu i sprzedaży firmy Panaso-
nic, zarówno w Japonii, jak i w Europie.
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Szkolenie „Effective Packaging”

Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca „Świata DRUKU”, 
w ramach Akademii Wiedzy organizuje 12 grudnia br. 

w godzinach 9.00–17.00 na terenie Centrum Hotelowo- 
-Konferencyjnego Wald, ul. Połczyńska 52, w Warsza-
wie, szkolenie pt. „Effective Packaging – Skuteczne 
opakowanie, czyli jak w pełni wykorzystać potencjał 
opakowań w zwiększaniu wartości marki”. Jest ono 
przeznaczone dla wszystkich osób, które w codziennej 
pracy zajmują się opakowaniami – dla menedżerów 
marki, projektantów chcących poszerzyć swoją wiedzę 
praktyczną w zakresie zarządzania wizerunkiem pro-
duktu oraz warsztat projektanta opakowań, a także 
dla osób koordynujących 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 doświadcze-
nia we wdrażaniu produktów, współpracy z wieloma 
producentami oraz właścicielami marek własnych 
zdecydowaliśmy się opracować cykl szkoleń dostarczają-
cych praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego 
»packagingu«. Wiedzy, która znajdzie zastosowanie 
w codziennej pracy z Państwa markami i pomoże zwięk-
szyć konkurencyjność Państwa produktów”.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają usystema-
tyzowaną wiedzę dotyczącą wykorzystania opakowań 
w marketingu, zostaną także omówione i podsumowane 
najnowsze trendy w projektowaniu opakowań z uwzględ-
nieniem polskich potrzeb i realiów oraz praktyczne na-
rzędzia pomocne w efektywnej pracy z opakowaniami. 
Szkolenie daje możliwość swobodnej wymiany doświad-
czeń i dyskusji z praktykiem od wielu lat specjalizującym 
się w wykorzystaniu opakowań w marketingu.

Program:
1. Wprowadzenie.
2. Opakowanie jako element tożsamości marki:

• strategiczna rola opakowania w procesie budowa-
nia marki i efektywnej sprzedaży produktu;

• funkcje opakowań, czyli czego konsumenci ocze-
kują od opakowań i jak sprostać tym wymaga-
niom;

• 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 wła-
sne wiodących sieci handlowych w Polsce w ostat-
nich 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 założeń 

strategicznych podstawą efektywnej pracy z opa-
kowaniami;

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

• badania opakowań – kiedy mogą pomóc, a kiedy 
zaszkodzić.

8. Druk opakowań – praktyczne aspekty przygotowania 
projektów do druku, czyli packaging design triangle 
(3P: producer – packaging designer – printer) 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 odpowiedzialna 
za projektowanie opakowań i repozycjonowanie marek 
klientów, m.in.: Polpharma SA, Ergo Hestia, Agros 
Nova, Bolix SA, Everen (EDF/ENBW), Harper Hygie-
nics SA, ZPT Kruszwica, Shulstad, McCain, Cadbury 
Wedel, Decora SA, Grupa Bakoma, Zbyszko Company, 
Wydawnictwo Murator, Scania Polska, International To-
bacco, CottonClub oraz JMD/Biedronka, Auchan, Real, 
Makro. Autorka wielu publikacji na temat opakowań 
w marketingu, m.in. w: „Media i Marketing Polska”, 
„Brief”, „Impact”, „Packaging Polska”, „Verlag Dashof-
fer”, „Przegląd Cukierniczy”, „Puls Biznesu”, „Świat 
DRUKU”. Aktywna trenerka i prelegentka, inicjatorka 
i koordynatorka Pierwszego Ogólnopolskiego Programu 
Promocji Opakowań PAKOSFERA, w którego ramach 
organizowane były pierwsze w Polsce konferencje 
dotyczące opakowań w marketingu oraz konkursy dla 
młodych projektantów.
Data szkolenia: 12 grudnia 2017.
Miejsce: Centrum Hotelowo-Konferencyjne Wald,  
ul. Połczyńska 52, Warszawa.

Cena za udział w szkoleniu (w tym materiały szko-
leniowe, przerwy kawowe, lunch): 1450 zł + 23% VAT.

Rejestracja online i regulamin szkolenia: 
http://www.akademia-wiedzy.eu/Konferencje/Poligra-
fia/Effective-Packaging/Regulamin-i-formularze.

Wpłaty należy uiścić na konto wydawnictwa Polski 
Drukarz sp. z o.o.: 24 1240 1545 1111 0000 1165 
9583, do 1 grudnia br.
Dodatkowe informacje:  
tel. 42 687 12 92, biuro@swiatdruku.eu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!



10/2017 | Świat DRUKU 

7 | NEWS |

Polski Drukarz sp. z o.o., wydawca „Świata DRUKU”, orga-
nizuje w ramach Akademii Wiedzy jednodniowe szkolenie 

„Poligrafia w marketingu”, przeznaczone dla pracowników 
działów marketingu różnych branż i agencji reklamowych, 
a także dla wszystkich zainteresowanych. Szkolenie jest 
zaplanowane na 12 grudnia w Warszawie. Jego celem jest 
zapoznanie uczestników z praktycznymi i teoretycznymi 
zagadnieniami dotyczącymi przygotowania projektu, druku, 
uszlachetniania i introligatorni, a także uświadomienie 
możliwości i ograniczeń poszczególnych technik drukarskich 
w celu obniżenia kosztów, oszczędności czasu oraz wypra-
cowania precyzyjnych i skutecznych sposobów komunikacji 
między działem marketingu, agencją reklamową a drukarnią.

Trenerka: Danuta Tyrowicz.
Vendor Manager – Eastern Europe w Williams Lea, ab-
solwentka Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. 
Pracowała jako specjalista ds. standaryzacji druku, od 
początku 2010 roku prowadziła własną firmę specjali-
zującą się we wdrożeniach standaryzacyjnych i colorma-
nagementowych, doradztwie oraz szkoleniach z zakresu 
druku i procesów przygotowawczych. W Williams Lea 
zajmuje się zarządzaniem dostawcami firmy – drukar-
niami z Europy Wschodniej. Ma bogate doświadczenie 
w prowadzeniu szkoleń i prezentacji.

Program:
1. Merytoryczne i techniczne przygotowanie publikacji:

• projektowanie reklam i publikacji marketingowych (do-
bór materiałów wyjściowych, cechy dobrego projektu),

• terminy stosowane w procesie przygotowania publi-
kacji,

• podstawowe zasady składu i łamania,
• przygotowanie tekstu, grafik, reklam; RGB a CMYK; 

zasady umieszczania reklam w publikacji; DTP,
• postać elektroniczna publikacji a wydruk,
• zasady korekty.

2. Papier i inne podłoża do druku (rodzaje, gramatury, 
formaty).

3. Proces poligraficzny:
a) przygotowalnia (prepress):

• odwzorowywanie kolorów, CMYK a Pantone,
• technologia,

• zarządzanie barwą,
• proofing kontraktowy,

b) drukowanie (press):
• najczęściej stosowane techniki druku (offset, wklę-

słodruk, typografia, fleksografia, sitodruk, tam-
podruk, druk cyfrowy mało- i wielkoformatowy),

• podstawowa technika poligrafii: offset (maszyny 
drukujące, farby, farby specjalne),

• druk cyfrowy (personalizowany, na żądanie, ma-
sowy),

• druk cyfrowy wielkoformatowy,
• łączenie technik drukarskich,

c) obróbka po druku (postpress):
• uszlachetnianie publikacji (foliowanie/lamino-

wanie, lakierowanie, lakierowanie wybiórcze, 
tłoczenie folią, wykrawanie),

• introligatornia (zszywanie, klejenie, oprawa) dru-
ków tradycyjnych i cyfrowych.

4. Współpraca z agencją reklamową i studiem graficznym.
5. Współpraca z drukarnią i optymalizacja kosztów:

• komunikacja,
• jaką drukarnię wybrać,
• jak napisać dobre zlecenie,
• jak kalkulować zlecenie, żeby było dobrze wykonane 

jakościowo i konkurencyjne cenowo,
• jak reklamować źle wykonane zlecenie.

Data szkolenia: 12 grudnia 2017, godz. 9.00–17.00.
Miejsce: Centrum Hotelowo-Konferencyjne Wald, ul. 

Połczyńska 52, Warszawa.
Rejestracja online (do 1 grudnia br.) i regulamin szko-

lenia: 
http://www.akademia-wiedzy.eu/Konferencje/Poligrafia/

Poligrafia-w-marketingu/Regulamin-i-formularze.
Cena udziału w szkoleniu: 750 zł + 23% VAT.
Opłata obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkole-

niowe, przerwy kawowe, lunch.
Wpłaty należy uiścić na konto wydawnictwa Polski 

Drukarz sp. z o.o.: PKO SA oddział w Łodzi, nr konta: 
24124015451111000011659583, do 1 grudnia 2017 roku.

Dodatkowe informacje: tel. 42 687 12 92, biuro@
swiatdruku.eu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Zapraszamy na szkolenie „Poligrafia w marketingu”

Komori GL740 C eUV w drukarni 
Solutions Polska

Gdyńska firma Solutions Polska, specjalizująca się w pro-
dukcji kartek okolicznościowych, zainwestowała w ostat-

nim czasie m.in. w 7-kolorową maszynę Komori GL740 C 
eUV z systemem suszenia H-UV oraz system CtP oparty na 
naświetlarce Screen. Dostawcą obu rozwiązań i partnerem 
w ich wdrożeniu oraz eksploatacji jest firma Reprograf. 

Inwestycje w park sprzętowy Solutions Polska były po-
przedzone wnikliwą analizą rynku maszyn drukujących, ze 

szczególnym uwzględnieniem parametrów, takich jak zużycie 
makulatury i energii oraz czas uzbrojenia. Firma realizuje 
głównie średnie nakłady, wynoszące 3500–5000 arkuszy, 
dlatego krótki czas uzbrajania był jednym z ważniejszych pa-
rametrów branych pod uwagę przy wyborze maszyny. Komori 
GL740 C eUV umożliwia zadrukowywanie różnorodnych pod-
łoży, co stanowiło kluczowe kryterium w kontekście planowa-
nego przez Solutions Polska rozpoczęcia produkcji opakowań 
wysoko przetworzonych. Maszyna obsługuje różne podłoża: 
papiery i kartony powlekane i niepowlekane, metalizowane, 
laminowane, a także tworzywa sztuczne – PVC, PP, poliester 
oraz poliwęglan, zarówno w kolorze białym, jak i barwione. 
Umożliwia także drukowanie etykiet samoprzylepnych.
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Niemal równocześnie firma Solutions Polska zdecydowała 
się zakupić linię CtP opartą na systemie Screen PTR8600NZ 
z podajnikiem wielokasetowym i podwyższoną rozdzielczością 
optyczną. Pozwala ona na pełne wykorzystanie technologii 
rastrów, co możliwe jest dzięki wdrożonemu tu wcześniej 
ripującemu workflow firmy Esko. System ten wspomagany 
jest przez w pełni zautomatyzowany najnowszy program 
impozycyjny Matrix firmy EFI. Całość została zintegrowana 
z rozwiązaniem Esko Automation Engine oraz systemem 
zarządzania ERP.

Wraz z maszyną i systemem CtP firma Reprograf dostarczyła 
do Solutions Polska również elementy wspomagające proces 
produkcyjny – system X-Rite eXact oraz urządzenie do odwra-
cania stosu Busch SRL 125. Gdyńska drukarnia będzie także 
wykorzystywać materiały eksploatacyjne i płyty Ipagsa 02 
z oferty firmy Reprograf.

„Wszystko to otwiera przed naszą firmą ogromne możliwo-
ści. Mamy już za sobą pierwsze zlecenia w zakresie produkcji 
opakowań. Jedną z takich nowych prac było wydrukowanie 
kilkunastu tysięcy arkuszy na podłożu niewsiąkliwym, meta-
lizowanym, które jest niełatwe do zadrukowywania. Okazało 
się, że maszyna Komori poradziła sobie z tą pracą bez 
problemu i całość zlecenia mogliśmy zrealizować bardzo 
szybko” – mówi Piotr Siłakowski, dyrektor ds. produkcji 
w firmie Solutions Polska.

SimpliCity instaluje pierwszą  
w Polsce Anapurnę H3200i LED

Poznańska firma SimpliCity rozszerzyła swoje możliwości 
w zakresie zadrukowywania mediów sztywnych i giętkich 

w technice inkjet UV poprzez instalację pierwszego w Polsce, 
hybrydowego plotera Agfa Anapurna H3200i LED. Maszyna 
została zakontraktowana podczas targów Fespa 2017 i do-
starczona do klienta niezwłocznie po ich zakończeniu. 

Ploter Agfa Anapurna H3200i LED rozpoczął pracę w Sim-
pliCity w maju tego roku. Maszyna jest wyposażona w układ 
transportowy z pasem, obsługujący różnorodne podłoża 
o szerokości maksymalnej 3,2 m, także z roli. W konfiguracji 
dla SimpliCity urządzenie pozwala na drukowanie z użyciem 
dwóch zwojów z materiałem. Ploter ten zadrukowuje bryty 
o maksymalnym formacie 2  3,2 m, wprowadzane do 
maszyny od strony dłuższego boku. Anapurna H3200i LED 
drukuje w sześciu kolorach z prędkością do 129 m2/h w try-
bie draft. Posiada wbudowaną funkcję nanoszenia koloru 
białego, który może być aplikowany zarówno przed warstwą 
wielobarwną, jak i po niej, także jako kolor spotowy. Można 
go również nanosić w tzw. trybie „kanapkowym” (pomiędzy 
dwiema innymi warstwami atramentu).

Anapurna H3200i LED, podobnie jak wszystkie modele 
z serii Jeti i Anapurna, został dostarczony wraz z systemem 
workflow Asanti 3.0 Render firmy Agfa Graphics, opra-
cowanym z myślą o produkcji wielkoformatowej. Obecnie 
w firmie testowana jest jego rozbudowana wersja – Asanti 
Production. 

Robert Radecki, prezes zarządu firmy SimpliCity: „Maszyna 
pracuje u nas od końca maja i jak dotychczas jesteśmy z niej 
bardzo zadowoleni. Po sprawnym i szybkim montażu oraz 
szkoleniu załogi niemal z miejsca zaczęła realizować bieżące 
zlecenia i obecnie wykorzystujemy ją na trzech zmianach. 
Zadrukowujemy w niej głównie materiały sztywne, m.in. spie-

nione PCV czy kompozyty, choć zdarzają się też realizacje 
wymagające trybu z roli na rolę – wykonujemy m.in. zlecenia 
na bazie folii magnetycznych. Co warte podkreślenia, trafiają 
do niej prace wymagające najwyższej jakości, zawierające 
wiele detali, m.in. teksty. Anapurna H3200i LED realizuje 
większość zamówień pochodzących od naszych partnerów 
z zagranicy. Parametry urządzenia gwarantują, że prace 
zostaną zadrukowane z najwyższą jakością, jakiej oczekują 
klienci”.

Pierwszy w Polsce system  
CtP Agfa Avalon N8-90 

W drukarni db Print Polska z Grodziska Mazowieckiego za-
instalowano pierwszy w Polsce system CtP bazujący na 

pełnoformatowej naświetlarce Avalon N8-90XT, sterowany 
najnowszą wersją workflow Apogee 10. W ostatnim czasie 
firma db Print Polska uzyskała certyfikat Ugra potwierdzający 
zgodność produkcji ze specyfikacją PSO. 

Drukarnia db Print Polska, działająca od 2005 roku jako 
część międzynarodowej grupy obejmującej zakład poligraficz-
ny we Francji (będący spółką macierzystą), drukarnię cyfrową 
w Belgii oraz biura handlowe w USA i Maroku identyfikuje 
się jako „ekologiczna drukarnia offsetowa”. W ostatnich 
miesiącach firma db Print Polska we współpracy z Agfa 
Graphics zrealizowała szereg inwestycji sprzętowych oraz 
podjęła działania zmierzające do uporządkowania procedur 
i procesów w zakresie prepressu i drukowania oraz standa-
ryzacji produkcji. 

System wdrożony w db Print Polska bazuje na termicznej 
naświetlarce CtP Agfa Avalon N8-90XT. Naświetlarka miała 
swoją premierę na ubiegłorocznych targach drupa, a jej 
wdrożenie w db Print Polska jest pierwszym zrealizowanym 
w Polsce i jednym z pierwszych na świecie. 

Linia zainstalowana w grodziskiej drukarni pod koniec 
poprzedniego roku obejmuje wielokasetowy, automatyczny 
podajnik płyt z automatycznym usuwaniem przekładek, 
naświetlarkę Avalon N8-90XT, system automatycznego 
wycinania otworów szybkiego pasowania (wbudowany w na-
świetlarkę), wywoływarkę Elantrix 125HX (pracującą w trybie 
inline) oraz stacker do automatycznego odbioru płyt (również 
w trybie inline). Całością steruje najnowszy system workflow 
Agfa Graphics Apogee Prepress 10 Integrate. W systemie CtP 
naświetlane są termoczułe płyty o podwyższonej odporności 
Energy Elite Eco, które również zadebiutowały na targach 
drupa 2016. 

Izabela Jasińska-Klocek, dyrektor drukarni db Print Polska: 
„W naszej centrali z rozwiązań prepressowych belgijskiego 
producenta korzysta się od dawna. Z tego też względu, mimo 
że posiadaliśmy naświetlarkę CtP innego dostawcy (pracującą 
w technologii fotopolimerowej), w 2010 roku wdrożyliśmy 
system workflow Apogee 8. Oba zakłady offsetowe wcho-
dzące w skład grupy – polski i francuski – ściśle ze sobą 
współpracują, więc kompatybilność na poziomie prepressu, 
choćby w kontekście przesyłanych plików, była nieodzowna. 
Z czasem okazało się, że nasz rozwój jest na tyle dynamiczny, 
że musimy wymienić cały system CtP na wydajniejszy. Chcie-
liśmy przy tym wdrożyć rozwiązanie proekologiczne, zbieżne 
z realizowaną przez nas strategią zrównoważonego rozwoju. 
Dzięki tej inwestycji wydajność naszego działu prepress 
zwiększyła się o blisko 50%. Obecnie, zamiast 42 płyt B1 na 
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godzinę w tym samym czasie jesteśmy w stanie naświetlić 
ich 68. Tym samym możemy sprawniej dostarczać gotowe 
formy drukowe do trzech użytkowanych przez nas maszyn 
drukujących. Warto dodać, że jedna z nich posiada system 
suszenia H-UV, który znakomicie współgra z płytami Energy 
Elite Eco, wpisując się jednocześnie w nasze proekologiczne 
podejście do biznesu”.

Drukarnia db Print Polska wdrożyła niedawno specyfikację 
PSO (Print Standard Offset), co potwierdza przyznany firmie 
certyfikat szwajcarskiej organizacji Ugra. W przygotowaniach 
do jej wdrożenia, zdefiniowaniu odpowiednich procedur i pro-
cesów firma db Print Polska skorzystała z pomocy polskiego 
oddziału Agfa Graphics, której pracownik – Maciej Baur jest 
certyfikowanym ekspertem Ugra. 

„Dla obu stron było to nowe doświadczenie, gdyż db 
Print Polska była pierwszą firmą, dla której świadczyliśmy 
tego typu usługę. Całość działań, mimo że rozłożona 
w czasie, zamknęła się w planowanych 120 godzinach. 
Warto podkreślić, że – aby wdrożenie specyfikacji PSO 
było skuteczne – zaangażowana w ten proces musi być 
cała firma – od osób zarządzających do pracowników 
poszczególnych działów produkcyjnych. W przypadku db 
Print Polska udało się to przeprowadzić bardzo sprawnie, 
dzięki czemu – po lutowym audycie – firma jako pierwsza 
w naszym kraju uzyskała certyfikat Ugra” – wyjaśnił Maciej 
Baur z firmy Agfa Graphics. 

Anglicy pierwszymi użytkownikami 
Durst Tau 330 RSC

Brytyjska drukarnia The Label Makers (Labmak) jako pierw-
sza będzie testować nową cyfrową maszynę Durst Tau 

330 RSC Label Press drukującą w technologii UV inkjet. 
Testowane urządzenie będzie pracować w siedzibie Labmak 
w Bradford w północnej Anglii. Maszyna Tau 330 RSC oraz 
nowy system workflow Durst Web2Print miały oficjalną pre-
mierę podczas tegorocznych targów Labelexpo w Brukseli. 

Maszyna Durst Tau 330 może zadrukowywać materiały 
o szerokości do 330 mm (13 cali) z prędkością sięgającą 
78 metrów bieżących na minutę w rozdzielczości 1200  
1200 dpi. Urządzenie oferuje maksymalną produktywność 
na poziomie 1485 m2/h. Producent deklaruje, iż 8-kolorowa 
maszyna Tau 330 RSC (CMYK + W + OVG) oferowana wraz 
z nowo opracowanymi atramentami oferuje jakość wydruku 
porównywalną z drukiem fleksograficznym, zapewniając od-
wzorowanie niemal 98% kolorów ze skali Pantone.  

Zgodnie ze sformułowanym przez firmę Durst hasłem 
„Configure Your Digital Future” (Skonfiguruj swoją cyfrową 
przyszłość) nowa maszyna Tau 330 RSC jest dostępna jako 
wersja samodzielna lub w połączeniu z cyfrową wykrawarką 
laserową LFS 330. Podczas prezentacji na targach Label- 
expo maszyna Tau 330 RSC była skonfigurowana jako „prasa 
hybrydowa” z systemem Omet XFlex, oferującym konwencjo-
nalne sposoby wykańczania. 

David Webster, dyrektor zarządzający drukarni The Label 
Makers: „Firma Durst oferuje nam niewiarygodne wsparcie 
i fantastyczną technologię, dzięki czemu możemy rozwijać 
naszą działalność i eksplorować nowe, rozwijające się rynki. 
Chcemy nadal utrzymywać przewagę nad konkurencją, dla-
tego bycie pierwszym użytkownikiem Tau 330 RSC stanowi 
dla nas wielki krok naprzód”. 

Helmuth Munter, dyrektor segmentu druku etykiet i opako-
wań firmy Durst: „Z Davidem i jego zespołem współpracujemy 
od dłuższego czasu. Z dumą informujemy, że drukarnia The 
Label Makers będzie pierwszą firmą korzystającą z tej nowej, 
przełomowej technologii. System oferujący niezrównaną 
prędkość i jakość druku cieszył się dużym zainteresowaniem 
jeszcze przed oficjalną inauguracją na Labelexpo. Jest to per-
fekcyjne urządzenie dla przetwórców etykiet poszukujących 
cyfrowego rozwiązania na skalę przemysłową”.  

KBA CEE wyłącznym dystrybutorem 
maszyn Nilpeter w Polsce

Na mocy podpisanej we wrześniu umowy firma KBA CEE 
została wyłącznym przedstawicielem marki Nilpeter w na-

szym kraju. Porozumienie obejmuje sprzedaż, wdrażanie 
i serwisowanie maszyn z oferty duńskiego producenta, 
a także opiekę nad dotychczasowymi i nowymi klientami 
z Polski oraz wspólne działania marketingowe. 

Firma Nilpeter, powstała w 1919 roku w Danii, należy do 
grona największych producentów wąskowstęgowych maszyn 
drukujących na świecie. Zatrudnia ponad 500 osób, z czego 
połowę w swojej duńskiej siedzibie w Slagelse, i dysponuje 
trzema zakładami produkcyjnymi (w Danii, USA i Indiach) oraz 
czterema centrami technologicznymi. W polskich drukarniach 
etykietowych zainstalowano dotychczas ponad 100 maszyn 
tej marki. Rocznie we wszystkich trzech zakładach produkcyj-
nych firmy Nilpeter powstaje około 120 maszyn drukujących 
w różnych konfiguracjach i szerokościach zadrukowywanej 
wstęgi (od 273 mm do 570 mm), uwzględniających zespoły 
offsetowe i fleksograficzne, moduły cyfrowe (bazujące na 
głowicach Screen) oraz liczne opcje wykańczania i uszlachet-
niania (m.in. sitodruk, sztancowanie, tłoczenie folią). 

O zmianach w strategii związanej z obecnością na polskim 
rynku opowiedział Jakob Landberg, wiceprezes ds. sprzedaży 
i marketingu, Nilpeter: „Segment druku etykietowego z wyko-
rzystaniem maszyn wąskowstęgowych pracujących w różnych 
technologiach cechuje duża dynamika wzrostu. Dotyczy to 
także rynku polskiego, który jest uznawany za jeden z naj-
większych i najważniejszych w Europie. W związku z tym 
doszliśmy do wniosku, że potrzebne jest nowe »otwarcie« 
naszej obecności w tym kraju. Mam na myśli zdecydowane 
zwiększenie działań sprzedażowych oraz marketingowych, 
jak też usprawnienie opieki i wsparcia dla naszych obecnych 
polskich klientów, wśród których są drukarnie od lat lojalne 
wobec marki Nilpeter. Sekwencja zdarzeń z ostatnich miesię-
cy doprowadziła do podpisania umowy z firmą KBA CEE, która 
jest – naszym zdaniem – idealnym partnerem handlowym 
w kontekście nowej strategii wobec polskiego rynku. Jest to 
bardzo silne i stabilne finansowo przedsiębiorstwo, reprezen-
tujące globalnego gracza na rynku maszyn offsetowych, jakim 
jest Koenig & Bauer. Dysponuje rozbudowanymi i cenionymi 
przez klientów strukturami handlowymi oraz serwisowymi. 
Dostrzegamy też jej dużą aktywność w sferze marketingowej. 
Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami przywrócimy mar-
ce Nilpeter status na polskim rynku, adekwatny do naszej 
pozycji w skali międzynarodowej”.

Jan Korenc, prezes KBA CEE, dodaje: „Pojawienie się 
maszyn Nilpeter w naszej ofercie to jedno z najważniejszych 
tegorocznych wydarzeń w działalności KBA CEE, które uznaje-
my za krok strategiczny. Oznacza bowiem wejście na nowy dla 
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nas rynek druku wąskowstęgowego, a jednocześnie uzupełnia 
naszą bogatą ofertę rozwiązań przeznaczonych do produkcji 
etykiet i opakowań, wykorzystujących różne technologie.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że poza flagowymi ma-
szynami offsetowymi Koenig & Bauer, w portfolio KBA CEE 
od niedawna znajdują się m.in. maszyny fleksograficzne do 
druku szerokowstęgowego KBA-Flextotecnica oraz urządze-
nia sztancujące Iberica. Cieszymy się, że w tym gronie od 
września br. jest także Nilpeter – jeden z globalnych liderów 
w produkcji maszyn wąskowstęgowych. Liczymy na owocną 
współpracę dla obu stron, m.in. przy wsparciu pana Krzysz-
tofa Przasnka, który przez wiele lat reprezentował markę 
Nilpeter w naszym kraju”. 

Lintec Graphic Films zmienia nazwę 
na Lintec Europe (UK)

Firma Lintec Graphic Films, europejski dostawca folii czułych 
na nacisk, poinformowała, że z dniem 21 września 2017 

roku zmieniła nazwę na Lintec Europe (UK), odzwierciedlającą 
jej status jako integralnej części grupy Lintec. Przy tej okazji 
spółka uruchomiła nową stronę internetową. 

Andy Voss, dyrektor zarządzający, Lintec Europe (UK): 
„Oznacza to dla nas kolejny krok w trwającym procesie 
rozwoju marki Lintec na europejskich rynkach. Nasze 
wartości i zaangażowanie w obsługę klientów pozostaną 
niezmienione, a my nadal będziemy starać się wykorzy-
stywać możliwości, które oferuje europejski rynek. Folie 
graficzne to tylko jeden z elementów naszej oferty – pro-
dukujemy wiele różnorodnych materiałów etykietowych, folii 
okiennych, taśm i papierów. Systematyczne inwestowanie 
w badania i rozwój pozwala nam stale rozszerzać portfolio 
naszych produktów”. 

Dziesięciolecie działalności  
swissQprint

Szwajcarska firma swissQprint, specjalizująca się w produk-
cji wielkoformatowych ploterów z płaskim stołem, obchodzi 

10. rocznicę powstania. Firmę utworzyli we wrześniu 2007 
roku Reto Eicher, Hansjörg Untersander i Roland Fetting.

Obecnie swissQprint posiada trzy oddziały – w USA, Ja-
ponii i Niemczech. Firma zatrudnia 110 osób, z czego 75 
pracuje na co dzień w szwajcarskiej centrali w miejscowości 
Kriessern. Za pośrednictwem partnerów z całego świata 
produkty firmy swissQprint są dziś dystrybuowane w 40 
krajach. Dotychczas nabywców znalazło ponad 900 maszyn 
szwajcarskiej firmy.

Pierwszym modelem swissQprint wprowadzonym na rynek 
był Oryx, mający swoją premierę na targach drupa 2008. 
Zaledwie dwa lata później firma zaprezentowała maszynę 
Impala, a podczas targów drupa 2012 debiutowała naj-
większa dotychczas maszyna swissQprint, model Nyala. Po 
dwóch latach od premiery modelu Nyala na rynek trafiła jego 
druga generacja – Nyala 2. Instalacji pięćsetnej maszyny 
swissQprint dokonano w lutym 2015 roku, zaś trzy miesią-
ce później zaprezentowano drugą generację ploterów Oryx 
i Impala. Na początku 2017 roku na rynek trafiły ulepszone 
modele Impala 2 i Onyx 2 w wersjach 4  4, a podczas 

targów Fespa 2017 firma swissQprint zaprezentowała plo-
tery Impala LED i Nyala LED, wykorzystujące do utrwalania 
wydruków technologię LED.

Koenig & Bauer świętuje  
200-lecie powstania

W jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 21 września 
br. w Würzburgu, uczestniczyło prawie 700 gości. Wielu 

z nich, korzystając z okazji, odwiedziło główną fabrykę Koenig 
& Bauer w bawarskim mieście. Przy okazji obchodów 200-le-
cia istnienia firma poinformowała o powrocie do oryginalnej 
nazwy Koenig & Bauer, zmienionej na KBA w roku 1990, po 
przejęciu firmy Albert-Frankenthal. 

Firma Koenig & Bauer zaprosiła uczestników jubileuszowej 
imprezy do odwiedzenia głównej fabryki w Würzburgu, a także 
zlokalizowanego w siedzibie firmy centrum demonstracyjne-
go dla drukarek cyfrowych i fleksograficznych. Goście mieli 
okazję przyjrzeć się pracy historycznych maszyn Koenig & 
Bauer, a także tych z bieżącej oferty najstarszego producenta 
urządzeń drukujących. Na zabytkowej maszynie z 1868 roku 
wykonywano grawerunki, maszyna Orloff Ontaglio III druko-
wała próbki banknotów, zaś na przykładzie Genius 52UV 
prezentowano wydruki zabezpieczone. W trakcie pokazów 
na maszynie RotaJET L prezentowano różnorodne wydruki, 
w tym mierzący 2,2 m długości plakat z wizerunkiem Dirka 
Nowitzkiego, pochodzącego z Würzburga wieloletniego gracza 
amerykańskiej ligi NBA. Ostatnią atrakcją obchodów roczni-
cowych był pokaz multimedialny prezentujący najważniejsze 
wydarzenia z 200-letniej historii Koenig & Bauer. 

Podczas jubileuszowej uroczystości przemówienie wygłosił 
Claus Bolza-Schünemann, CEO, Koenig & Bauer: „Codziennie 
spotykamy się z zadrukowanymi produktami, wykonanymi 
na maszynach Koenig & Bauer: począwszy od zadrukowa-
nych bezpośrednio butelek perfum, gazet, banknotów, kart 
kredytowych, poprzez przeróżne opakowania na sklepowych 
półkach, na książkach i czasopismach skończywszy. Więk-
szość z tych produktów nie może zostać zastąpiona przez 
media internetowe i ekrany komputerów, a popyt na nie stale 
wzrasta. Dzięki temu z optymizmem patrzymy w przyszłość”. 

W roku 2016 firma Koenig & Bauer osiągnęła najlepsze 
wyniki w swojej historii, z zyskiem EBIT na poziomie 87,1 mln 
euro. O skuteczności strategii rozwoju firmy może świadczyć 
sześciokrotny wzrost ceny akcji Koenig & Bauer, z poziomu 
10 euro na początku roku 2015 do obecnych 60 euro za 
akcję.  

Firma z Würzburga zamierza dążyć do zwiększania swoich 
udziałów w sektorach druku opakowań elastycznych i tektury 
falistej oraz znakowania i kodowania, m.in. poprzez wprowa-
dzanie do oferty nowych maszyn, takich jak VariJet 106 – 
cyfrowa maszyna hybrydowa zaprezentowana na targach 
drupa 2016, a także innych cyfrowych, fleksograficznych 
i offsetowych maszyn do drukowania na tekturze falistej, 
arkuszach metalu i puszkach na napoje. W trakcie oficjalnej 
ceremonii jubileuszowej, prezes Bolza-Schünemann poinfor-
mował o pierwszym zamówieniu na cyfrową maszynę arku-
szową CorruJET, złożonym przez klienta z Niemiec. Jednym 
z elementów strategii ekspansji na rynek opakowań było 
wykupienie przez Koenig & Bauer hiszpańskiego producenta 
automatów wykrawających, firmy Iberica, dokonane w lipcu 
2016 roku. Przedstawiciele firmy Koenig & Bauer przewidują 
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również dalszą współpracę z firmą HP w zakresie zadruku 
tektury falistej cyfrową techniką inkjetową. 

Aslan w kolorze różowego złota

Rodzinna firma Aslan z Niemiec, specjalizująca się w opra-
cowywaniu i produkcji folii samoprzylepnych, wprowadza 

do swojej oferty nową folię metalizowaną. Folia w kolorze 
różowego złota dołączy do grona produktów z serii MetalEf-
fect Aslan CA 23. 

Odcień „rose gold” (różowego złota) zyskuje ostatnio 
coraz większą popularność w różnych gałęziach przemysłu. 
Wykorzystują go dekoratorzy, producenci biżuterii i elek-
troniki, a także projektanci mody. Dzięki samoprzylepnej 
folii poliestrowej ten modny kolor można wykorzystywać do 
aranżacji przestrzeni handlowych czy sklepowych wystaw. 
Nowa folia o połyskliwej powierzchni została zaprojektowana 
z myślą o tworzeniu napisów, logotypów i wzorów na gładkich 
powierzchniach. Metaliczny efekt jest identyczny po obu 
stronach folii, co predysponuje ją szczególnie do aplikowania 
na powierzchniach szklanych. W takim przypadku folia pełni 
również funkcję zabezpieczającą szkło przed uszkodzeniami i 
czynnikami zewnętrznymi. Folia metalizowana w kolorze różo-
wego złota nadaje się do aplikowania zarówno we wnętrzach 
pomieszczeń, jak i na zewnątrz, a jej trwałość określono na 
minimum 2 lata. Ma ona grubość 50 µm i sprzedawana jest 
w rolach o wymiarach 1,25  25 m. 

Nowości w ofercie firmy Eizo

Firma Eizo wprowadza do sprzedaży dwa nowe modele paneli 
dotykowych do zastosowań przemysłowych i medycznych. 

DuraVision FDF2382WT o przekątnej ekranu 23" i rozdziel-
czości 1920  1080 (full HD) oraz DuraVision FDS1782T 
z przekątną 17" i rozdzielczością 1280  1024. 

Oba nowe modele wykorzystują pojemnościową technolo-
gię PCAP (Projected Capacitive), bardziej wytrzymałą i nieza-
wodną niż inne technologie dotykowe. Powierzchnia ekranów 
ma twardość 5H w skali Mohsa i jest odporna na zaryso-
wania. Panele FDF2382WT i FDS1782T zostały opracowane 
z myślą o zastosowaniu w miejscach dostępnych publicznie 
oraz w trudnych warunkach, np. w fabrykach.

Monitory reagują na dotyk gołą dłonią lub specjalnym 
piórkiem. Potrafią zarejestrować nawet 10 punktów dotyku 
jednocześnie, co umożliwia korzystanie z panelu wielu oso-
bom równocześnie. Producent zachwala wysoką wrażliwość 
ekranów na dotyk, dzięki czemu pisanie palcem lub piórkiem 
odbywa się dużo płynniej. Jest to szczególnie przydatne 
w środowiskach wymagających precyzyjnej kontroli dotykowej, 
np. przy manipulowaniu suwakami w inżynierii dźwiękowej lub 
kontroli ruchu lotniczego.

Panele DuraVision FDF2382WT i FDS1782T wyposażono 
także w technologię służącą do kalibracji wrażliwości na 
dotyk. Dzięki niej błędne reakcje wynikające z warunków 
środowiskowych lub zakłóceń elektromagnetycznych ograni-
czone są do minimum.

W celu ułatwienia pisania po ekranie (np. podczas robienia 
notatek na spotkaniu lub podpisywania cyfrowych dokumen-
tów) urządzenia wyposażono w funkcję ignorowania dotyku 
całej dłoni, która pozwala użytkownikowi położyć rękę na 
ekranie bez wywoływania reakcji panelu. Znajdujące się 

z boku monitora przyciski umożliwiają włączanie i wyłączanie 
wykrywania dotyku w zależności od potrzeb. 

Oba ekrany są zupełnie płaskie i reagują na dotyk na całej 
powierzchni, aż do krawędzi panelu. Typowa jasność wynosi 
260 cd/m2 dla modelu FDF2382WT i 350 cd/m2 dla modelu 
FDS1782T. Panele IPS z podświetleniem LED mają szerokie 
kąty widzenia, a dodatkowo ich powierzchnie pokryto specjal-
ną powłoką antyodblaskową, która ma poprawiać widoczność 
nawet w bardzo jasnym oświetleniu.

Do obu monitorów dołączono wysuwaną podstawkę, dzięki 
której panel można ustawić na biurku jak laptop lub odchylić 
pod wybranym kątem. Dodatkowo, model FDF2382WT wy-
świetla obraz bez migotania. Obydwa monitory mają złącza 
wejściowe DisplayPort, DVI-D i D-Sub, i 3-letnią gwarancję 
producenta.  

Nowe systemy druku i cięcia  
od Mimaki

Firma Mimaki, japoński producent wielkoformatowych druka-
rek atramentowych i systemów cięcia, ogłosiła wprowadze-

nie nowych rozwiązań UV LED z zakresu druku i cięcia z roli 
na rolę – Mimaki UCJV300-160 i UCJV150-160. Maszyny 
z serii UCJV mają trafić do sprzedaży w czwartym kwartale br.

Model UCJV300 może drukować 4-warstwowo (np. kolor – 
czarny – biały – kolor), co umożliwia tworzenie grafik do 
podświetlenia. Zintegrowana funkcja cięcia umożliwia wielko-
seryjną produkcję etykiet, naklejek, wyklejek wystawowych, 
grafik podłogowych, sklepowych materiałów reklamowych, 
oznakowań pojazdów, opakowań, prototypów itp. na jednym 
urządzeniu. Firma Mimaki zapewnia, iż stosowane w modelu 
UCJV300-160 atramenty utrwalane światłem UV charaktery-
zuje większa nieprzezroczystość w porównaniu z atramenta-
mi solwentowymi lub lateksowymi, przy mniejszym zużyciu 
atramentu na metr kwadratowy pokrycia. Biały atrament 
o podwyższonej nieprzezroczystości ułatwia również druko-
wanie w jednym przebiegu, co pozwala dostawcom usług 
poligraficznych łatwo i sprawnie tworzyć grafiki na szyby, 
które wyglądają inaczej z obu stron. 

Drukarki z serii UCJV są dostarczane z zaktualizowanym 
oprogramowaniem RasterLink6 plus. Ta nowa wersja opro-
gramowania Mimaki RasterLink RIP zawiera funkcję ID Cut, 
która ma ułatwiać i przyspieszać drukowanie i cięcie. Kod 
kreskowy odczytywany przez czujnik znaczników cięcia w dru-
karce/ploterze tnącym UCJV zawiera informacje na temat 
cięcia i obrotu umożliwiające maszynie UCJV zautomatyzo-
wanie procesu cięcia. Ta funkcja jest szczególnie przydatna 
w przypadku wykonywania zagnieżdżonych zadań drukowania 
i cięcia, ponieważ ploter tnący stale odczytuje dane zadań 
pojedynczych i zespolonych. Oprogramowanie RasterLink6 
plus zawiera również wtyczkę FineCut do Adobe Illustrator do 
podglądu wydruku 4-warstwowego, dzięki czemu operatorzy 
mogą przed wydrukowaniem sprawdzić efekt przejścia między 
oświetleniem dziennym i nocnym. Zaktualizowana wersja Ra-
sterLink6 plus obsługuje pliki PDF w wersjach 1.5 i nowszych.

Ronald Van den Broek, dyrektor generalny ds. sprzedaży 
w Mimaki Europe: „Oba modele mogą wytwarzać różnorodne 
drukowane i cięte materiały oferowane przez wielu dostawców 
usług druku oznakowań, materiałów wystawowych i opako-
wań. Technologia utrwalania UV LED pozwala dostawcom 
usług poligraficznych stosować więcej nośników, w tym 
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niepowlekanych, i wiele rodzajów cienkich folii, które mogą 
być zbyt wrażliwe na ciepło i nie nadawać się do systemów 
lateksowych i solwentowych z utrwalaniem termicznym”.

Urządzenia Primera współpracują  
z oprogramowaniem ColorGATE

Firma Primera Technology, specjalizująca się w produkcji 
specjalistycznych urządzeń drukujących poinformowała, że 

oprogramowanie RIP Productionserver firmy ColorGATE Digital 
Output Solutions będzie oferowane z cyfrowymi drukarkami 
Primera CX1200e i systemami wykańczania FX1200e. 

Productionserver to modułowe, skalowalne oprogramo-
wanie RIP do zarządzania barwą i przepływem pracy. Naj-
nowsza wersja Productionserver 10 wyróżnia się większą 
prędkością ripowania dzięki zdolności do przetwarzania 
wielu zadań jednocześnie, szybkim profilowaniem, opty-
malnym oddawaniem barw i jednolitym odwzorowaniem dla 
wszystkich aplikacji. 

Technologię InkSaver opracowano z myślą o zmniejszeniu 
zużycia tonera, a co za tym idzie kosztów eksploatacji urzą-
dzeń, bez widocznych strat w jakości wydruków. Technologia 
ta pozwala zoptymalizować kompozycję kolorów poprzez 
zredukowanie ilości kolorów CMY i zastąpienie ich kolorem 
czarnym w odpowiednich proporcjach. 

Pakiet oprogramowania posiada dodatkowe funkcje 
do zarządzania zleceniami, kolorami, przepływem pracy 
i produkcją, takie jak: Collective Job (Nesting) – umożliwia 
łączenie zleceń w jeden zbiorczy proces w celu optymalne-
go przygotowania do cięcia i oszczędności materiału; Color 
Replacement – umożliwia automatyczną lub ręczną zamianę 
kolorów spotowych za pośrednictwem zintegrowanego narzę-
dzia pomiarowego; dowolny kolor lub paleta kolorów (RGB, 
CMYK, spotowe) mogą zostać zastąpione przez kolory CMYK 
lub L*a*b*; Gamut Viewer – pozwala na dwu- i trójwymiarowe 
porównanie różnych przestrzeni kolorów oraz ustalenie, które 
kolory mogą zostać wydrukowane na CX1200e oraz Print and 
Cut Module – synchronizuje funkcje drukowania na CX1200e 
i cięcia na FX1200e poprzez automatyczne nanoszenie czar-
nych oznaczeń na wydruk i generowanie pliku cięcia. 

Andreas Hoffmann, dyrektor zarządzający, Primera Tech-
nology Europe: „System cyfrowego druku i wykańczania CX/
FX1200e ma liczne grono użytkowników na całym świecie, 
a nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zawsze dostar-
czać im rozwiązania których potrzebują. Dlatego z radością 
oferujemy klientom profesjonalne, atrakcyjne cenowo opro-
gramowanie, zawierające wszystkie funkcje potrzebne do 
obsługi urządzeń CX1200e i FX1200e, pozwalające uzyskać 
znaczące oszczędności kosztów wydruku”.  

 

Nowy system CtP firmy Screen

Firma Screen Graphic Solutions zakończyła prace nad nową 
naświetlarką termiczną CtP PlateRite Ultima 16000N. 

Urządzenie naświetlające płyty mieszczące do 16 arkuszy 
A4 trafiło do sprzedaży we wrześniu br. 

Ze względu na zmieniające się w ostatnich latach pre-
ferencje klientów, przemysł poligraficzny szukał rozwiązań 
zapewniających wyższą wydajność w druku niskonakłado-
wym. Tendencja ta przyczyniła się do zwiększenia popu-

larności większych modeli naświetlarek z serii PlateRite. 
W ostatnim czasie firma Screen opracowała nową naświe-
tlarkę PlateRite Ultima 16000N, która będzie oferowana 
do sprzedaży w trzech wariantach: Z, S i E, różniących się 
funkcjonalnością. 

Model Z, wyposażony w głowicę GLV (Grating Light Valve) 
z 1024 kanałami, może wyprodukować 42 płyty w ciągu 
godziny. Pojedynczy system obsługuje płyty zawierające od 
4 do 16 stron w formacie A4. Modele S i E z 512-kanałową 
głowicą cechuje zdolność produkcyjna na poziomie odpowied-
nio 29 i 17 płyt na godzinę. Wszystkie modele obsługują płyty 
w rozmiarach do 1470  1180 mm. Dzięki opcji „small size” 
urządzenia tej serii są przystosowane również do obróbki 
mniejszych płyt o wymiarach minimalnych 450  370 mm. 
Urządzenia z serii PlateRite Ultima 16000N wyposażone są 
w system automatycznego podawania MA-L16000N II firmy 
Screen, który automatycznie obsługuje do 450 płyt. Produ-
cent chwali się obniżonym nawet o 55% zużyciem energii 
podczas pracy maszyny. 

Nowości do biura 

Do oferty wysokonakładowych systemów wielofunkcyjnych 
Sharp trafiły dwa nowe urządzenia: MX-6580N i MX7580N. 

Japoński producent obiecuje wysoką szybkość, funkcjonal-
ność i różnorodne możliwości wykańczania dokumentów. 

Nowe modele zostały zaprojektowane z myślą o usprawnie-
niu procesu przepływu kolorowych dokumentów o wysokich 
nakładach w biurach, niedużych działach reprograficznych 
i powielarniach. MX-6580N i MX7580N wyposażone w pojemne 
podajniki papieru oferują wydajność na poziomie produkcyjnym. 
Opracowany przez Sharp system kontroli spójności kolorów 
nowej generacji ma zapewnić stały poziom kolorów w kolejnych 
zadaniach i powtarzalną jakość poszczególnych wydruków. 

Urządzenia MX-6580N i 7580N drukują z prędkością 
odpowiednio 65 i 75 str./min. Wyposażono je w platfor-
mę Sharp OSA, która umożliwia integrację z aplikacjami 
sieciowymi i serwisami w chmurze, takimi jak Cloud 
Connect dla popularnych usług One Drive, Google Drive 
i SharePoint Online. Skonstruowane w oparciu o serwer 
druku kolorowego Fiery urządzenia nadają się do zastoso-
wań, w których niezbędna jest lepsza kontrola i precyzja 
kolorów – np. do działów marketingu, którym szczególnie 
zależy na prawidłowym odtworzeniu logo firmy w materia-
łach drukowanych.

Większą uniwersalność zapewnia funkcja skanowania 
z urządzeń mobilnych za pomocą aplikacji Sharpdesk Mobi-
le. Dokumenty do druku można przesyłać również z takich 
platform druku mobilnego, jak Apple AirPrint, Google Cloud 
Print i Native Android Printing. Opcja druku podążającego 
nie wymaga specjalnego serwera i umożliwia użytkownikom 
wydruk przesłanych uprzednio dokumentów na dowolnie wy-
branym urządzeniu bez konieczności korzystania z serwera 
lub dodatkowego oprogramowania.

Szymon Trela, Product Business Manager, Sharp Europe: 
„Nowe kolorowe systemy wielofunkcyjne Sharp stanowią 
istotne dopełnienie naszej bieżącej oferty i kontynuują naszą 
tradycję rozwiązań, które są łatwe w obsłudze, łatwo integrują 
się z istniejącą infrastrukturą firmy i zapewniają zaawanso-
wany przepływ zdań. Urządzenia MX-6580N i 7580N oferują 
wyższe prędkości i możliwość przetwarzania większych 
nakładów przy jednoczesnym zachowaniu przyjaznej dla 
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użytkownika obsługi, dzięki czemu uzyskanie profesjonalnych 
wydruków jest wyjątkowo łatwe”. 

Miliony skanerów dokumentowych 
Fujitsu

Światowa sprzedaż skanerów dokumentowych firmy Fujitsu 
przekroczyła liczbę 10 mln sztuk. Liczba ta obejmuje 

wszystkie skanery zaprojektowane, opracowane i wyprodu-
kowane przez firmę PFU (część japońskiej korporacji Fujitsu 
Limited) od 1983 roku. PFU oferuje skanery dokumentowe 
dla użytku profesjonalnego, grup roboczych, oddziałów oraz 
przeznaczonych do celów produkcyjnych. 

W ciągu minionych 34 lat oferta urządzeń PFU została 
uzupełniona o wiele nowych skanerów, w tym modele wypo-
sażone w automatyczny podajnik dokumentów. W roku 2001 
na rynek trafiły skanery z serii ScanSnap, oferujące funkcje 
skanowania za pomocą jednego przycisku czy skanowania 
bezpośrednio do chmury. Następnie pojawiły się modele 
ScanSnap iX z obsługą Wi-Fi oraz ScanSnap SV600 z sys-
temem skanowania bezkontaktowego. 

Firma PFU, dla uczczenia tego ważnego momentu w historii 
firmy, uruchomiła specjalną witrynę internetową pod hasłem 
„Dobra jakość ma 10 milionów powodów”. Na stronie będzie 
można znaleźć materiały dotyczące globalnej kampanii oraz 
historię produktów PFU. 

Kiyoshi Hasegawa, prezes PFU Limited: „Chcemy przy tej 
okazji podziękować nie tylko klientom, ale i wszystkim oso-
bom, które uczestniczyły w projektowaniu naszych skanerów. 
Urządzenia te mogły ewoluować dzięki pracy partnerów i klien-
tów, którzy wspierali nasze działania. Przekroczenie bariery 
10 mln sprzedanych skanerów to ważny moment dla PFU”. 

Onyx Hub oprogramowaniem roku  
w USA

Hub, najnowszy produkt amerykańskiej firmy Onyx Graphics, 
zdobył nagrodę produktu roku w kategorii „Oprogramo-

wanie webowe” przyznawaną przez stowarzyszenie SGIA 
(Specialty Graphic Imaging Association). Do tegorocznej 
edycji konkursu zgłoszono 222 produkty 70 firm. Ceremo-
nia wręczenia nagród odbyła się podczas targów SGIA Expo 
w Nowym Orleanie. 

Onyx Hub to narzędzia analityki biznesowej dla druku wiel-
koformatowego. Program prezentuje w czasie rzeczywistym 
informacje dotyczące wydruków i plotera. Hub może pomóc 
w analizie kosztów, a także przyczynić się do zwiększenia 
zysków. Onyx Hub dostępny jest dla licencjonowanych użyt-
kowników Onyx Thrive.

Onyx Thrive to skalowalne oprogramowanie do druku 
wielkoformatowego. Wykorzystuje ono technologię Adobe 
PDF Print Engine i Adobe Normalize. Thrive oferowany jest 
w kilku wariantach: 862, 642, 421, 211. Pierwsza cyfra 
(8, 6, 4 lub 2) oznacza liczbę jednoczesnych procesów RIP. 
Druga cyfra informuje o liczbie jednocześnie obsługiwanych 
drukarek wielkoformatowych. Ostatnia cyfra oznacza ilość 
końcowych stacji roboczych. 

Dla pojedynczych użytkowników przeznaczone jest oprogra-
mowanie Onyx 12 oferowane w trzech wersjach: RipCenter, 

PosterShop, ProductionHouse. Różni się ono zestawem do-
stępnych narzędzi, funkcji, obsługiwanym sprzętem i ich ilością.

Onyx 12 (aktualna wersja 12.2) to wielokrotnie nagradzane 
oprogramowanie RIP. To, co odróżnia „dwunastkę” Onyxa od 
poprzednich wersji, to zdecydowanie większa prędkość ripo-
wania pliku na tym samym sprzęcie. Onyx blisko współpracu-
je z firmą Adobe, co zaowocowało zwiększeniem możliwości 
nowej wersji silnika RIP poprzez implementację 64-bitowego 
Adobe PDF Print Engine.

Wśród zmian wprowadzonych w wersji 12.2 użytkownicy 
znajdą rozmaite udogodnienia, m.in.: ulepszony RIP, przy-
spieszoną transmisję danych, nową funkcję druku na wielu 
rolach (multiroll), skalowanie i obrót przed ripowaniem oraz 
ulepszone narzędzia cięcia.

Na prędkość i wydajność niemały wpływ ma środowisko, 
w którym zainstalowane jest oprogramowanie. Nowy Onyx 12 
w pełni wykorzystuje 64-bitowe możliwości systemów Windows 
10, Windows 8 i Windows 7, m.in. szybkie przetwarzanie du-
żych i skomplikowanych plików, ich przenoszenie i otwieranie. 

Nowa fluorescencyjny  
kolor specjalny od Ricoh

Japońska firma zaprezentowała swój nowy toner specjalny 
w kolorze Neon Pink, który został opracowany z myślą 

o najnowszej serii kolorowych systemów Ricoh na papier 
cięty – Pro C7100X. Są to urządzenia do cyfrowego druku 
produkcyjnego wyposażone w piątą stację na kolor specjalny 
(dotychczas biały, przezroczysty lub neon yellow). 

Dzięki zastosowaniu neonowych kolorów specjalnych 
urządzenia Ricoh pozwalają na drukowanie jaskrawych, fluore-
scencyjnych projektów zarówno na jasnym, jak i ciemnym tle. 
Neonowe tonery odbijają światło UV, co dodatkowo zwiększa 
możliwości ich zastosowania w różnorodnych produktach 
drukarskich oraz umożliwia wykorzystywanie różnorodnych 
efektów uszlachetniania.

Jarosław Arendt, Production Printing Coordinator, Ricoh 
Polska: „Dzięki naszym nowym tonerom specjalnym użyt-
kownicy systemów z serii Ricoh Pro C7100X mogą rozszerzyć 
zakres realizowanych prac bez konieczności przebudowy 
parku maszynowego, czy też zlecania dodatkowych prac nad 
wydrukiem firmom zewnętrznym. Systemy produkcyjne Ricoh 
pozwalają na tworzenie nietypowych, spersonalizowanych ma-
teriałów nawet w pojedynczych egzemplarzach, zachowując 
wyjątkową opłacalność produkcji”. 

System Ricoh Pro C7100X może drukować na różnorodnych 
podłożach, m.in. moletowanych. Znajdują one zastosowanie 
w produkcji opakowań, książek, broszur czy wizytówek, 
które z wykorzystaniem piątej stacji na biały, przezroczysty 
lub neonowo żółty i różowy toner pozwalają na realizację 
niestandardowych projektów. Neon Pink trafi do sprzedaży 
na przełomie 2017 i 2018 roku. 

Scodix rekomenduje  
niepowlekane papiery

Izraelska firma Scodix specjalizująca się w rozwiązaniach 
do cyfrowego uszlachetniania, rozszerzyła zakres rekomen-

dowanych podłoży drukowych o nowe papiery niepowlekane 
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wiodących producentów z całego świata: Arctic Paper, Ar-
jowiggins, Gruppo Cordenons SpA, Mohawk Paper, Favini, 
Neenah Paper oraz Fedrigoni. 

Amit Schvartz, wicedyrektor ds. marketingu, Scodix: 
„Chcemy, żeby uszlachetnianie było dostępne dla każdej 
marki na rynku. Poprzez dodanie nowych materiałów do 
listy mediów, które rekomendujemy, zbliżamy się do osiąg- 
nięcia tego celu. Cyfrowa technologia Scodix umożliwia 
opłacalną produkcję niskonakładową i wersjonowanie. 
Uzyskaniu wysokiej jakości finalnych produktów sprzyja 
fakt, iż klienci mogą wykorzystywać samodzielnie wybrane 
podłoża i techniki uszlachetniania, co pomaga im rozwijać 
swoje projekty. Firma Scodix dokłada wszelkich starań, aby 
dostarczać wszechstronne i wydajne wysokojakościowe ma-
szyny, opracowane z myślą o zapotrzebowaniu zgłaszanym 
przez klientów. Nasz flagowy produkt, Scodix Ultra Pro Foil 
oferuje dziewięć rodzajów uszlachetnień, w tym część nie-
możliwych do uzyskania w żadnej innej technologii. Biorąc 
pod uwagę fakt, że umożliwia pracę na ponad 200 różnych 
podłożach, w tym 36 rodzajach folii, a od teraz również na 
różnych rodzajach papierów niepowlekanych, jest to obecnie 
najbardziej wszechstronna cyfrowa maszyna uszlachetnia-
jąca na rynku”. 

Trelleborg inwestuje w produkcję 
tulei fleksodrukowych 

Dział Printing Solutions Operation szwedzkiej firmy Trelle-
borg poinformował o zakończeniu programu inwestycyjnego 

we francuskiej fabryce fleksodrukowych tulei drukowych 
firmy Axcyl, członka grupy Trelleborg. W ramach projektu 
zwiększania zdolności produkcyjnych we francuskim zakładzie 
utworzono także stanowisko dyrektora operacyjnego, które 
objęła Katia Deycard. 

Damien Leterrier, Sales and Application Manager, Axcyl: 
„Mianowanie Katii Deycard dyrektorem operacyjnym fa-
bryki w Mirambeu we Francji stanowi jeden z elementów 
dwuletniego projektu zwiększenia zdolności produkcyjnych 
zakładu. Posiada ona 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu 
produkcją i jakością. W tym czasie wielokrotnie liderowała 
projektom nastawionym na optymalizację i usprawnienie 
działania organizacji. Jako nowy dyrektor operacyjny Katia 
Deycard będzie ściśle współpracować z działami sprzedaży 
i obsługi klienta Trelleborg-Axcyl”. 

UPM Raflatac wprowadza  
nową folię PE 

Fiński producent materiałów etykietowych rozszerza swoją 
ofertę materiałów adresowanych do europejskich odbior-

ców o nową folię pochodzenia roślinnego. UPM Raflatac 
rekomenduje folię RafBio PE 85 do stosowania na butelkach 
i pojemnikach wykorzystywanych w produkcji opakowań na 
produkty dla domu i środki higieny osobistej. 

Jako produkt z rodziny ekologicznych rozwiązań etykieto-
wych RafBio, folia RafBio PE 85 została opracowana z myślą 
o klientach poszukujących materiału przyczyniającego się do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Folia RafBio PE 85, wy-
produkowana z alkoholu etylowego na bazie trzciny cukrowej, 

składa się w 80% z surowców odnawialnych, a proces jej 
recyklingu nie różni się od tradycyjnej folii typu PE. 

Folia RafBio PE 85 oferowana jest w połączeniu z klejem 
UPM RP37, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań 
etykietowych. Ponadto firma UPM Raflatac opracowała 
program RafCycle, w ramach którego odpady powstałe 
w procesie produkcji są odzyskiwane i przetwarzane w peł-
nowartościowe zasoby. 

Päivi Knihti, Segment Manager, Films, EMEA: „Wprowadze-
nie serii produktów RafBio stanowi kolejny krok na drodze 
do bardziej zrównoważonej przyszłości. Rozwiązanie to po-
może naszym klientom w uniezależnieniu się od surowców 
kopalnych i wyróżnić się na tle konkurencji poprzez przyjęcie 
postawy proekologicznej”. 

Xerox zmieni komercyjny  
druk atramentowy?

Firma Xerox zaprezentowała nowe atramenty High Fusion 
Ink opracowane specjalnie dla maszyny Xerox Trivor 2400 

High Fusion Inkjet Press, umożliwiające zadruk powlekanych 
mediów offsetowych bez konieczności angażowania pośred-
nich procesów powleczenia papieru, stosowania primerów 
lub inwestowania w dodatkowe urządzenia.

Trivor 2400 High Fusion Inkjet Press pozwala rozszerzyć 
zakres wykorzystywanych mediów i produkować korzystne 
kosztowo i cenniejsze z perspektywy marketingowej produkty 
typu direct mail, katalogi, magazyny czy kolorowe broszury. 
Atrament High Fusion Ink został opracowany w celu zopty-
malizowania procesów drukowania i suszenia na powleka-
nych mediach offsetowych, w tym matowych, satynowych 
i błyszczących powierzchniach o gramaturze 60–250 g/m2, 
z prędkością ponad 75 m/min. Xerox Trivor 2400 High Fusion 
Inkjet Press, zdobywca nagrody PRINT 17 MUST SEE ‘EMS, 
jest dostępny w sprzedaży od października br.

Jednym z pierwszych użytkowników maszyny Xerox Trivor 
2400 High Fusion Inkjet Press jest belgijski dostawca usług 
poligraficznych, firma VPrint. Belgowie zdecydowali się na 
to urządzenie, poszukując sposobu na wyprodukowanie 
spersonalizowanych przesyłek direct mail bez konieczności 
zakupu specjalnych mediów przeznaczonych do druku inkjet. 

Thierry Ngoma, plant manager, VPrint: „Drukowanie bez-
pośrednio na offsetowych mediach powlekanych z użyciem 
jedynie atramentu High Fusion Ink bez konieczności nakła-
dania specjalnego powleczenia na podłoże umożliwiło nam 
stworzenie pełnokolorowej spersonalizowanej komunikacji 
direct mail. Elastyczność, wyjątkowa jakość druku i prędkość, 
jaką oferuje Trivor 2400, są nie do osiągnięcia na żadnym 
innym dostępnym na rynku urządzeniu”. 

Premiera matowej białej folii Drytac 

Firma Drytac poszerzyła ofertę asortymentu samoprzylep-
nych materiałów SpotOn o nową folię SpotOn White M50.

Materiał trafił do sprzedaży w Europie, Afryce i na Bliskim 
Wschodzie w pierwszym tygodniu sierpnia, po czteromiesięcz-
nym okresie testów w firmach na terenie Europy i Stanów 
Zjednoczonych. Nowa folia ma zapewnić poprawę nieprzezro-
czystości o 50% w stosunku do standardowych białych folii, 
kosztując przy tym 8–10% więcej niż podstawowa folia Drytac 
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SpotOn white matte, która jest obecnie dostępna w rolach 
1,370  50 m w cenie 342,04 dol. za sztukę.

SpotOn White M50 jest zadrukowywalną, białą matową, 
monomeryczną folią PVC o grubości 100 µm. Folię pokryto 
z jednej strony warstwą kleju poliakrylanowego firmy Drytac, 
która jest chroniona przez jednostronną silikonowaną warstwę 
rozdzielającą firmy Kraft. Nowa folia może być zadrukowywa-
na techniką ekosolwentową, lateksową oraz UV i może być 
przeniesiona lub usunięta w czasie 12 miesięcy od instalacji.

Steve Broad, dyrektor handlowy Drytac na Europę i Azję: 
„Coraz popularniejsze są stosowane przez krótki czas druki 
zakrywające inne druki. Ta folia na to pozwala, a efekty są 
zadowalające. W krótkoterminowej reklamie można użyć Spot- 
On jako zamiennika dla plakatu. Jest to dodatkowa korzyść 
w stosunku do tradycyjnej folii SpotOn White Matte, również 
dającej dobre rezultaty”. 

W skład wprowadzonej w 2015 roku serii SpotOn, prze-
znaczonej do aplikacji na ściany i okna, wchodzą także folie 
White Matte i White Gloss, oraz Clear Gloss, Clear Matte 
i SpotOn Floor 200 Wall Graphic.

Do produktów wprowadzonych w ostatnim czasie do oferty 
firmy Drytac, należy również folia Protac Anti-Bacterial, prze-
znaczona do aplikacji podłogowych, oraz nowa wersja folii 
laminatowej Emerytex.

 

EFI rozwija technologię Fiery 

Firma Electronics For Imaging z Kalifornii zaprezentowała 
nową generację swojej platformy sterującej Fiery FS300 

Pro do druku przemysłowego. Cyfrowy interfejs (DFE) oparty 
na platformie EFI Fiery FS300 zaprojektowano dla systemów 
do druku arkuszowego, wysokoprędkościowego druku ciągłe-
go z podawaniem papieru z roli, druku opakowań z tektury 
litej w formacie B1 oraz druku na tekturze falistej.

Platforma Fiery FS300 Pro jest wyposażona w nową, 
bezpłatną, całkowicie przeprojektowaną, szóstą wersję Fiery 
Command WorkStation – rozwiązania do zarządzania zada-
niami drukowania, używanego, jak oszacowano, przez ponad 
ćwierć miliona drukarń. 

Nowa wersja Fiery Command WorkStation 6 zawiera wiele 
ulepszeń dotyczących wydajności, takich jak możliwość za-
rządzania różnymi systemami całego procesu produkcyjnego 
poprzez łączenie się przez Fiery Driven z wysokoprędkościo-
wymi, inkjetowymi maszynami do druku arkuszowego czy 
możliwość ponownego wydruku przy użyciu zapisanych rastrów 
na wcześniej drukowanych pracach. Wprowadzony w Command 
WorkStation 6 widok Home umożliwia podgląd statusu wszyst-
kich połączonych serwerów Fiery i najważniejszych statystyk 
dotyczących produkcji. Nowe wersje Fiery Impose, Compose 
and JobMaster są w pełni zintegrowane i dostępne przez 
Command WorkStation. Impozycja makiety jest uproszczona, 
dzięki czemu użytkownicy mogą łatwiej stworzyć zbiorcze wzory 
makiet, żeby zautomatyzować ten proces. Platforma sterująca 
Fiery FS300 Pro cechuje się łatwym ustalaniem priorytetów 
edytowania kolorów dodatkowych na pracy. Modyfikacje Fiery 
ImageViewer obejmują funkcje Object Inspector i Total Area 
Coverage, które pomagają zidentyfikować problem związany 
z określonym typem obiektów. 

Nowe stacje Fiery mają kompaktową, ergonomiczną 
budowę, dzięki czemu zajmują o 20% mniej miejsca od 
poprzednich generacji. Wysokość 27-calowego monitora 
stacji roboczej jest regulowana, a serwery Fiery NX są wy-

posażone w 7-calowy ekran dotykowy z oprogramowaniem 
Fiery QuickTouch.

John Henze, wiceprezes ds. marketingu, EFI: „Wobec 
popularyzacji trendów dotyczących mniejszych nakładów 
i szybszych czasów realizacji, drukarnie cyfrowe potrzebu-
ją systemu, który wykorzysta każdą minutę i każdy krok 
produkcyjny. Sklepy mogą podwoić prędkość przetwarzania 
dla bardziej zróżnicowanych zamówień dzięki usprawnionym 
funkcjom Fiery HyperRIP na serwerze druku Fiery NX Pre-
mium. Wyższa prędkość przetwarzania pozwala na 10 razy 
wyższą przepustowość niż poprzednio na sewerach Fiery 
XB, podkręcając moduły druku do 2400 str./min i więcej”.

Nowa etykieciarka  
od Herma Partners i Optel

Herma US, filia niemieckiego dostawcy maszyn etykietują-
cych, etykiet samoprzylepnych i materiałów dla globalnego 

rynku opakowaniowego Herma GmbH, nawiązała współpracę 
z dostawcą rozwiązań śledzących i identyfikacyjnych, firmą 
Optel, w celu opracowania gotowej do produkcji seryjnej 
wersji popularnej etykieciarki dookólnej 152E. Model ten 
będzie wyposażony w śledzący i indentyfikacyjny system 
kamer od Optel Group.  

Etykieciarka dookólna 152E jest przeznaczona do umiesz-
czania etykiet na opakowaniach cylindrycznych, może osią-
gać prędkość sięgającą 150 butelek na minutę, a czas jej 
dostarczenia ma nie przekraczać 12 tygodni od zamówienia. 
Maszyna posiada taką samą platformę do aplikacji etykiet jak 
seria M (Master) firmy Herma, pozwalając na prostą instalację 
systemów drukujących i optycznych. 152E obsługuje średnice 
od ½ do 4 cali i może być wyposażona w kontroler firmy Allen-
-Bradley lub Siemens PLC, w zależności od preferencji klienta.

Podczas targów Pack Expo (Las Vegas, 25–27 września br.)
Herma zaprezentowała także materiał etykietowy aktywowany 
laserowo. Zaprojektowane specjalnie do użytku z laserem 
CO

2
, podłoże daje czysty i wyraźny druk i jest odporne na za-

drapania i smużenie. Materiał był demonstrowany przy użyciu 
drukarki laserowej Domino D-Series uzupełniającej aplikator 
etykiet Herma H400 Label Applicator z serwonapędem. Na 
targach w Las Vegas wystawiano także szybką etykieciarkę 
do butelek Herma 132M, a także wszechstronny model 
362M, przednią, tylną i dookólną maszynę etykietującą.

Presstek współpracuje z Southern 
Lithoplate

Amerykańska firma Presstek, jeden z wiodących dostawców 
ekologicznych rozwiązań dla druku, poinformowała o na-

wiązaniu porozumienia z Southern Lithoplate (SLP) w celu 
sprzedaży części produktów z portfolio CTP, m.in. płyt ter-
malnych i fioletowych do mokrego offsetu: Nytro, GemPlate, 
GemPlate HC, NuVio i HSUV.

W związku z nawiązanym porozumieniem Presstek będzie 
nadal zobowiązany dostarczać swoje główne produkty – 
cyfrowe offsetowe maszyny drukujące DI, Anthem Elite 
i Dimension Thermal CTP, JT-Inkjet CTP, bezwodne płyty 
Zahara, pozostałe materiały eksploatacyjne i globalne usługi 
serwisowe dla prepressu, pressu i postpressu.
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Farby do druku opakowań żywności 
od hubergroup

Firma hubergroup rozszerza swój asortyment produktów 
przeznaczonych dla offsetu arkuszowego Cradle to 

Cradle (C2C), wprowadzając na rynek farby do druku opa-
kowań produktów spożywczych w srebrnym standardzie 
C2C. Produkty będą sprzedawane pod nazwą hubergroup 
Eco-Offset Inks Premium Plus i posiadają srebrny status 
Cradle to Cradle.

Farby Eco-Offset Inks Premium Plus dołączą do oferowa-
nych od maja 2017 roku farb offsetowych certyfikowanych 
w brązowym standardzie C2C. Certyfikat Cradle-to-Cradle 
ocenia bezpieczeństwo produktu dla środowiska i człowieka. 
Produkty objęte tym certyfikatem to farby i lakiery o niskiej 
migracji oraz niskim zapachu własnym, przeznaczone do dru-
ku opakowań do żywności oraz zabawek w konwencjonalnym 
offsecie arkuszowym. W ramach procesu certyfikacji produ-
cent oceniany jest pod kątem wewnętrznego i neutralnego 
dla środowiska zarządzania energią i zasobami wodnymi, 
gospodarowania odpadami, a także podejściem do społecz-
nej odpowiedzialności. 

Bernd Groh, Head of Product Management commercial 
Sheetfed Europe, hubergroup: „Safety first (bezpieczeń-
stwo przede wszystkim) to motto hubergroup w zakresie 
farb do opakowań artykułów spożywczych. Opakowania 
żywności wykonane naszymi farbami o niskiej migracji speł-
niają wszystkie wymogi prawne, a tym samym wymagania 
właścicieli marek. Nie zachodzi migracja nieoznaczonych 
toksykologicznie substancji na zapakowany produkt. Farby 
i lakiery MGA odznaczone są srebrnym certyfikatem Cradle 
to Cradle. Tym samym hubergroup rozszerza hasło Safety 
first także na środowisko naturalne. Farba drukarska staje 
się nie tylko produktem funkcjonalnym, pozwalającym na 
produkcję bezpiecznych opakowań, ale również pozwala temu 
opakowaniu na bycie cennym surowcem w procesie cyrkulacji 
biologicznej i technicznej”.

Więcej folii termokurczliwych  
od Cosmo Films

Folie termokurczliwe oferowane przez Cosmo Films to 
produkty bazujące na dwustronnie zgrzewalnych, dwu-

osiowo orientowanych foliach polipropylenowych (BOPP). 
Producent folii zapewnia o właściwościach barierowych 
produktu w zakresie ochrony przed wilgocią, a także 
obiecuje zwiększenie atrakcyjności wizualnej produktu na 
półce dzięki oferowanej przez folie przejrzystości i braku 
zmarszczeń. 

Folie o wysokiej kurczliwości posiadające zdolność kur-
czenia się na poziomie 9–11% zostały opracowane z myślą 
o pakowaniu pojedynczych paczek papierosów. Folie o śred-
niej kurczliwości, oferujące zdolność kurczenia się wynoszącą 
4–6%, nadają się do owijania pojedynczych kartonów. Folie 
termokurczliwe Cosmo Films znajdują zastosowanie przy pa-
kowaniu przekąsek, pieczywa, a także tekstyliów i wyrobów 
pończoszniczych. Folie tego typu można również wykorzysty-
wać do izolowania kabli w celu zabezpieczenia przed tłustymi 
substancjami i kurzem. 

Kapil Anand, Head-Label Films Exports, Cosmo Films: 
„Dotychczas nasze produkty zaspokajały potrzeby głównie 
branży spożywczej i napojów. Od teraz będziemy oferować 
także produkty dla przemysłu tytoniowego. Oprócz najważ-
niejszej z korzyści, czyli ochrony przed wilgocią, nasze folie 
kurczliwe umożliwiają ścisłe owijanie pudełek papierosów, 
co ułatwia ich dystrybucję poprzez automaty sprzedające”.

 

Kodak zapowiada podwyżkę cen 
płyt offsetowych

Ceny płyt offsetowych oferowanych przez firmę Kodak 
wzrosną nawet o 9%. Amerykański producent uzasadnia 

podwyżkę wzrostem cen surowców używanych do produkcji 
płyt offsetowych, w szczególności aluminium, chemikaliów 
i materiałów opakowaniowych. Wzrost cen płyt został 
ogłoszony w Chinach już w styczniu br., obecnie jednak 
poziom cen surowców wzrósł na tyle, iż podwyżka cen płyt 
offsetowych Kodak nabrała charakteru globalnego. 

Brad Kruchten, prezes Print System Division, Kodak: 
„Na rynku płyt drukowych stale obserwujemy rozwój no-
wych technologii, istnieje jednak na nim silna konkurencja 
cenowa. Dlatego nie jesteśmy w stanie nadal ignorować 
rosnących kosztów surowców i jesteśmy zmuszeni do 
podniesienia cen naszych produktów. Podwyżka będzie 
zauważalna głównie dla starszych produktów z naszej 
oferty, mniej wydajnych i zaawansowanych, natomiast 
w mniejszym stopniu dotknie naszych najnowszych i najbar-
dziej zaawansowanych technicznie produktów. W dłuższej 
perspektywie pozwoli to naszym partnerom zachować 
rentowność i stabilizację”.

 

Konkurs Recreate Packaging 2018

Fińska firma Stora Enso ogłasza start kolejnej edycji kon-
kursu dla studentów i projektantów opakowań, promują-

cego innowacyjne i proekologiczne projekty wykorzystujące 
surowce odnawialne. Konkurs Recreate Packaging jest orga-
nizowany przez Stora Enso w cyklu dwuletnim od 2012 roku.

Każda edycja konkursu jest poświęcona różnym rodzajom 
opakowań. W poprzednich latach uczestnicy przygotowywali 
opakowania do stosowania w podróży, opakowania higieny 
osobistej i przeznaczone do dóbr luksusowych. Zadaniem 
uczestników konkursu Recreate Packaging 2018 będzie 
stworzenie innowacyjnego, atrakcyjnego, a zarazem bez-
piecznego i proekologicznego opakowania na żywność 
dla dzieci. Podobnie jak w latach poprzednich, musi ono 
zostać wykonane z surowców odnawialnych, opartych na 
włóknach celulozowych. Oprócz atrakcyjności wizualnej pro-
jekt powinien uwzględniać elementy umożliwiające zabawę 
i zapewniające przyjemność z konsumowania znajdujących 
się w środku produktów, a także nawiązywać do ich walorów 
smakowych. 

Uczestnicy konkursu otrzymają od organizatora, firmy Stora 
Enso, kompletny zestaw materiałów do stworzenia opakowa-
nia, w tym wysokiej jakości papiery i kartony oraz specjalne 
makiety. Grono jurorów, w skład którego wejdą eksperci 
z dziedziny opakowań, będzie oceniać zgłoszone prace wio-
sną przyszłego roku. Główna nagroda, zarówno w kategorii 
przeznaczonej dla studentów, jak i profesjonalistów, wynosi 
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5000 euro. Dodatkowo, osobne jury składające się z dzieci 
przyzna specjalną Nagrodę Dziecięcą (Kids’ Choice Award) 
w wysokości 2000 euro. Na poszczególne prace można także 
głosować poprzez stronę internetową utworzoną na potrzeby 
konkursu. Autor projektu, który uzyska największą liczbę 
głosów, otrzyma drugie ze specjalnych wyróżnień – Nagrodę 
Publiczności o wartości 3000 euro. 

Wśród laureatów poprzednich edycji konkursu Recreate 
Packaging znalazły się również osoby z Polski. W roku 2016 
za projekt opakowania na perfumy nagrodę otrzymała Karo-
lina Lademann, zaś dwa lata wcześniej za opakowanie na 
środki higieny osobistej – Marta Wrzodak. Obie były wówczas 
studentkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Annica Bresky, szef działu Stora Enso Consumer Board, 
przewodnicząca jury konkursu Recreate Packaging 2018: 
„Nowoczesne rodziny prowadzą aktywny tryb życia, wciąż 
pozostają w biegu, a dzieci mają coraz większy wpływ na 
podejmowanie decyzji zakupowych. W tej sytuacji prawdziwym 
wyzwaniem staje się stworzenie opakowania, które będzie 
atrakcyjne nie tylko w oczach rodziców i ich pociech, ale też 
dystrybutorów zajmujących się sprzedażą danego produktu. 
Młodsze pokolenia dokonują obecnie świadomych wyborów, 
mając jednocześnie w głowie troskę o naszą planetę. Zatem 
skierowane do nich opakowania muszą być wygodne w użyt-
kowaniu, zapewniać łatwy dostęp do znajdującej się w środku 
żywności, ale też oferować pewien element zabawy, a przy 
tym – promować zdrowe odżywianie się i proekologiczne 
podejście do życia. Z niecierpliwością czekamy na nowe, 
innowacyjne pomysły, które w pełni wykorzystają potencjał 
tkwiący w naszych tekturach w kontekście jak najlepszego 
obcowania z wykonanym na ich bazie produktem, także pod 
względem formy i funkcjonalności”.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 22 grudnia br. 
na stronie internetowej www.recreatepackaging.com.

 

Canon Polska laureatem nagrody 
Lider IT 2017

Firma Canon otrzymała tytuł Lidera IT 2017 w kategorii 
„Workflow Management” w konkursie organizowanym 

w ramach warszawskich targów IT Future Expo. Jurorzy 
docenili zintegrowane rozwiązanie Canon Output Manage-
ment, służące do zarządzania kopiowaniem, drukowaniem 
i skanowaniem dokumentów. Nagrody Lidera IT wręczono 
19 września br. podczas Gali IT Future Awards.

Rozwiązanie Canon Output Management składa się 
z hardware’u (serii biurowych urządzeń wielofunkcyjnych 
imageRUNNER Advance) oraz software’u (oprogramowania 
uniFLOW). Canon Output Management opracowano z myślą 
o optymalizacji kosztów związanych z przetwarzaniem do-
kumentów w firmie, zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa 
informacji poufnych oraz ułatwieniu zarządzania najważniej-
szymi danymi. 

Urządzenia wielofunkcyjne imageRUNNER Advance służą 
do przetwarzania dokumentów A4 i A3. Są dostępne 
w wersjach monochromatycznej i kolorowej. Oprogramowanie 
uniFLOW z kolei umożliwia centralne zarządzanie i rozlicza-
nie użytkowników, działów, departamentów pod względem 
kosztów wydruków i zachowania bezpieczeństwa. Zastoso-
wana w uniFLOW technologia Data Loss Prevention pozwala 
na przesyłanie w systemie kopiowanych, faksowanych, 

drukowanych i skanowanych dokumentów w celu zminimali-
zowania ryzyka wycieku poufnych danych. Oprogramowanie 
uniFLOW współpracuje z urządzeniami firmy Canon, m.in. 
z serii i-SENSYS, imageRUNNER, imageRUNNER Advance, 
skanerami ScanFront i ploterami ColorWave, a także z urzą-
dzeniami innych producentów. System Canon Output Mana-
gement jest dostępny w kilku skalowalnych wersjach – jako 
rozwiązanie bezserwerowe (ULM), chmurowe lub serwerowe. 
Dotychczas rozwiązanie to zostało wdrożone m.in. w firmach 
ABB, Skanska, Deloitte, Philip Morris i Cyfrowy Polsat. 

„Jesteśmy dumni, że nasze rozwiązanie zostało wyróżnio-
ne zarówno przez internautów głosujących w konkursie, jak 
i niezależne jury konkursu, które wybierało ostatecznego 
zwycięzcę plebiscytu” – przyznał Wiktor Różański, dyrektor 
Działu Document Solutions, Canon Polska. 

Quadpack nagrodzony  
za opakowania

Firma Quadpack Industries otrzymała dwie główne nagrody 
podczas uroczystej gali Luxury Packaging Awards 2017 

organizowanej 13 września w Londynie. Quadpack został 
zwycięzcą w kategoriach „Higiena osobista” oraz „Dostawca 
roku opakowań luksusowych”. 

Nagrodę w kategorii „Higiena osobista” przyznano firmie 
Quadpack za opakowanie zaprojektowane dla firmy Epara, 
specjalizującej się w produktach do pielęgnacji skóry dla 
kobiet. Ten minimalistyczny i jednocześnie efektowny projekt 
został stworzony przez znanego projektanta Bena Johnstona, 
a firma Quadpack opracowała słoik, zestaw zakraplaczy 
i specjalną łopatkę oraz pozostałe elementy opakowania. 
Nagrodę wspólnie z zespołem Quadpack odebrała Ozohu 
Adoh, założycielka firmy Epara. 

Jurorzy przyznali firmie Quadpack nagrodę w kategorii 
„Dostawca roku opakowań luksusowych” za projekt zestawu 
opakowań drewnianych, wykorzystujących w pełni potencjał 
dekoracyjny tego materiału. Opakowania opracowane przez 
projektantów firmy Quadpack zostały wyprodukowane w hisz-
pańskiej fabryce drewna Technotraf. Kolekcja opakowań 
drewnianych może znaleźć zastosowanie m.in. przy pakowa-
niu perfum i kosmetyków. 

Jurorzy wyrazili swoje uznanie dla rozwiązania Quadpack: 
„Zachwyciło nas drewniane opakowanie na kosmetyki, jego 
piękne wykonanie i nietypowe wykorzystanie naturalnego 
materiału”, i nazwali je „Innowacyjnym i nowoczesnym ze-
stawem opakowań wysokiej jakości”. 

Onlineprinters zdobywa  
certyfikat Imprim’Vert

Spełniwszy kryteria certyfikacyjne, internetowa drukarnia 
Onlineprinters uzyskała francuski certyfikat Imprim’Vert 

(„zielony druk”). Jest on przyznawany przedsiębiorstwom 
działającym w sposób zrównoważony, nastawionych na ochro-
nę zasobów i organizujących produkcję w sposób przyjazny 
dla środowiska. 

Certyfikat przyznawany jest przez radę, w której skład 
wchodzą przedstawiciele izb gospodarczych, urzędów oraz 
zrzeszeń. W procesie certyfikacji rada uwzględnia pięć kluczo-
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wych kryteriów: utylizacja niebezpiecznych odpadów zgodnie 
z normami, bezpieczne składowanie płynów zawierających 
niebezpieczne substancje, rezygnacja ze stosowania trują-
cych środków, monitoring zużycia energii oraz uwrażliwienie 
pracowników i klientów na oszczędne gospodarowanie za-
sobami. Dotychczas certyfikat Imprim’Vert otrzymało ponad 
2200 drukarń na terenie całej Unii Europejskiej. 

Drukarnia Onlineprinters stosuje technologie ograniczające 
powstawanie makulatury (spowodowane wadliwymi wydruka-
mi i marnowaniem papieru), używa papieru pochodzącego 
ze zrównoważonej gospodarki leśnej oraz preferuje wysyłkę 
neutralną dla klimatu. 

Doradca ds. ekologii Benoît Moreau, który w imieniu 
Imprim’Vert oceniał zakłady produkcyjne Onlineprinters, 
wyjaśnia: „Onlineprinters w wielu obszarach wdrożyło już 
wcześniej rozwiązania bardzo przyjazne dla środowiska”. Już 
samo tylko łączenie różnych zleceń druku na tak zwanych 
formach zbiorczych pozwala unikać tworzenia makulatury. 
Dzięki centralnemu systemowi zasilania w farby w dużym 
stopniu redukowane są odpady, formy drukowe poddawane 
są recyclingowi, a centrum obliczeniowe sklepu internetowego 
prowadzone jest w sposób neutralny dla klimatu”.

Firma Gietz obchodzi jubileusz 
125-lecia powstania 

Dnia 7 września br. w szwajcarskim mieście Gossau 
firma Gietz świętowała 125-lecie działalności. Jest to 

rodzinna firma, którą obecnie prowadzi piąte pokolenie 
rodziny – Claudia Gietz-Viehweger i Hansjörg Gietz. Firma 
specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji maszyn do wy-
tłaczania folii na gorąco. Z technologii dostarczanych przez 
Gietz korzystają przedstawiciele przemysłu reklamowego, 
opakowaniowego, etykietowego i zabezpieczeń. 

Członkowie rodziny Gietz osobiście powitali 120 zapro-
szonych klientów, partnerów i handlowców z całego świata 
podczas uroczystości jubileuszowej w Gossau. W trakcie 
obchodów 125-lecia firmy zaproszeni goście mieli możli-
wość wizytacji fabryki i centrum technologicznego Gietz. 
Szczególne zainteresowanie odwiedzających wzbudziła 
maszyna do tłoczenia folii na gorąco ROFO 450 opra-
cowana z myślą o segmencie etykiet samoprzylepnych. 
Uroczystość jubileuszowa została uwieńczona rejsem po 
Jeziorze Bodeńskim. 

Kompap zwiększa zysk netto

Spółka Kompap z Kwidzyna, właściciel dwóch dużych drukar-
ni dziełowych w Polsce, BZGraf i OZGraf, zwiększyła swój 

zysk netto w pierwszym półroczu 2017 roku o 11% względem 
analogicznego okresu w roku poprzednim. W pierwszej po-
łowie bieżącego roku Kompap wypracował skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży w wysokości 30,13 mln zł, co ozna-
cza spadek w porównaniu z 32,37 mln zł zysku w pierwszym 
półroczu 2016 roku. 

Domeną Kompapu i należących do niego zakładów 
BZGraf i OZGraf jest przede wszystkim druk dziełowy. 
W pierwszej połowie roku z tytułu sprzedaży gotowych 
książek, czasopism i katalogów grupa osiągnęła przychody 
w wysokości 28,90 mln zł, co stanowiło 96% sprzedaży. 

Produkty Kompapu sprzedawane są w Polsce, a także na 
rynkach europejskich, m.in. w Niemczech, Szwecji, Danii 
czy Wielkiej Brytanii. 

Waldemar Lipka, prezes zarządu, Kompap SA: „W spół-
ce Kompap w pierwszej połowie roku zdecydowaliśmy się 
postawić przede wszystkim na produkty wysokomarżowe, 
co przełożyło się na poziom przychodów. Koncentrowaliśmy 
się równolegle na ograniczaniu kosztów i w rezultacie po-
prawiliśmy jednostkowy wynik netto o 222 tys. zł rok do 
roku. W zakładach w Białymstoku z kolei przez większą 
część półrocza druk realizowany były na mniejszej liczbie 
maszyn w związku z wymianą urządzeń. W wyniku ulew też 
dwukrotnie zalany został tamtejszy zakład, co spowodowa-
ło przestój produkcji i zwiększenie kosztów. Pomimo tych 
zdarzeń wypracowaliśmy po raz kolejny satysfakcjonujące 
wyniki. Zwiększyliśmy zysk netto grupy o 11% rok do roku. 
przy przychodach na poziomie 30,13 mln zł, co oznacza 
rentowność na poziomie blisko 6%”.

Z myślą o zwiększaniu produkcji i sprzedaży Kompap 
inwestuje w nowe maszyny. Jeszcze w pierwszym kwartale 
br. na potrzeby OZGraf zakupiono offsetowe urządzenie Hei- 
delberg Speedmaster SX 102-8-P, które pozwala drukować 
prace wielokolorowe z prędkością do 15 tys. ark./h. Na 
przełomie lipca i sierpnia w Białostockich Zakładach Graficz-
nych uruchomiona została 8-kolorowa maszyna drukująca 
KBA Rapida 106. W lipcu Kompap podpisał zamówienie na 
linię do produkcji poligraficznej, w skład której wejdą m.in. 
linia do oklejania grzbietu wkładu książkowego i przyklejania 
paska wzmacniającego grzbiet RF 700, linia do produkcji 
książek w oprawie złożonej Kolbus BF 530, prasy typ FM 
700 i FN 720, trójnóż HD 143,9 i układarka DS 392 A. 
Nowe maszyny mają trafić do Olsztyńskich Zakładów Gra-
ficznych w grudniu tego roku. 

Przyszłość druku UV  
w raporcie Smithers Pira

Wydruki i opakowania utrwalane promieniowaniem UV 
stanowią oddzielny segment rynku poligraficznego. Spe-

cjaliści Smithers Pira szacują, że w 2016 roku osiągnie on 
wartość 90 mld dol. Producenci opakowań i druków komercyj-
nych coraz częściej decydują się na zastosowanie w swoich 
procesach produkcyjnych utrwalania UV, co pozwala skrócić 
czas ich przebiegu i zmniejszyć koszty. Zdaniem specjali-
stów, w trakcie najbliższych pięciu lat będziemy obserwować 
dynamiczny wzrost tego rynku. Obecnie jego wartość rośnie 
o 2–3% rocznie. 

Utrwalanie UV zdominowało inne technologie, np. utwar-
dzanie wiązką elektronów, tak popularne wśród producentów 
opakowań kartonowych, jest powoli wypierane przez technolo-
gie inkjetowe coraz bardziej rozpowszechnione w branży ety-
kiet i opakowań spożywczych. Wzrost znaczenia technologii 
inkjetowych pozytywnie oddziałuje na producentów rozwiązań 
z tego sektora, powodując, że produkowanych jest coraz 
więcej innowacyjnych systemów.

Raport: „Przyszłość rynku druku utwardzanego pro-
mieniowaniem do roku 2022” uwzględnia prognozy dla 
poszczególnych regionów, rynków i krajów. Zawiera on 
również analizę potrzeb przedstawioną z punktu widzenia 
klientów oraz wpływu nowych technologii na dalszy rozwój 
tego sektora.


