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jest SunSpray – wodny aktywator powierzchni w aerozolu, 
niezawierający metali ciężkich, lotnych związków organicz-
nych ani bisfenolu typu A. Stanowi on uzupełnienie serii 
farb SunVetro VTGL. 

Produkty z serii SunVetro i SunSpray mogą znaleźć za-
stosowanie przy dekorowaniu wyrobów ceramicznych oraz 
pojemników szklanych, np. butelek na piwo, wino lub napoje 
bezalkoholowe, kosmetyki czy wyroby medyczne. Można je 
nanosić także na szkło wykorzystywane w telefonach komór-
kowych, monitorach komputerowych, maszynach do gier czy 
elementach meblowych.

Firma Sun Chemical prezentowała także farby umożli-
wiające uzyskanie efektów specjalnych: metaliczne, termo-
chromowe, fluorescencyjne i wyczuwalne w dotyku. Drugie 
z wymienionych mogą być aplikowane bezpośrednio na szkle 
i wskazywać np. optymalną temperaturę wina czy piwa. Innym 
ich potencjalnym zastosowaniem są informacje o charakterze 
promocyjnym pojawiające się w określonej temperaturze. 
Farby fluorescencyjne i fosforyczne pozwalają z kolei uzyskać 
efekt świecenia w ciemności lub na czarnym tle. Efekty 
ziarnistości czy piasku mogą być bezpośrednio nanoszone 
na butelki i utrwalane w taki sam sposób jak farby. Alterna-
tywna metoda polega na poddawaniu „oszronionych” butelek 
lakierowaniu wybiórczemu. 

(R)ewolucja w druku na tkaninach?

Nowa technologia opracowana z myślą o automatyzacji 
i personalizacji druku na tkaninach może zweryfikować 

pogląd, jakoby tego typu produktów nie dało się wyproduko-
wać w małych, personalizowanych partiach. 

W następstwie upowszechnienia się technologii cyfrowej 
nastąpiło wiele zmian w projektowaniu i szeroko pojętym 
marketingu, począwszy od drukowania, poprzez fotografię aż 
po produkcję tekstyliów. Ale dotychczas tkaniny – w przeci-
wieństwie do innych rodzajów tekstyliów – mogły być przetwa-
rzane tylko w dużych fabrykach, uniemożliwiając niezależnym 
twórcom realizację małych, jednorazowych projektów. 

Technologia opracowana przez profesorów Steve’a Marsch-
nera z Uniwersytetu Cornella i Brooksa Hagana z amerykań-
skiej Akademii Sztuk Pięknych Rhode Island School of Design 
umożliwia użytkownikom dokonywanie wyboru jakości, koloru 
i rodzaju splotu tkaniny w ich projektach oraz ustawienie 
oczekiwanej wielkości nakładu i szybkie powtarzanie takiej 
sekwencji druku. Pozwala to w znacznym stopniu wyelimino-
wać potrzebę wykonywania próbnych wydruków. 

„Dostrzegliśmy szansę, aby udostępnić każdemu możliwość 
naniesienia dowolnego wzoru na tkaninę o niestandardowym 
splocie. Wystarczy zalogować się do naszej internetowej aplika-
cji, przesłać wzór i poprzez wizualny podgląd obserwować zmia-
ny wyglądu gotowego produktu po ingerencji w splot tkaniny, 
kolory przędzy itp., a po uzyskaniu satysfakcjonującej wizuali-
zacji, po prostu kliknąć »Drukuj«” – wyjaśnia Steve Marschner. 

Profesorowie pracowali nad tą technologią przez kilka lat, 
czerpiąc inspirację z badań branży animacji cyfrowej prowadzo-
nych przez Merschnera i współpracując z profesor informatyki 
Kavitą Balą i Shuang Zhao, absolwentem Uniwersytetu Cornella. 

By uzyskać jak najwyższą jakość wydruku, skanują oni 
próbki trójwymiarowym skanerem do nanotomografii kom-
puterowej w Zakładzie Obrazowania Centrum Biotechnolo-
gicznego na Uniwersytecie Cornella. 

Trzy lata temu naukowcy założyli firmę Computational Texti-
les, a w tym roku otrzymali od National Science Foundation 
dofinansowanie na uruchomienie strony internetowej weft.
design. Pierwsza wersja Weft jest już dostępna i umożliwia 
dostosowywanie dostępnych na stronie projektów, zaś 
możliwość samodzielnego przesyłania własnych wzorów lub 
fotografii ma pojawić się pod koniec roku. Plany na przyszłość 
zakładają zaprezentowanie niestandardowych tkanin na trój-
wymiarowych obiektach, np. poduszkach czy krzesłach. Firma 
nawiązała już współpracę z kilkoma dużymi amerykańskimi 
producentami tekstyliów, które w przyszłości będą produko-
wać dla niej tkaniny na zamówienie. 

„Technologia ta ma szczególne znaczenie, ponieważ stano-
wi ona pierwsze połączenie narzędzi do cyfrowej symulacji ze 
staroświeckimi platformami produkcyjnymi” – podsumował 
Brooks Hagan. 
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Producent tektury falistej, opakowań i standów z tektury, jest nowocześnie zarządzaną, 
dynamicznie rozwijającą się firmą o europejskim formacie. Bogaty kapitał doświadczeń łą-
czy się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników. 
Główne profile działalności to produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem 
fleksograficznym, offsetowym i cyfrowym oraz ekspozytorów tekturowych (POS).
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Naszą pasją jest wspieranie Klientów w sprzedaży poprzez zapewnienie innowacyjnych 
i niepowtarzalnych możliwości eksponowania produktów i marek.

Działając ponad 30 lat staliśmy się liderem i wyspecjalizowanym ekspertem wśród firm 
projektujących i produkujących materiały POS oraz opakowania kaszerowane.

Współpracując z nami, zyskują Państwo partnera z wyjątkowym doświadczeniem  
i know-how, który wykazuje ponadprzeciętne zaangażowanie i działa w innowacyjny, 
szybki sposób.
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