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Graphics oferuje też doradztwo, m.in przygotowanie do wdro-
żenia „dobrych praktyk”, zgodnych z zaleceniami PSO – które 
w najbardziej rozbudowanym wariancie pozwala drukarni 
starać się o certyfikat UGRA.

W najbardziej rozbudowanej wersji, tj. gdy firma ubiega 
się o certyfikat UGRA, wdrożeniu odpowiednich procedur 
i audytowi podlegają następujące elementy działalności 
drukarni: organizacja i dokumentacja, procesy sprzedażowe, 
przyjmowanie zleceń i gotowych plików, tworzenie prac, kre-
acja i DTP, proofing i soft proofing, oświetlenie, produkcja 
form drukowych, drukowanie, obróbka po druku i dostawa 
do klienta. 

Agfa Graphics ma już za sobą premierowe na polskim 
rynku wdrożenie kompletnych wytycznych PSO w drukarni 
db Print Polska z Grodziska Mazowieckiego. Zakład ten stał 
się pierwszym w Polsce (a zarazem 175. na świecie) posia-
daczem certyfikatu UGRA. 

W drukarni Wydawnictwa Bernardinum proces kalibracji 
dwóch, 5- i 4-kolorowych, arkuszowych maszyn offsetowych 
i standaryzacji realizowanego w nich druku został rozłożony 
w czasie. Zakres wykonanych prac był zawężony w porów-
naniu z procedurami wymaganymi w kontekście certyfikacji 
UGRA. W przypadku obu maszyn zakres zrealizowanych prac 
był podobny i objął linearyzację płyt w studiu CtP, analizę 
stosowanych papierów pod względem zgodności z zalecenia-
mi normy ISO 12647-2, wyznaczenie optymalnych wartości 
gęstości optycznej dla ustalonego celu kolorymetrycznego 
z ww. normy dla danego rodzaju podłoża, przygotowanie 
krzywych kalibracyjnych, weryfikację efektów przy drukowaniu 
z optymalną ilością farby i krzywymi kalibracyjnymi oraz ich 
ewentualną korektę. Standaryzacji podlegało kilka rodzajów 
papierów, skonfigurowany został również system proofingu 
z myślą o symulacji odpowiednich standardów stosowanych 
podłoży.

Firma Agfa Graphics przeprowadziła też pierwsze na 
polskim rynku wdrożenie procedur związanych z kalibracją 
i standaryzacją w drukarni zwojowej – Media Magazines 
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w Bydgoszczy. Cały proces objął dwie pracujące tu maszyny 
heatsetowe. Zakres prac był zbliżony do tego, jaki przeprowa-
dzono w drukarni Wydawnictwa Bernardinum, a jego efektem 
końcowym było stworzenie krzywych kalibracyjnych dla obu 
maszyn z myślą o trzech rodzajach stosowanych w nich 
papierów: LWC, SC oraz SNP. 

Müller Martini przejmuje produkcję 
maszyn introligatorskich od Kolbus 

Firma Müller Martini przejęła produkcję maszyn do oprawy 
prostej i złożonej od firmy Kolbus. Ta operacja obejmuje 

również obsługę serwisową i dostawę części zamiennych dla 
dotychczas zainstalowanych linii. Kolbus, zatrudniający 900 
pracowników, skoncentruje się na branży opakowań i produk-
cji maszyn do wytwarzania okładek, części zamiennych i dzia-
łalności odlewniczej. Budowa maszyn introligatorskich firmy 
Kolbus zostaje przeniesiona do nowej jednostki biznesowej 
Müller Martini Buchbinde-Systeme, która zostanie włączona 
do grupy Müller Martini wraz ze wszystkimi pracownikami jako 
niezależna fabryka z siedzibą w Rahden.

Dyrektorem generalnym Kolbus pozostanie Kai Büntemeyer, 
który stwierdził: „W ostatnich latach rynek opakowań kon-
sekwentnie się rozwijał. Widzimy dobry potencjał i będziemy 
energicznie rozszerzać naszą obecną działalność w tym 
biznesie. Istnieją również dobre perspektywy w segmencie 
produkcji części i zaawansowanych technicznie komponen-
tów, m.in. dla Müller Martini Buchbinde-Systeme GmbH 
i Kolbus Luxury Packaging”. 

Zasób know-how z zakresu urządzeń Kolbus zostaje 
przejęty i będzie rozwijany przez Müller Martini. Około 250 
pracowników Kolbus z działu introligatorni przejdzie do za-
kładu Müller Martini w Rahden na tych samych warunkach 
zatrudnienia. Pracownicy działu opakowań i maszyn „okład-
kowych” będą nadal pracować w firmie Kolbus.
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Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach 
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką 
pocztową. Jako autoryzowany partner firm KERN (systemy kopertowania), HUNKELER 
(pre- i postprocessing dla cyfrowych rolowych systemów drukujących) oraz NEOPOST 
(rozwiązania pocztowe) oferujemy innowacyjne rozwiązania. Filozofia naszego działania 
to właściwa diagnoza potrzeb klienta, wybór i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz 
pełna opieka serwisowa. 
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Główny profil działalności to produkcja dziełowa – druk offsetowy jedno- i wielobarwny B1 
i B2, CMYK i kolory specjalne, oprawa twarda, zintegrowana, miękka (w tym PUR), zeszytowa. 
Produkcja opakowań z tektury litej – wykrawanie, sklejanie do 8 pkt, uszlachetnianie do B1 – 
hot-stamping, embossing, lakierowanie UV i specjalne. Druk cyfrowy, personalizacja dru-
ków, kody promocyjne i dostępowe ze zdrapką. Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, FSC.


