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„S
ystem DC 616 Pro wybrałyśmy 
w dużej mierze ze względu na 
osoby pracujące w Duplo” – 
mówi Dagmara Brzezińska. – 

„Na targach RemaDays Warsaw ogląda-
łyśmy wszystkie multifiniszery. U kon-
kurencji po 40 min stania niewiele się 
dowiedziałyśmy. Oferta urządzeń z Da-
lekiego Wschodu była marketingowo 
genialna, ale dużo gorzej było z danymi 
technicznymi. Do Duplo bałyśmy się 
nawet podchodzić. Znamy ceny urzą-
dzeń używanych, więc wychodziłyśmy 
z założenia, że nowe będą przynajmniej 
dwukrotnie droższe. Jednak gdy w koń-
cu dotarłyśmy na stoisko Duplo Polska, 
rzeczywistość okazała się zupełnie inna 
niż nasze o niej wyobrażenia. Przemiły 
inżynier serwisu tej firmy udzielił nam 
tak wyczerpujących informacji tech-
nicznych, że nad zakupem urządzenia 
zastanawiałyśmy się zaledwie 15 min. 
Ujął nas ten sposób budowania relacji 
z klientem, zostałyśmy potraktowa-
ne rzeczowo, konkretnie, profesjonal-
nie. Dalej było jeszcze lepiej. Obsługa  
przed- i posprzedażowa, jak i sam proces 
sprzedaży – na najwyższym poziomie”. 

Nie mniejsze wrażenie na właściciel-
kach firmy Czekoladowa44.pl zrobiło 
samo urządzenie. Stabilność produkcji, 
jaką gwarantuje system DC 616 Pro, ni-
ska utrata wartości tego sprzętu w latach 
użytkowania, renoma samej marki Duplo – 
to tylko wybrane elementy, na które zwra-
ca uwagę Dagmara Brzezińska.

Z Duplo mogą szybciej i więcej

Drukarnia internetowa Czekoladowa44.
pl to – jak mówią jej właścicielki – 
„mała fabryczka reklamy”. Nie wstydzą 
się słowa „mała”, wręcz przeciwnie – 
jest ono powodem do dumy. „Mały 
może więcej” – twierdzi Dagmara 
Brzezińska. „Zajmujemy się drukiem 
cyfrowym »na żądanie« i naprawdę 

| OBRÓBKA PO DRUKU |26

Duplo tnie i biguje w Czekoladowa44.pl
We wrocławskiej Pracowni Poligraficznej Czekoladowa44.pl dziś 
już nikt nie wyobraża sobie pracy bez systemu Duplo DC 616 
Pro. Urządzenie to – jak mówi Dagmara Brzezińska, współwła-
ścicielka firmy – praktycznie do zera zminimalizowało odpad 
powstający przy obróbce materiału i znacząco przyspieszyło 
proces produkcji. DC 616 Pro spodobało się w „Czekoladowej” 
także ze względu na profesjonalną obsługę firmy Duplo Polska. 

można u nas zamówić druk na po-
czekaniu. Mamy niemal obsesję na 
punkcie jakości druku. Każde zlecenie 
wykonujemy tak, jakbyśmy wykonywały 
je dla siebie. Zawsze na najlepszych 
materiałach. I praktycznie każde zamó-
wienie realizujemy już od jednej sztuki”. 
Firma drukuje także w technice solwen-
towej, wykonuje druk na odzieży, druk 
UV, a także grawerowanie laserowe, 
aplikacje na foliach, szyldy i wiele 
innych produktów. Wszystko damskimi 
rękami, bo zarówno właścicielkami, jak 
i pracownikami drukarni są kobiety. 

„Dla naszych klientów z branży Ho-
ReCa: restauracji, winiarni czy firm 
cateringowych, dostępność druku cy-
frowego »na żądanie« jest nieodzow-
nym elementem działalności” – mówi 
Dagmara Brzezińska. „Obsługujemy za-
równo klientów prywatnych, jak i firmy, 
a drukowanie w jak najkrótszym czasie 
z wysoką jakością jest dla nas priory-
tetem. Dlatego automatyczny sprzęt 
do obróbki stał się dla nas w pewnym 
momencie niezbędny. Duplo DC 616 
Pro okazał się doskonały. Możemy teraz 
spokojnie zaprogramować i wysłać za-
danie do urządzenia, pozostawiając je 
tylko pod ograniczonym nadzorem, i za-
jąć się realizacją innych prac. Odciążyło 
nas ono także od wielu prac ręcznych, 
przenoszenia użytków do kolejnego 
urządzenia itd. Łatwiej nam teraz wyko-
nać prace, które wcześniej były dla nas 
nieco uciążliwe, np. klaskacze i bilety. 
Do tej pory robiłyśmy je na ręcznej bi-
gówce i perforatorze, teraz te produkty 
po prostu »robią się same«, podobnie 
jak zaproszenia, składane wizytówki, 
menu restauracyjne, karty win, a na-
wet proste, cięte materiały, jak ulotki 

czy plakaty. Duplo robi wszystko szyb-
ciej i angażując do tego mniej osób”. 
Przykłady z codziennej pracy drukarni 
są tego dowodem. „Do tej pory tak pro-
sty produkt, jak wizytówka składana, ro-
biły dwie osoby, teraz – jedna. To duża 
oszczędność. Malutkie zlecenie, do-
słownie kilka kart w formacie A4, druk 
na SRA3, docinałyśmy na gilotynie, co 
zajmowało nam około 25 min. W Du-
plo, przy użyciu kreatora ustawienia 
arkusza, zajmuje to dosłownie 5 min. 
Niby nic, ale w ciągu całego tygodnia 
te minuty zamieniają się w godziny” – 
przekonuje Dagmara Brzezińska.

Klienci firmy również mogą odczuć za-
lety inwestycji. „Teraz Czekoladowa44.
pl wykonuje zlecenia szybciej, a także 
może zaoferować swoim klientom jesz-
cze większe możliwości. Do tej pory 
cały proces cięcia wykonywany był tu 
na gilotynie z programatorem, do tego 
osobna bigówka, perforator itd.” – pod-
kreśla Dagmara Brzezińska. – „Koszty 
użytkowania Duplo są wprawdzie po-
równywalne do kosztów wykorzystania 
wszystkich tych pojedynczych urządzeń, 
ale wygoda, łatwość obsługi, jakość 
i czas wykończenia arkusza w Duplo 
są nieporównywalne. Jesteśmy więc 
bardzo zadowolone z tej inwestycji”.
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