
10/2018 | Świat DRUKU 

3 | NEWS |

Jesienne konferencje  
ze „Światem DRUKU”

XIII Konferencja „Etykiety samoprzylepne – najnow-
sze technologie” przeszła do historii. W Mrągowie 

gościliśmy niemal 250 osób. Dziękujemy za współ-
pracę wszystkim uczestnikom, współorganizatorom – 
firmom: API Folie Polska, Avery Dennison Polska, Digi-
print, Enprom Packaging, Esko, Eurostick, EyeC Polska, 
FLEXcon Europe, Fujifilm, GRAW, Heidelberg Polska, 
KBA CEE, Kodak Polska, Konica Minolta, Lombardi, 
Mark Andy Poland, Reprograf, SCORPIO, Wink Stan-
zwerkzeuge, Wolff Trading, partnerom – firmom DLM, 
IST, Jurmet, Print Systems i Star Technology, patronowi 
branżowemu: Stowarzyszeniu Polskich Producentów 
Etykiet Samoprzylepnych. Szczegółową relację zamie-
ścimy w kolejnym wydaniu „Świata DRUKU”. 

Już dziś natomiast pragniemy zaprosić zainteresowa-
nych tematyką color managementu na XII konferencję 
z cyklu „Akademia Zarządzania Barwą”, która w tym 
roku odbędzie się 22 listopada w Centrum Konferen-
cyjno-Apartamentowym „Mrówka” w Warszawie przy 
ul. Przekornej 33. Szczegółowy program i warunki udzia-
łu znajdą Państwo na stronie www.akademia-wiedzy.eu. 
Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane będą do 
9 listopada br. Liczba miejsc jest ograniczona, o przyję-
ciu uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe 
informacje: tel. 42 687 12 92, biuro@swiatdruku.eu.

WYDARZENIA

PID pisze do premiera ws. cen prądu

Polska Izba Druku w imieniu kilkudziesięciu tys. pracowni-
ków zatrudnionych w branży poligraficznej wystosowała 

do premiera Mateusza Morawieckiego pismo w sprawie 
nagłego, skokowego wzrostu cen energii elektrycznej 
dla przedsiębiorstw tego sektora. Podpisany pod listem 
prezes PID Leszek Wojtczuk zaznaczył w nim jednak, że 
to niekorzystne zjawisko, nieawizowane wcześniej przez 
rząd, dotyczy całej polskiej gospodarki. 

Prezes PID wspomniał w liście o praktyce jednostron-
nego wymawiania przedsiębiorcom przez dostawców 
energii nowo zawartych kontraktów i narzucania coraz 
to wyższych cen. Przekonuje przy tym, że prowadzenie 
jakiejkolwiek racjonalnej polityki cenowej przez przedsię-
biorstwa w takich warunkach jest niemożliwe i w wyniku 
wzrostu cen produktów doprowadzi do dużego ogranicze-
nia ich wywarzania zarówno dla kraju, jak i na eksport.

Leszek Wojtczuk wyraził niepokój, że polityka energe-
tyczna państwa niewłaściwie odpowiada na wyzwania 
współczesnego świata i zmiany w nim zachodzące, nie 
wykluczył przy tym manipulacji giełdowych. Zauważył także, 
że obiegowa opinia, mówiąca że na ceny prądu mają wpływ 
głównie ceny węgla i koszty uprawnień do emisji CO2,  jest 
nie do końca zgodna z prawdą, ponieważ już od miesięcy 
na Towarowej Giełdzie Energii obserwuje się dużą zwyżkę 

cen energii elektrycznej. Powołał się przy tym na wyliczenia 
i ekspertyzy niezależnych instytucji badawczych. 

Targowe święto w Poznaniu

W dniach 1–4 października br. w halach Międzynarodowych 
Targów Poznańskich odbyły się jednocześnie trzy wyda-

rzenia koncentrujące się na tematyce branży opakowań, 
technologiach druku, a także technologiach związanych 
z przetwórstwem tworzyw polimerowych: Międzynarodowe 
Targi Techniki Pakowania i Etykietowania Taropak, 4 Print 
Week oraz Targi Technologii dla Przetwórstwa Polimerów 
Polimer Tech. Były one doskonałą sposobnością do 
poszerzenia wiedzy i poznania najnowszych trendów we 
wzornictwie opakowań, technologiach druku, produkcji oraz 
w innowacyjnych rozwiązaniach. 

Dodatkowo, w ramach targów 4 Print Week, skupiają-
cych się na nowoczesnych technologiach, rozwiązaniach 
przeznaczonych dla różnych sektorów przemysłu oraz na 
technikach druku offsetowego, 1 października odbyła się 
druga edycja kongresu „Art of Color – Nowy wymiar druku”. 
W tym roku głównymi tematami kongresu były perspektywy 
rozwoju branży poligraficznej, otwarcie na nowe gałęzie 
przemysłu oraz możliwości eksportowe. Nie zabrakło też 
tematów dotyczących uszlachetniania druku, możliwości 
wykorzystania druku utrwalanego promieniowaniem UV, 
zarządzania barwą, optymalizacji i stabilizacji procesu 
druku oraz wiadomości na temat platform online printing. 

Z kolei 2 października br. w ramach targów Taropak 
odbyła się czwarta edycja Kongresu Przemysłu Opakowań, 
organizowanego przez Polską Izbę Opakowań. Tematem 
wiodącym Kongresu była „Transformacja przemysłu opako-
wań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)”, 
zaś jego głównym celem – zainicjowanie zmian w pro-
jektowaniu i procesach wytwarzania opakowań, mające 
skutkować zwiększeniem odzysku surowców i materiałów 
z odpadów opakowaniowych.  

Relacja z tych wydarzeń już niebawem w „Świecie 
DRUKU”.

Złoty jubileusz  
Instytutu Poligrafii PW

W tym roku Zakład Technologii Poligraficznych, kontynu-
ujący działalność Instytutu Poligrafii Politechniki War-

szawskiej, obchodzi 50. rocznicę powstania i rozpoczęcia 
kształcenia inżynierów poligrafów. 

Z tej okazji w dniach 4 i 5 października odbyły się dwie 
międzynarodowe konferencje: stowarzyszenia instytucji 
naukowych – International Association of Research Or-
ganizations for the Information, Media and Graphic Arts 
Industries (IARIGAI) oraz stowarzyszenia wyższych szkół 
poligraficznych  – International Circle of Educational Insti-
tutes for Graphic Arts Technology and Management (IC). 
Natomiast 6 października w Małej Auli Gmachu Głównego 
PW miała miejsce uroczysta sesja jubileuszowa. 

Jednocześnie w tym samym dniu wieczorem, na uroczy-
stym balu w Dużej Auli PW, Stowarzyszenie Absolwentów 
Instytutu Poligrafii wraz z kadrą uczelni, jej absolwentami 
i zaproszonymi gośćmi świętowało tenże jubileusz oraz 20. 
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rocznicę powołania Stowarzyszenia do życia. Relacje z tych 
wydarzeń w kolejnym wydaniu „Świata DRUKU”.

O offsecie i flekso  
na konferencji hubergroup

Na zaproszenie firmy hubergroup w zamku Topacz w Ślę-
zie k. Wrocławia w dniach 27–28 września spotkali się 

przedstawiciele drukarń offsetowych i fleksograficznych 
oraz dostawcy materiałów i maszyn do drukowania tymi 
technikami. Podczas konferencji „Incredible Printing 
World” dyskutowano m.in. o kondycji branży poligraficznej, 
metodach optymalizacji produkcji, prezentowano najnow-
sze rozwiązania sprzętowe i materiałowe do produkcji opa-
kowań i etykiet. Na relację z tego wydarzenia zapraszamy 
do kolejnego wydania „Świata DRUKU”. 

Z wizytą w Ligum

Dnia 20 września w Jeleniej Górze odbyła się jednodnio-
wa konferencja „Ligum for flexo”, połączona z wizytą 

w zakładzie produkcyjnym w czeskim Jabloncu n. Nisou. 
Organizatorem tego branżowego wydarzenia były oddziały 
polski i czeski grupy Ligum, która od 25 lat zajmuje się 
produkcją gumowych walców i tulei do druku fleksograficz-
nego i jest dostawcą m.in. dla firm SOMA i W&H. Obecnie 
do grupy należy siedem fabryk w Czechach, Polsce, Rosji, 
Turcji, na Słowacji, Ukrainie i w USA. 

Podczas konferencji, oprócz prezentacji grupy Ligum, 
uczestnicy zapoznali się z produktami i technologiami, takimi 
jak tuleje montażowe, adaptery, tuleje, cylindry powietrzne, 
z wyszczególnieniem rodzajów dla fleksografii, laminacji, 
wklęsłodruku. Mówiono także o technologiach i możliwo-
ściach produkcji i grawerowaniu laserowym form drukowych.

Obszerniejszą relację z wydarzenia znajdą Państwo 
wkrótce na łamach „Świata DRUKU”.

Dni otwarte w firmie Heidelberg

W dniach 26–27 września br. w warszawskiej siedzibie 
firmy Heidelberg odbyły się prezentacje maszyn serii 

Versafire, w tym pokaz „na żywo” urządzenia Versafire EV, 
które oferuje możliwość druku dwustronnego w formacie 
do 330  700 mm oraz rozbudowy do systemu pięcioko-
lorowego (dodatkowe kolory to lakier, biel kryjąca, „niewi-
dzialna” czerwień do druków zabezpieczonych, neonowy 
żółty i neonowy różowy). Odbyły się także prezentacje 
dotyczące modeli biznesowych i finansowania inwestycji 
w druku cyfrowym, podłoży specjalnych stosowanych 
w druku cyfrowym oraz pokaz live kontrolera druku cyfro-
wego Prinect DFE.

Z kolei 17 października br. w zakładach  firmy Heidel-
berg w Wiesloch-Walldorf odbyła się kolejna edycja dni 
otwartych Info Day Commercial Printing. W programie zna-
lazła się prezentacja „Inteligentna drukarnia” nt. produkcji 
w środowisku autonomicznych inteligentnych procesów, 
następnie wycieczka z przewodnikiem po centrum demon-
stracyjnym podzielonym na pięć stref, gdzie zwiedzający 
mogli zapoznać się z narzędziami i produktami służącymi 

optymalizacji produkcji oraz wzrostowi produktywności 
i rentowności. W części popołudniowej programu zapla-
nowano również spotkania z ekspertami i pokazy maszyn.

 

Pierwsza konferencja Summit MPS 

W dniach 21 i 23 sierpnia w warszawskiej Manufakturze 
Czekolady odbyła się pierwsza edycja Summit MPS, 

konferencji poświęconej innowacjom w firmowej strefie 
druku. Podczas wydarzenia uczestnicy nie tylko dowiedzieli 
się o najnowszych trendach dotyczących technologii druku 
atramentowego czy zarządzania flotą urządzeń – mieli też 
okazję zapoznać się z historią oraz procesami wytwarza-
nia czekolady i wzięli udział w degustacji oraz ozdabianiu 
własnej tabliczki czekolady. 

Następnie Alan Pajek, wiceprezes firmy Ediko, oferującej 
usługi wsparcia systemów drukujących i będącej organi-
zatorem wydarzenia, przedstawił historię firmy i wygłosił 
prelekcję, w której skupił się na kwestiach związanych 
z przejściem od zarządzania sferą druku do pełnego BPO, 
czyli zarządzania obiegiem informacji w biznesie. Duży 
nacisk położył przy tym na proces digitalizacji jako na 
wsparcie dla tradycyjnych wydruków. Ediko zaprezentowa-
ło też urządzenia drukujące oraz inne rozwiązania, m.in. 
Welliot – projekt wykorzystania elektronicznego papieru 
jako rozwiązania wspomagającego ekologiczne technolo-
gie niskoprądowe. Gośćmi specjalnymi mikrokonferencji 
byli przedstawiciele firm HP Inc. (którzy zaprezentowali 
rozwiązania przyspieszające prace biurowe, m.in. głowicę 
drukującą Page Wide) oraz Epson Polska (przekonujący 
do technologii druku atramentowego w biurach jako roz-
wiązania tańszego, wydajniejszego, bardziej niezawodnego 
i przyjaźniejszego niż druk laserowy).

Festiwal Nacisk po raz drugi

Za nami kolejna edycja Festiwalu Druku Nacisk, którego 
organizatorem była drukarnia internetowa drukomat.pl. 

Wydarzenie odbywało się w dniach 6–7 października br. 
we Wrocławiu. Jego celem było pokazanie wszechstron-
ności projektów zrealizowanych dzięki technice druku, 
a także połączenie świata druku z branżą kreatywną. 
Główną atrakcją tegorocznej edycji, której hasłem prze-
wodnim był „branding”, były dwudniowe targi, podczas 
których 33 wydawnictwa, a także ilustratorzy, graficy 
i plakaciści zaprezentowali swoje prace. Nie zabrakło 
również wykładów, warsztatów i wystaw. Prelekcje po-
prowadzili m.in. Krzysztof Iwański, specjalista od plakatu 
i laureat prestiżowych konkursów, który na co dzień 
współpracuje z instytucjami kulturalnymi, oraz Jacek 
Walesiak z agencji UVMW, mającej w swoim portfolio ta-
kich klientów, jak Stary Browar, Fundacja Sztuki Polskiej 
ING czy Narodowy Instytut Wizualny. Sekcją warsztatów 
zajęli się m.in. Dawid Ryski, autor licznych ilustracji 
prasowych i wielu plakatów koncertowych, oraz wykła-
dowca gdańskiej ASP Patryk Hardziej, multidyscyplinarny 
ilustrator, grafik i projektant. Uczestnicy festiwalu mogli 
także uczestniczyć w wydarzeniach towarzyszących, jak 
sobotnie wieczorne afterparty, niedzielne wspólne śnia-
danie z ilustratorami i prelegentami, a także kończący 
festiwal pokaz filmowy.
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W bieżącym roku wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o., 
wydawca „Świata DRUKU”, organizuje w ramach 

Akademii Wiedzy kolejne jednodniowe szkolenie „Poli-
grafia w marketingu”, przeznaczone dla marketingowców 
z różnych branż, agencji reklamowych i innych zaintere-
sowanych. Szkolenie organizowane będzie w Warszawie  
11 grudnia 2018 roku. Jego celem jest zapoznanie 
uczestników z praktycznymi i teoretycznymi zagad-
nieniami dotyczącymi przygotowania projektu, druku, 
uszlachetniania i introligatorni, a także uświadomienie 
możliwości i ograniczeń poszczególnych technik drukar-
skich w zakresie optymalizacji kosztów, oszczędności 
czasu i wypracowania skutecznych sposobów komunika-
cji między działem marketingu, agencją reklamową lub 
studiem graficznym a drukarnią. 

Szkolenie poprowadzi Jacek Hamerliński, zastępca dy-
rektora ds. rozwoju w Centralnym Ośrodku Badawczo-Roz-
wojowym Przemysłu Poligraficznego (COBRPP). Od prawie  
30 lat specjalizuje się w poligrafii i systemach wydawni-
czych. Pracował m.in. jako doradca i konsultant w firmach 
Infosystems, Publishing Institute, SAD. Jako specjalista ds. 
produktu i sprzedaży systemów poligraficznych działał dla 
firm Agfa i XTeam, kierował także działem informatycznym 
w Presspublice. Doświadczony trener, nauczyciel, nauko-
wiec, konsultant. Prowadzi badania w COBRPP, gdzie kieruje 
Zespołem Badawczym Elektroniki Drukowanej. Autor licz-
nych artykułów specjalistycznych, publikowanych w pismach 
branżowych, polskich i zagranicznych. 

Program:
1. Merytoryczne i techniczne przygotowanie publikacji:

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

• terminy stosowane w procesie przygotowania 
publikacji;

• 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, 

wklęsłodruk, typografia, fleksografia, sitodruk, 
tampondruk, druk cyfrowy mało- i wielkoforma-
towy);

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

• druk cyfrowy (personalizowany, na żądanie, 
masowy);

• 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) 
druków tradycyjnych i cyfrowych.

4. Współpraca z agencją reklamową i studiem graficz-
nym.

5. Współpraca z drukarnią i optymalizacja kosztów:
• komunikacja;
• jaką drukarnię wybrać;
• jak napisać dobre zlecenie;
• jak kalkulować zlecenie, żeby było dobrze wy-

konane jakościowo i konkurencyjne cenowo;
• jak reklamować źle wykonane zlecenie.

Rejestracja online i regulamin szkolenia: 
www.akademia-wiedzy.eu. Cena udziału w szkoleniu: 
750 zł + 23% VAT. Opłata obejmuje również materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch. Wpłaty należy 
uiścić do 4 grudnia br. na konto wydawnictwa Polski 
Drukarz sp. z o.o.: 
• w przypadku płatności w złotówkach – mBank, numer 

rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404,
• w przypadku płatności w euro – 

PL96114020040000311206075537  
kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Kontakt: 
tel. 42 687 12 92 lub e-mail biuro@swiatdruku.eu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Zapraszamy na szkolenie „Poligrafia w marketingu”

V Kongres Bezpieczeństwa  
Żywności 

Zbliża się jubileuszowa piąta edycja Kongresu Bezpie-
czeństwa Żywności, zaplanowanego w tym roku na 

6 listopada. Tradycyjnie już Kongres organizowany jest 
przez biuro CEE International Food Standard – IFS przy 
pomocy i współpracy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego i CSCMP Poland. Wydarzenie, którego patronem 
medialnym jest „Świat DRUKU”, odbędzie się w Centrum 
Konferencyjnym Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich 

w Warszawie. Program Kongresu odzwierciedla potrzebę 
integralnego podejścia do bezpieczeństwa żywności 
oraz wskazuje na ścisłe powiązanie wszystkich etapów 
i uwarunkowań łańcuchów technologicznych, logistycz-
nych i funkcjonalnych przy jej produkcji. Zaplanowano 
sześć paneli dyskusyjnych i 45 wykładów podzielonych 
na siedem bloków tematycznych – oprócz sesji plenarnej 
będą to: logistyka, dietetyka, produkcja pierwotna, opako-
wania, certyfikacja i nowości technologiczne. Do udziału 
w części konferencyjnej wydarzenia zaproszono 60 prele-
gentów i panelistów. W ramach wydarzeń towarzyszących 
Kongresowi w foyer Centrum Konferencyjnego odbędzie 
się wystawa innowacyjnych technologii, produktów, opa-
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1,2 mm oraz tektury falistej o grubości do 1,6 mm. 
Oferuje wysoki poziom automatyzacji, zapewniany przez 
takie rozwiązania, jak: logistyka stosu (w samonakładaku i 
systemie wykładania), sensoryczny system nakładania bez 
marki bocznej – SIS, w pełni automatyczna zmiana form 
drukowych – FAPC, kombinacyjne urządzenie do mycia ob-
ciągów gumowych i cylindrów dociskowych – CleanTronic, 
system symultanicznego mycia wałków – DriveTronic SRW 
oraz systemy suszenia VariDry Blue IR/TL.

Z myślą o stabilnej i precyzyjnej produkcji opakowań 
maszyna została wyposażona w bogate rozwiązania kon-
trolno-pomiarowe: ErgoTronic ColorControl – z pomiarem 
spektralnym umożliwiającym regulację nafarbienia w trybie 
online; QualiTronic ColorControl – do regulacji nafarbienia 
inline oraz QualityPass – system protokołowania. „Umożli-
wiają one realizację druku certyfikowanego, zgodnego ze 
standardem PSO/ISO” – mówi Damian Brózda, wiceprezes 
w firmie Opax. „Szybka zmiana form drukowych pozwala 
wykonać więcej zleceń niż dotychczas w trakcie jednej 
zmiany. Pełna logistyka umożliwia nieprzerwaną realiza-
cję zleceń wysokonakładowych. Parametry technologiczne 
maszyny pozwalają na obsługę trudnych w obróbce podłoży 
takich jak tektura falista typu E i F” – dodaje.

Właściciele firmy podkreślają, że nowa inwestycja 
zwiększyła potencjał drukarni o 30% i wpłynęła na po-
zyskanie nowych klientów i zleceń z Polski oraz innych 
krajów Europy.

JNS z Lublina  
z nowym ploterem Mutoh 

Lubelskie Studio Reklamy JNS to przedsiębiorstwo 
z niemal 20-letnim doświadczeniem, specjalizujące 

się w grawerowaniu laserowym. Chcąc rozszerzyć swoje 
możliwości produkcyjne, zainstalowało ploter Mutoh serii 
UF – ValueJet 426. To tablicowe 6-kolorowe urządzenie 
LED-UV wyposażone jest w stół z podsysem. Umożliwia 
zadruk ABS, aluminium, PE, PET, PMMA (akryl), PP, PS, 
PVC czy szkła, o obszarze 483  329 mm, grubości do 
70 mm i ciężarze do 4 kg. Przeznaczony jest więc do 
personalizacji gadżetów reklamowych i upominków, obiek-
tów 3D, paneli sterowania, nagród, grafik POS, małych 
elementów wyposażenia wnętrz, elementów maszyn itd. 

Ploter wyposażony jest w energooszczędne, długowiecz-
ne lampy LED-UV (czas pracy 14,5 tys. roboczogodzin), 
które mają za zadanie światłoutwardzanie atramentu na 
powierzchni zadrukowywanego przedmiotu. Technologia 
LED umożliwia druk na podłożach wrażliwych na wysoką 
temperaturę. Maszyna wyróżnia się małym zużyciem ener-
gii (tylko 330 W). W porównaniu z klasycznym drukiem 
UV, proces druku na ploterze Mutoh ValueJet 426UF 
charakteryzuje się brakiem lotnych związków organicznych 
(0% VOC), brakiem ozonu (ozon free), brakiem zanieczysz-
czeń powietrza (non-HAP). Atrament nie wydziela oparów 
i zapachów na powierzchni zadrukowanego materiału, 
a jego skład nie zawiera rtęci i ołowiu. W odróżnieniu 
od rozwiązań konkurencyjnych, urządzenie nie wymaga 
więc filtra powierza. Urządzenie zostało wyposażone 
w przystosowaną dla druku LED-UV technologię Intel-
ligent Interweaving. Umożliwia ona ultradokładny druk 
w najszybszej możliwej prędkości bez efektu paskowania. 

kowań i rozwiązań logistycznych, w której udział weźmie 
ponad 80 wystawców. Zaplanowano również pierwsze 
Polskie Targi Koszernej Żywności – Kosher Expo Poland. 
Szczegóły na stronie organizatora: www.foodcongress.org.

Warsaw Industry Week

W dniach 6–8 listopada br. w Ptak Warsaw Expo odbywać 
się będzie trzecia edycja Warsaw Industry Week – 

Międzynarodowych Targów Innowacyjnych Rozwiązań 
Przemysłowych. Podczas wydarzenia prezentowana jest 
oferta producentów i dystrybutorów z branży maszynowej, 
oprogramowania dla przemysłu, automatyki i robotyki 
w zakładach przemysłowych i produkcyjnych, druku 3D 
oraz innych rozwiązań dla szeroko pojętego przemysłu. 
Ekspozycja zajmie ponad 40 tys. m2 w dwóch halach. 
Organizatorzy przewidują, że frekwencja zwiedzających 
przekroczy liczbę 10 tys. osób.

Tegorocznej edycji towarzyszą dwie konferencje. Pierwsza 
z nich to „Instrumenty Przemysłu 4.0”, która jest skierowa-
na do małych i średnich przedsiębiorstw chcących w tym 
kierunku rozwijać swoje zakłady produkcyjne i szukających 
sposobów finansowania inwestycji. Jest ona poświęcona 
zastosowaniom w przemyśle technologii wykorzystujących 
chmury obliczeniowe, internet rzeczy, autonomiczne roboty. 
Druga to „Modern Industry – nowe technologie w przemy-
śle”, poświęcona roli badań naukowych w rozwoju przed-
siębiorstw i ich komercjalizacji w przemyśle.

INWESTYCJE

Drukarnia Opax kupiła  
Rapidę 145-6+L ALV2 

W drukarni Opax z małopolskich Przytkowic rozpoczęła 
niedawno pracę nowa, sześciokolorowa arkuszowa 

maszyna offsetowa Rapida 145-6+L ALV2 z wieżą lakie-
rującą produkcji Koenig & Bauer. Zakup został częściowo 
sfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu 
„Technologia uzyskiwania powłoki hydrofobowej na pod-
łożach papierowych w druku offsetowym”. 

Opax, którego właścicielami są dwaj bracia – Jerzy i Zbi-
gniew Opyrchałowie – istnieje od 1995 roku i od początku 
specjalizuje się w produkcji opakowań z tektur litych, 
kaszerowanych, oklejanych maszynowo oraz z tektury 
falistej dla wielu branż, m.in. spożywczej, motoryzacyjnej, 
obuwniczej. Firma – poza najnowszą maszyną offsetową 
w formacie B0 – posiada też bogato wyposażoną część 
postpress, na którą składają się urządzenia introligator-
skie (oklejarki, sztance) oraz uszlachetniające (do hot 
stampingu, tłoczenia, lakierowania czy foliowania). Opax 
oprócz produkcji opakowań realizuje też zlecenia z zakresu 
szeroko rozumianej produkcji reklamowej. W latach 2007, 
2013 i 2015 drukarnia otrzymała tytuł „Gazeli Biznesu”, 
zaś w 2011 roku miano „Diamentu Biznesu”. 

Zainstalowana w marcu br. maszyna została podnie-
siona o 420 mm z myślą o obsłudze wysokich stosów. 
Wyposażona jest w pakiet CX pozwalający na zadruko-
wywanie podłoży kartonowych o maksymalnej grubości 
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Maksymalna rozdzielczość 1440 dyszowej głowicy wynosi 
1440  1440 dpi, a wielkość kropli atramentu od 3,8 pl 
do 28 pl (głowica obsługuje technologię zmiennej wielko-
ści kropli – Variable Dot).

Mutoh ValueJet 426 UF to drukarka 4- lub 6-kolorowa. 
Możliwa jest konfiguracja 2  CMYK lub CMYK + kolor 
biały + lakier. Kolor biały umożliwia poddruk kolorowej 
grafiki na wszelkich niebiałych powierzchniach. Możliwy 
jest także zadruk warstwy CMYK kolorem białym, np. przy 
grafice na szkle lub plexi drukowanej od spodu. Z kolei 
lakier oprócz możliwości uszlachetniania wydruków na całej 
powierzchni lub separacji umożliwia zastosowanie efektów 
specjalnych, takich jak warstwa 3D – np. wyczuwalna 

pod palcem struktura słojów drewna lub pismo Braille’a. 
Zużycie atramentu kształtuje się na poziomie 1,6 ml na 
zadruk całej powierzchni roboczej przy pokryciu atramen-
tu 67%. Atramenty są dystrybuowane w opakowaniach 
220 ml oraz 800 ml (biały kolor 500 ml). W trybie 4-kolo-
rowym Mutoh ValueJet 426 UF zadrukowuje nawet do 28 
formatów A3+ na godzinę (rozdzielczość 720  1080 dpi, 
druk dwukierunkowy).

Mutoh ValueJet 426 UF, którego polskim dystrybutorem 
jest Atrium Centrum Ploterowe, zdobył kilka międzynaro-
dowych nagród. Najważniejszą z nich jest tytuł urządzenia 
roku w kategorii „Najlepsza drukarka wielofunkcyjna”, 
przyznany przez europejski EDP. 

W bieżącym roku wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o., 
wydawca „Świata DRUKU”, organizuje w ramach Aka-

demii Wiedzy szkolenie „Effective Packaging – skuteczne 
opakowanie, czyli jak w pełni wykorzystać potencjał opa-
kowań w zwiększaniu wartości marki”. Szkolenie organi-
zowane będzie w Warszawie 11 grudnia 2018 roku. Jest 
one przeznaczone dla wszystkich osób, które w codziennej 
pracy zajmują się opakowaniami – dla menedżerów marki, 
projektantów chcących poszerzyć swoją wiedzę praktyczną 
w zakresie zarządzania wizerunkiem produktu i warsztat 
projektanta opakowań, a także dla osób koordynujących 
wdrażanie marek własnych w sieciach handlowych.

Szkolenie poprowadzi Dorota Kałowska, partner i Stra-
tegy Consultant w firmie Cobalt Spark. Od 16 lat specjali-
zuje się w zarządzaniu wizerunkiem marki ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystania opakowań. W Cobalt Spark 
odpowiada za projektowanie opakowań i repozycjonowanie 
marek klientów, m.in.: Polpharma SA, Ergo Hestia, Agros 
Nova, Bolix SA, Everen (EDF/ENBW), Harper Hygienics 
SA, ZPT Kruszwica, Schulstad, McCain, Cadbury, Wedel, 
Decora SA, Grupa Bakoma, Zbyszko Company, Wydaw-
nictwo Murator, Scania Polska, International Tobacco, 
CottonClub oraz JMD/Biedronka, Auchan, Real i Makro. 
Autorka wielu publikacji na temat opakowań w marketin-
gu, m.in. w czasopismach: „Media i Marketing Polska”, 
„Brief”, „Impact”, „Packaging Polska”, „Verlag Dashoffer”, 
„Przegląd Cukierniczy”, „Puls Biznesu” i „Świat DRUKU”. 
Aktywna trenerka i prelegentka, inicjatorka i koordyna-
torka Pierwszego Ogólnopolskiego Programu Promocji 
Opakowań PAKOSFERA, w ramach którego organizowane 
były pierwsze w Polsce konferencje dotyczące opakowań 
w marketingu oraz konkursy dla młodych projektantów. 

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 oczeku-
ją od opakowań i jak sprostać tym wymaganiom;

• 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 własne 
wiodących sieci handlowych w Polsce w ostatnich 
latach – omówienie sytuacji i kierunku, w którym 
zmierzają poszczególni gracze.

5. Trendy w projektowaniu opakowań na świecie – 
przykłady, wnioski, próba usystematyzowania wiedzy 
w tym zakresie, czyli czego możemy nauczyć się na 
doświadczeniach innych.

6. Omówienie trendów w projektowaniu opakowań w Pol-
sce – 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 pomoc, 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.

Rejestracja online i regulamin szkolenia: 
www.akademia-wiedzy.eu. Cena za udział w szkoleniu: 
1450 zł + 23% VAT. Opłata obejmuje również materiały 
szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch. Wpłatę należy 
uiścić do 4 grudnia br. na konto wydawnictwa Polski 
Drukarz sp. z o.o.: 
• w przypadku płatności w złotówkach – mBank, numer 

rachunku: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404,
• w przypadku płatności w euro – 

PL96114020040000311206075537  
kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Kontakt: 
tel. 42 687 12 92 lub e-mail biuro@swiatdruku.eu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Zapraszamy na szkolenie „Effective Packaging”
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Chroma wdraża  
program ECO3 firmy Agfa 

Internetowa drukarnia Chroma z Żar stała się kolejnym 
polskim użytkownikiem rozwiązań z programu ECO3, 

oferowanego swoim klientom przez firmę Agfa. Założe-
nia programu ECO3 opierają się na trzech wytycznych: 
osiągnięciu przez drukarnię lepszych wskaźników eko-
nomicznych, wdrażaniu procesów zgodnych z polityką 
zrównoważonego rozwoju oraz zapewnieniu klientom 
możliwie najwyższej wygody przy eksploatacji rozwiązań 
Agfa. Program, oferujący liczne rozwiązania software’owe, 
sprzętowe i materiałowe, uwzględnia m.in. wyeliminowanie 
bądź zminimalizowanie chemii, redukcję odpadów, wyeli-
minowanie wody, obniżenie zużycia energii oraz możliwość 
ponownego wykorzystania materiałów eksploatacyjnych. 

Drukarnia Chroma od 2015 roku używa rozwiązań Agfy: 
najpierw wdrożono termoczułe płyty drukowe oraz pierwszy 
system CtP tego producenta, z czasem dołączyło do niego 
drugie rozwiązanie CtP, bazujące na naświetlarce Avalon. 
Obecnie cała produkcja prowadzona jest przy użyciu płyt 
marki Agfa; od pierwszego kwartału tego roku są to ener-
gooszczędne płyty termoczułe Energy Elite Eco, których 
finalna obróbka odbywa się w dwóch proekologicznych 
wywoływarkach Arkana. Budowa wywoływarki znacząco 
redukuje ilość wody i energii niezbędnych do jej działania. 
Urządzenie umożliwia produkcję znacznie czystszych form 
drukowych, a proces jej mycia i konserwacji jest o wiele 
prostszy i krótszy i zajmuje mniej miejsca. Arkana została 
zoptymalizowana przez producenta pod kątem zastosowania 
w niej płyt Energy Elite Eco. Wdrożenie kompleksowego roz-
wiązania firmy Agfa miało także zwiększyć przepustowość 
przygotowalni offsetowej. „Z uwagi na specyfikę produkcji za-
leżało nam na możliwości wykonania jeszcze większej liczby 
form drukowych w tym samym czasie. Wykonujemy bowiem 
około 1500–2000 zleceń dziennie, realizując nawet 25–30 
przyrządów na jednej 8-kolorowej maszynie B1 w czasie 
7-godzinnej zmiany. A maszyn pełnoformatowych posiadamy 
w sumie osiem, w różnych konfiguracjach kolorystycznych. 
Stąd, by sprawnie i bezproblemowo »nakarmić« je wszyst-
kie, najpierw zrealizowaliśmy inwestycje w wysokowydajne 
naświetlarki CtP marki Agfa, a następnie w równie szybkie, 
proekologiczne wywoływarki Arkana” – mówi Krzysztof Racz-
kowski, prezes zarządu drukarni Chroma.

Kolejnym etapem wdrażania elementów programu ECO3
 

była instalacja licencji na oprogramowanie PressTune, 
które zbiera w czasie rzeczywistym dane z maszyn dru-
kujących, poddaje je analizie i tworzy raporty dla osób za-
rządzających produkcją, co przy dużej liczbie urządzeń jest 
bardzo przydatnym narzędziem. „Inwestycja miała przede 
wszystkim zapewnić stabilną, przewidywalną i bezpieczną 
produkcję – mówi Krzysztof Raczkowski. – To się udało: 
system PressTune daje nam możliwość kontrolowania ja-
kości i błyskawicznego reagowania operatorów prepress”.

Pierwszy w Polsce  
Jeti Tauro H2500 LED

Kielecka firma Partners Studio jako pierwsza w Polsce 
zakupiła hybrydowy ploter Jeti Tauro H2500 LED firmy 

Agfa. Maszyna została zainstalowana w specjalnie za-
adaptowanej na te potrzeby hali i stanowi część linii tech-
nologicznej składającej się ponadto ze stołu frezującego 
oraz podajnika do sztywnych podłoży. Ploter Jeti Tauro 
H2500 to kolejne rozwiązanie tej marki w Partners Stu-
dio, po oprogramowaniu i wielkoformatowej naświetlarce, 
które wykorzystywane są w tamtejszej przygotowalni CtP. 

Firma Partners Studio od niemal 30 lat działa na rynku 
CtP, obsługując drukarnie offsetowe w zakresie szero-
ko rozumianego przygotowywania do druku. Instalacja 
nowego plotera to pierwszy krok tej firmy w kierunku 
wielkoformatowego druku UV. 

Wśród materiałów wykorzystywanych w realizacji zle-
ceń Partners Studio dominowała do tej pory tektura lita 
i falista. Po instalacji nowego urządzenia firma z Kielc 
rozpoczęła na szerszą skalę zadrukowywanie m.in. two-
rzyw sztucznych czy sklejki drewnianej, realizując na tych 
podłożach głownie nisko- i średnionakładowe zlecenia. 
Ploter Jeti Tauro H2500 LED może być wykorzystywany 
także do produkcji opakowań, a w kontekście takiego 
zastosowania szefowie Partners Studio dostrzegają prze-
wagę technologiczną tego typu urządzeń nad maszynami 
offsetowymi: „Niskie, nieopłacalne w offsecie nakłady 
czy personalizacja treści to jedno. Ale technologia inkjet 
UV pozwala na wprowadzanie specjalnych elementów 
w krótkich seriach finalnego produktu, np. efektów złota, 
specjalnego podświetlenia dzięki zastosowaniu backlitów 
czy też efektów 3D uzyskiwanych za sprawą folii soczew-
kowej”. Adriana Piotrowska-Ineksiak, regionalny szef 
sprzedaży w dziale druku cyfrowego Agfa, dodaje: „Tektura 
i karton są trudnymi podłożami w kontekście ich zadru-
kowywania w technologii cyfrowej. Chociażby z uwagi na 
fakt, że łatwo absorbują wilgoć, co w połączeniu z wysoką 
temperaturą generowaną przez konwencjonalne lampy 
rtęciowe stwarzało duże problemy przy ich zastosowaniu. 
Mam na myśli np. naprężanie materiału, co bardzo utrud-
niało zapanowanie nad podłożem i stabilną produkcję. 
Zastosowana w maszynie Jeti Tauro H2500 technologia 
UV LED wyeliminowała tego typu problemy, a dodatkowo 
umożliwiła zastosowanie innych podłoży, także wrażliwych 
na wysoką temperaturę”.

Jeti Tauro H2500 LED to ploter umożliwiający zadru-
kowywanie mediów giętkich o szerokości maksymalnej 
2,5 m. Przy podłożach sztywnych maksymalny format 
wynosi 4  2,54 m, a grubość 5 cm. Urządzenie drukuje 
w sześciu kolorach z dodatkową bielą, osiągając prędkość 
do 275 m2/h.

Niemcy wybierają Jet Press 720S

Dwie niemieckie drukarnie dołączyły w ostatnim czasie 
do grona użytkowników cyfrowej maszyny drukującej 

Fujifilm JetPress 720S. Pierwsza z nich to specjalizująca 
się w produkcji materiałów POS drukarnia KL Druck z nie-
mieckiego Bergisch Gladbach. Korzenie tego przedsię-
biorstwa sięgają 120 lat wstecz. W czasach powojennych 
drukowano tam na maszynach sitodrukowych, a od około 
20 lat KL Druck inwestuje w technologię druku cyfrowe-
go. Na liście długoletnich klientów KL Druck znajdują się 
m.in. Audi, Adidas, Lindt i Primark. Do pewnego czasu 
współpraca Fujifilm z firmą KL Druck ograniczała się do 
dostarczania form drukowych. W 2012 roku jednak nie-



10/2018 | Świat DRUKU 

9 | NEWS |

miecka drukarnia zainteresowała się maszyną Jet Press, 
prezentowaną wówczas na targach drupa. Zanim w KL 
Druck zdecydowano się na jej zakup, drukowanie prac 
w mniejszych formatach i nakładach było zlecane pod-
wykonawcom. Obecnie zapotrzebowanie na takie prace 
wzrosło, a zakup własnej cyfrowej maszyny drukującej 
stał się dla KL Druck opłacalny. 

Drugą drukarnią, która zainstalowała Jet Press 720S, 
jest Ebro Color, specjalizująca się w niskonakładowej 
produkcji opakowań kartonowych i displejów. Ebro Color 
z siedzibą w Albstadt w południowych Niemczech to firma 
o ponad 90-letniej tradycji, mająca klientów z wielu branż: 
kosmetycznej, spożywczej, jubilerskiej czy turystycznej. 
Realizuje przede wszystkim zamówienia niskonakładowe, 
nawet rzędu 25 sztuk. To pierwsza w historii tego przed-
siębiorstwa inwestycja w rozwiązanie oparte na technolo-
gii druku cyfrowego, mająca pomóc firmie w zwiększeniu 
elastyczności i jeszcze większej redukcji kosztów. German 
Brodbeck, dyrektor zarządzający firmy, przyznaje: „Realizo-
wane przez nas nakłady spadają już od dłuższego czasu. 
Obserwujemy też rosnące zainteresowanie personalizacją 
oraz nanoszeniem unikalnych identyfikatorów na zadruko-
wane produkty. Aby odpowiedzieć na tego typu potrzeby, 
musieliśmy zainwestować w maszynę cyfrową. Opierając 
się na informacjach innych użytkowników wybraliśmy Jet 
Press ze względu na jakość wydruków, zbliżoną do jakości 
fotograficznej, a także na wskaźnik całkowitego wykorzy-
stania maszyny, przekraczający nawet 90%”.

Model JetPress 720S to natryskowa, arkuszowa maszy-
na drukująca w formacie B2. Zastosowano w niej cztery 
głowice Fujifilm Dimatix Samba, drukujące w rozdzielczo-
ści 1200 × 1200 dpi. Wykorzystuje ona technologię Rapid 
Coagulation Primer (RPC) i nowo opracowane przez Fujifilm 
wodne atramenty Vividia. Według deklaracji producenta 
zadrukowanie arkusza B2 w maszynie Jet Press 720S 
trwa 1,3 s, co daje 2700 ark./h. Zakres grubości obsługi-
wanych podłoży mieści się w przedziale 0,105–0,34 mm. 
Maszyna ta może drukować na standardowym papierze 
offsetowym (nie wymaga zastosowania specjalistycznych 
papierów do drukarek cyfrowych). 

Berliński Axel Springer drukuje  
z Agfą

Drukarnia Axel Springer w berlińskim Spandau to jeden 
z pierwszych na świecie użytkowników najnowszych 

rozwiązań Agfa do produkcji gazetowej: bezchemicznych 
płyt fotopolimerowych Avatar V-ZH oraz kompatybilnych 
z nimi urządzeń czyszcząco-gumujących Attiro ZH. Zakład 
poligraficzny w Spandau jest największym spośród trzech 
należących do tej grupy medialnej w Niemczech, i to 
w nim rozwiązania Agfy nie tylko stanowią podstawę dzia-
łu prepress, ale też są wdrożone w największym stopniu. 

Kierujący działem kontroli druku w berlińskim zakładzie 
René Fischer podkreśla, że jedną z kluczowych korzyści 
wynikających z wdrożenia nowych technologii było przenie-
sienie działu prepress do hali maszyn. Obecnie wszystkie 
cztery linie CtP pracują tuż obok stanowisk zajmowanych 
przez operatorów maszyn drukujących. 

Płyty Avatar V-ZH (będące już czwartą generacją płyt 
bezchemicznych w ofercie Agfy) nie wymagają wstępnego 

wygrzewania, umożliwiają linearyzację w całym procesie 
drukowania (wpływającą na jego stabilność), dają wyso-
ką trwałość i elastyczność (ważne m.in. w kontekście 
produkcji wysokonakładowej czy z wykorzystaniem farb 
UV), bardzo wysoki kontrast obrazu (pozwalający na 
wizualną ocenę formy drukowej po wyczyszczeniu i za-
gumowaniu), odporność na zadrapania, a także kompa-
tybilność z wysokiej rozdzielczości rastrami np. Sublima 
i oprogramowaniem OptiInk, optymalizującym zużycie 
farby. Wydajność to około 400 płyt/h. Dodatkową war-
tością przy jednoczesnym wdrożeniu nowego urządzenia 
czyszcząco-gumującego Attiro ZH jest znacząca redukcja 
zużywanej w procesie produkcji form drukowych energii 
(do 60%), roztworu gumującego (do 75%) oraz spadek 
kosztów związanych z konserwacją, m.in. dzięki dwukrot-
nemu zwiększeniu żywotności wanny. Dodatkowo płyta 
jest transportowana przez system Attiro bez konieczności 
jej zaginania.

Testy produkcyjne alfa i beta nowych rozwiązań w ber-
lińskiej drukarni Axel Springer rozpoczęły się w listopadzie 
ub.r. Obecnie z ich udziałem realizowana jest połowa 
wszystkich form drukowych, użytkowanych przez ten za-
kład, co oznacza 220 tys. m2 płyt rocznie. 

Szwajcarzy instalują  
maszynę Screen

W specjalizującej się w druku etykiet i opakowań dru-
karni Etimark ze szwajcarskiej miejscowości Grabs 

zainstalowano w marcu maszynę Screen Truepress Jet 
L350UV+LM wraz z systemem zarządzania przepływem 
pracy Equios Universal. Etimark to kolejna drukarnia 
etykietowa, która poprzez zakup cyfrowej maszyny 
drukującej zwiększa swoje możliwości w zakresie druku 
niskich nakładów. 

Etimark to rodzinna firma zarządzana obecnie przez 
drugie pokolenie właścicieli, zajmująca się głównie druko-
waniem etykiet na produkty spożywcze i napoje, ale także 
na kosmetyki, wyroby farmaceutyczne i logistyczne. Taki 
profil działalności firmy skłonił właścicieli do inwestycji 
w maszynę Screen Truepress z atramentami LM (Low 
Migration), których formuła została opracowana z myślą 
o drukowaniu etykiet i opakowań pierwotnych dla branży 
spożywczej. Dzięki temu drukarnia Etimark uzyskała też 
certyfikację SQTS (Swiss Quality Testing Services) w za-
kresie zadrukowywania wieczek z aluminium i PET.  

PERSONALIA

Zmiany personalne  
w firmie Heidelberg

W październiku br. w firmie Heidelberg zmieniła się 
obsada trzech kluczowych stanowisk kierowniczych. 

Sonja Mechling, która przeszła z Robert Bosch Smart 
Home GmbH, objęła stanowisko dyrektora ds. marke-
tingu, została także dyrektorem zarządzającym działu 
cyfrowego Heidelberg. Mechling jest uznanym ekspertem 
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w dziedzinie e-commerce oraz budowania nowych jedno-
stek biznesowych i ma wieloletnie doświadczenie zdobyte 
w Azji i Europie.

Nowym szefem działu IT (CIO) został dr Stefan Heiz- 
mann, który dotąd był odpowiedzialny za dział informatycz-
ny w Gühring Group. Jako członek zespołu Heidelberga 
wykorzysta swoje doświadczenie w zakresie korporacyj-
nych technologii IT, tworzenia platform cyfrowych i opra-
cowywania nowych modeli biznesowych w celu wdrożenia 
cyfrowej transformacji firmy w dziedzinie IT.

Robert Franz w Heidelbergu nadzoruje globalną sprze-
daż oraz sprzedaż cyfrową omnichannel. Dotąd był kie-
rownikiem sprzedaży Rittal. 

TECHNOLOGIE 

Nowa maszyna  
do produkcji rigid box
Opakowania prezentowe typu rigid box, wykonane ze 

sztywnej tektury introligatorskiej, mają wiele odmian, 
i równie skomplikowana jest ich produkcja. Mogą być 
prostokątne, z pochylonymi krawędziami, z okienkiem, 
bez jednej ścianki, wreszcie mogą mieć konstrukcję typu 
clamshell (np. z wbudowanym magnesem). 

Jednym z producentów, dostarczających zaawansowane 
linie produkcyjne do opakowań rigid box, jest włoska fir-
ma Europrogetti. W jej ofercie znajduje się m.in. w pełni 
automatyczna linia EP175, przeznaczona dla producentów 
ukierunkowanych na średnie i duże nakłady, opakowania 
o szerokim zakresie zewnętrznych wymiarów i o nie-
regularnych kształtach, a także urządzenie EPC170, 
umożliwiające zamknięcie dwuelementowego opakowania 
poprzez automatyczne nałożenie wieczka na denko pudeł-
ka. W ostatnim czasie producent powiększył asortyment 
o kompaktową maszynę EP100, która jest propozycją 
dla producentów ekskluzywnych opakowań o małych 
i średnich wymiarach. Właściwością tego modelu jest 
brak taśmy narożnikowej, pozostawiającej ślad w postaci 
lekkiego przetłoczenia oklejki, używanej w klasycznych 
urządzeniach do formowania wewnętrznego pudełka 
tekturowego. Dodatkową opcją jest system automatycz-
nej aplikacji etykiet RFID, szczególnie przydatnej funkcji 
w kwestii zabezpieczenia towaru o wysokiej wartości. 
Wyłącznym przedstawicielem Europrogetti w Polsce jest 
MMDS Machines.

Antyseptyczna  
drukarka WS2 od SATO

Firma SATO, dostarczająca rozwiązania do identyfikacji 
i etykietowania, wprowadziła na rynek kompaktową dru-

karkę WS2, przeznaczoną dla branży medycznej, zwłaszcza 
szpitali. Jest to pierwsza drukarka etykiet z antybakteryjną 
obudową, która może drukować zarówno opaski identy-
fikacyjne dla hospitalizowanych pacjentów, jak i etykiety 
z informacjami o podawanych lekach i posiłkach, z pręd-
kością do 17,7 cm/s. Plastikowa obudowa jest na tyle wy-

trzymała, że może być poddawana procedurom czyszczenia 
stosowanym w środowiskach sterylnych. Urządzenie jest 
lekkie i mniejsze o 25% od podobnych modeli dostępnych 
na rynku, może więc być używane nie tylko na biurku, 
ale też np. przy łóżku pacjenta. Drukarka WS2 jest łatwa 
w użyciu, umożliwia proste ładowanie mediów oraz obsługę 
za pośrednictwem jednego przycisku. Może być w prosty 
sposób zintegrowana ze szpitalnymi systemami HIS/EMR 
i ma certyfikat Cerner. Może być także zarządzana i kon-
figurowana za pomocą specjalnego oprogramowania lub 
poprzez przeglądarkę internetową.

Cyfrowa produkcja  
etykiet według Xeikon

Firma Xeikon zapowiedziała wprowadzenie do swojej 
oferty nowego rozwiązania do cyfrowej produkcji ety-

kiet. Będzie to zestaw oferowany pod nazwą The Label 
Discovery, a w jego skład wejdzie rolowa maszyna druku-
jąca Xeikon 3030 oraz nowy cyfrowy moduł wykańczania 
entryDcoat. Xeikon zaprezentował to rozwiązanie po raz 
pierwszy na tegorocznych targach Labelexpo Americas 
(USA, 25–27 września). 

Maszyna drukująca Xeikon 3030 wykorzystuje techno-
logię suchego tonera. Została ona opracowana z myślą 
o drukowaniu etykiet, głównie na materiałach powszechnie 
stosowanych w druku fleksograficznym. Urządzenie to dru-
kuje pięcioma kolorami, standardowo CMYK-iem i białym, 
który może być zastąpiony którymś z kolorów dodatkowych 
(spotowych). Zastosowane w modelu 3030 suche tonery 
Xeikona mają certyfikat FDA dotyczący bezpośredniego 
i pośredniego kontaktu z żywnością. Zestaw The Label 
Discovery uzupełnia kompaktowy moduł wykańczający 
entryDcoat, którego podstawowe funkcje to lakierowanie, 
wykrawanie rotacyjne i przewijanie. 

Canon dla inżynierów i architektów 

Canon wprowadza nową serię wielkoformatowych dru-
karek atramentowych imagePROGRAF TM dla klientów 

drukujących materiały techniczne CAD i GIS oraz materiały 
graficzne czy plakaty promocyjne, a także nowe plotery 
Océ ColorWave 3000 przeznaczone dla branży architek-
tonicznej, konstrukcyjnej, inżynieryjnej i produkcyjnej. 

Nowa seria TM wykorzystuje technologię ploterów serii 
TX, stanowi też uzupełnienie oferty producenta, w skład 
której wchodzi także seria imagePROGRAF PRO (kompak-
towe drukarki do produkcji grafiki artystycznej i druku foto-
grafii). W skład nowej serii imagePROGRAF TM wchodzi aż 
8 modeli. Są to: pięć urządzeń 36-calowych: TM-300, TM-
305 (z wbudowaną obsługą HDD i PDF), TM-300MFP L36ei 
(wielofunkcyjna drukarka z funkcją skanowania w niskich 
nakładach), TM-300MFP T36 (wielofunkcyjna drukarka 
z funkcją skanowania do wyższych nakładów) i TM-305MFP 
T36 (wysokowydajna drukarka wielofunkcyjna); oraz trzy 
urządzenia 24-calowe: TM-200, TM-205 (z wbudowaną 
obsługą HDD i PDF) i TM-200MFP L24ei (wielofunkcyjna 
drukarka z funkcją skanowania w niskich nakładach).

Te kompaktowe i ciche urządzenia o rozmiarach 982 
 887 mm przeznaczone są dla środowisk firmowych, 
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w których drukuje się niewielkie nakłady materiałów tech-
nicznych oraz graficznych w wysokiej jakości. Wyposażone 
są w 5-kolorowe wodoodporne atramenty pigmentowe 
Canon LUCIA TD, co w połączeniu z matowym czarnym 
tuszem MBK o wysokim napięciu powierzchniowym 
pozwala drukować bardzo precyzyjne linie i tekst oraz 
zachować żywe kolory, także na tańszych, niepowlekanych 
mediach. Dzięki usprawnionej głowicy drukującej i redukcji 
czasu między poszczególnymi wydrukami, imagePROGRAF 
TM-300/305 w trybie ciągłego drukowania rysunków na 
zwykłym papierze formatu A1 (w trybie najszybszym), 
drukuje z prędkością 144 prac w formacie A1/min – 
szybciej o 23% w stosunku do urządzeń poprzedniej serii 
imagePROGRAF iPF. Plotery z serii TM zawierają także 
nowe narzędzia, takie jak oprogramowanie do tworzenia 
plakatów PosterArtist v3.0 (z dostępem do ponad 900 
wyrażeń w 10 językach oraz 350 szablonów i obrazów) czy 
Free Layout Plus, ułatwiające skład złożonych publikacji. 
Urządzenia oferują intuicyjny panel sterowania, rozbudo-
wane funkcje bezpieczeństwa, można do nich dołączyć 
szybki skaner wysokiej jakości.

Canon wprowadza na rynek także dwa nowe modele 
wielkoformatowych drukarek, przeznaczone dla branży 
architektonicznej, konstrukcyjnej, inżynieryjnej i produk-
cyjnej (AEC&M) – Océ ColorWave 3500 i Océ ColorWave 
3700. Są to urządzenia obsługujące przeróżne aplikacje, 
od czarno-białych dokumentów technicznych i rysunków 
CAD/GIS po kolorowe mapy, grafiki zewnętrzne, plaka-
ty czy banery. Nowa seria ploterów jest wyposażona 
w technologię Océ CrystalPoint, która łączy zalety druku 
tonerowego i atramentowego w formule Océ TonerPearls. 
Zapewnia ona dużą powtarzalność kolorystyczną, wydru-
ki niewymagające schnięcia, wodoodporne i o wysokiej 
trwałości, również na tanich mediach, a także sprawdza 
się w drukowaniu cienkich linii. 

Urządzenie Océ ColorWave 3500 może obsługiwać do 
4 rolek nośników, które wspierane są przez automatycz-
ny system zmiany roli. Océ ColorWave 3700 wyposażony 
jest w 6-rolkowy moduł podawania (do 1200 m), co 
pozwala na druk nawet do 368 m2 plakatów dziennie 
w trybie szybkim. Model ten obsługuje blisko 40 róż-
nych rodzajów nośników (do 800 μm), w tym papier 
niepowlekany. Obydwa urządzenia są mniejsze od swoich 
poprzedników. Wyposażono je w system automatycznego 
monitorowania dysz Océ PAINT oraz pakiet oprogramo-
wania Océ ClearConnect i intuicyjny interfejs. Opro-
gramowanie Océ Publisher Select 2 pozwala w prosty 
sposób weryfikować materiały przed wydrukiem, zaś Océ 
Print Assistant automatycznie wykrywa rodzaj nośnika 
i dobiera optymalny tryb druku, eliminując konieczność 
interwencji operatora. Seria Océ ColorWave 3000 jest 
już dostępna w sprzedaży.

Nowe drukarki EFI Cretaprint

Firma EFI zapowiedziała wprowadzenie dwóch nowych 
modeli drukarek wykorzystujących platformę Cretaprint 

piątej generacji. Obydwa nowe urządzenia do druku na 
płytkach ceramicznych – C5 i D5 – otrzymają głowice 
drukujące EFI e*D5, zaawansowane rozwiązania z za-
kresu łączności bezprzewodowej, nowe oprogramowanie 
i uproszczony interfejs sterowniczy. 

Drukarki C5 i D5, podobnie jak inne modele Cretaprint 
piątej generacji, wyposażone będą w system przechwyty-
wania i zarządzania danymi SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition). Poprzez mobilną aplikację EFI Go 
będzie można zaś zdalnie monitorować ich pracę. Piąta 
generacja drukarek Cretaprint obejmuje urządzenia o sze-
rokości zadruku od 710 mm do 1138 mm, wykorzystujące 
do 12 głowic drukujących. Wraz z odpowiedzialnym za 
przetwarzanie obrazów i zarządzanie barwą dostosowanym 
serwerem druku EFI Fiery, atramentami EFI Cretacolor 
i specjalnym programem obsługi klienta, piąta generacja 
drukarek Cretaprint stanowi kompleksowe narzędzie do 
zdobienia płytek ceramicznych. Obydwa modele zaprezen-
towano na targach Tecnargilla, odbywających się od 24 
do 28 września we włoskim Rimini.

Wydajniejsza prasa  
Xerox Brenva HD 

Według prognoz do 2022 roku zapotrzebowanie na peł-
nokolorowy druk atramentowy wzrośnie pięciokrotnie, 

dlatego dostawcy druku potrzebują urządzeń o większej 
wydajności i elastyczności. W związku ze zmieniającym się 
rynkiem Xerox zwiększył wydajność Brenva HD Production 
Press o 40% – w zależności od wielkości arkusza, dostaw-
cy druku dwustronnego (dupleks) mogą teraz uzyskać do 
300 stron formatu A4/min. Brenva HD poszerza asorty-
ment wyboru mediów do zadruku do 270 gsm, co pozwala 
na produkcję np. pocztówek czy kart identyfikacyjnych. 
Xerox dodał także system podawania rolek Tecnau She-
etFeeder BV, który umożliwia do 9 godzin nieprzerwanego 
podawania papieru w arkuszach. Brenva HD oferuje także 
opcję podawania z roli dla zachowania ciągłości pracy.

Brenva HD speed kit będzie dostępna zarówno jako 
zestaw dla nowo zamawianych urządzeń, jak i upgrade 
istniejących maszyn.

Głowice Xaar w maszynie W&H

W swojej pierwszej cyfrowej, jednoprzebiegowej maszynie 
do drukowania opakowań giętkich firma Windmöller & 

Hölscher zdecydowała się zastosować głowice drukujące 
Xaar 5601. Maszyna ta jest obecnie w fazie opracowywa-
nia, a wybór głowicy został poprzedzony kilkumiesięczną 
serią testów. 

Windmöller & Hölscher to pierwszy producent, który 
publicznie zapowiedział zastosowanie głowic Xaar 5601 
w następnej generacji swoich maszyn. Głowice te wypo-
sażono w 5600 dysz zdolnych natryskiwać do 8 l cieczy 
w ciągu godziny. Wykorzystują one najnowsze technologie 
firmy Xaar, w tym m.in. AcuDrp umożliwiającą kontrolę nad 
nakładaniem poszczególnych kropli atramentu. 

Płytowe nowości Flint Group

Do oferty Flint Group w ostatnim czasie dołączyły dwa 
nowe rodzaje form drukowych. Pierwszą z nowości jest 

fleksograficzna płyta XVH Digital z serii nyloflex, zaś druga 
to wymywana wodą typograficzna forma drukowa nyloprint 
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WF Sharp Digital. Obydwie zostały opracowane z myślą 
o drukowaniu opakowań giętkich i etykiet. 

Konstrukcja nowej płyty XVH Digital wytwarzanej w tech-
nologii Flat Top Dot została zoptymalizowana pod kątem 
obróbki na urzadzeniach nyloflex Xpress Thermal Proces-
sor. Według deklaracji Flint Group ma ona sprawdzać się 
w drukowaniu na różnorodnych podłożach i z wykorzysta-
niem dowolnego rodzaju farby. 

Firma Flint Group rekomenduje nowe fotopolimerowe 
płyty nyloprint WF Sharp Digital na podłożu poliestrowym 
do drukowania high-endowych etykiet, a także zadruku 
aluminiowych lub plastikowych powlekanych tubek. Roz-
dzielczość nyloprint WF Sharp Digital sięga 10.160 dpi. 
Producent zachwala właściwości elastycznego podłoża 
z poliestru, które ma zapewniać dobre dopasowywanie 
do różnego rodzaju cylindrów, a także ponadprzeciętną 
trwałość płyt.   

Nowy model płyty Avatar

Jedenaście lat po światowej premierze bezchemicznej 
gazetowej płyty fotopolimerowej Agfa wprowadza na 

rynek jej ulepszony model Avatar V-ZH, który dodatkowo 
nie wymaga wstępnego wygrzewania. Jak zapewnia produ-
cent, Avatar V-ZH – po obróbce w urządzeniu czyszcząco-
-gumującym – cechuje bardzo wysoki poziom kontrastu, 
płyta daje także możliwość naświetlania i dalszej obróbki 
przy świetle dziennym, wysoką odporność na zadrapania 
oraz właściwe zachowanie i wytrzymałość w procesie dru-
kowania (w kontekście wysokości realizowanego nakładu, 
przyrostu punktu, czasu narządzania itd.). Avatar V-ZH 
cechuje również wysoka elastyczność: może być stoso-
wana z farbami konwencjonalnymi oraz UV w przypadku 
produkcji wyrobów półakcydensowych i specjalnych.

Avatar V-ZH jest kompatybilna z rastrem Arkitex Sublima. 
Z kolei zastosowanie oprogramowania Arkitex OptInk ma 
zapewnić bardziej ekonomiczne zużycie farby, wyższą wier-
ność odwzorowywanej kolorystyki, krótszy czas narządzania 
i redukcję ilości makulatury. Avatar V-ZH może pracować ze 
wszystkimi naświetlarkami CtP bazującymi na technologii 
fioletowej. Podczas procesu obrazowania laserowe diody 
wywołują polimeryzację naświetlanego obszaru, następnie 
płyta jest poddawana procesowi gumowania w urządze-
niu czyszcząco-gumującym, gdzie usuwane są elementy 
pokrywające obszary niedrukujące, i wreszcie następuje 
utrwalanie obrazu przy użyciu zestawu diod LED.

Zdaniem firmy Agfa nowa płyta tworzy kompleksowe 
rozwiązanie do bezchemicznej produkcji form drukowych 
w połączeniu z gazetową naświetlarką CtP – Advantage 
N oraz urządzeniem czyszcząco-gumującym – Attiro ZH. 
W tym ostatnim znalazła zastosowanie technologia ka-
skadowa, zwiększająca wydajność i proekologiczność 
całego procesu CtP.

System Attiro ZH – jak podaje Agfa – charakteryzuje 
się minimalnym zużyciem ilości roztworu gumującego, 
wydłużona żywotność wanny przekłada się na rzadszą 
konserwację urządzenia, a sam proces jego czyszczenia 
jest prosty i szybki. Płyty są transportowane w pozycji 
poziomej, co zapobiega ich zakleszczeniu pomiędzy wałka-
mi. Obecnie użytkowane urządzenia czyszcząco-gumujące 
marki Agfa również mogą być rozbudowane do wersji 
niewymagającej wstępnego wygrzewania.

Agfa zaprezentowała Avatar V-ZH podczas berlińskich 
targów IFRA World Publishing Expo, odbywających się 
w dniach 9–11 października br.

Inteligentne opakowania 
według Wipak

Wipak – producent opakowań barierowych dla branży 
spożywczej i medycznej – od kilku lat współpracuje 

z amerykańską firmą Digimarc przy wdrażaniu do swoich 
rozwiązań „inteligentnych” technologii. Kooperacja zaowo-
cowała stworzeniem niemal niewidocznych gołym okiem 
kodów kreskowych. 

Kody kreskowe Digimarc, nazywane „cyfrowym znakiem 
wodnym”, są niewidoczne dla konsumentów, ale mogą być 
bez przeszkód odczytywane przez skanery. Stanowią nośnik 
informacji łączący w sobie funkcje tradycyjnych kodów 
kreskowych i QR, jednak w przeciwieństwie do nich nie są 
nanoszone na opakowanie w formie małych elementów, 
lecz zajmują całą jego powierzchnię. Pozwala to skrócić 
czas potrzebny kasjerowi na zeskanowanie, a także ułatwić 
ten proces konsumentowi, który może za pośrednictwem 
swojego telefonu nawiązać relację z producentem czy 
właścicielem marki poprzez treści cyfrowe zawarte w nie-
widocznym kodzie. W zależności od rodzaju opakowania 
Wipak będzie drukować cyfrowe kody Digimarc na maszy-
nach wklęsłodrukowych, fleksograficznych oraz cyfrowych.

 

Futurystyczna wizja Mimaki 

Na odbywających się w niemieckim Friedrichshafen tar-
gach Fakuma japoński producent zaprezentował swoją 

koncepcję futurystycznego systemu workflow, pokazując 
zautomatyzowane środowisko produkcyjne bazujące na 
systemie UJF-7151plus. Na potrzeby prezentacji targowych 
maszynę tę obsługiwało specjalne zrobotyzowane ramię, 
które podawało materiały i automatycznie odbierało gotowe 
wydruki. Wizja Mimaki obejmuje m.in. dążenie do bezob-
sługowej produkcji na żądanie i masową personalizację 
poprzez zastosowanie i zintegrowanie robotów, pasów 
transmisyjnych i czujników w ramach jednej linii produkcyj-
nej, którą można będzie sterować z poziomu odrębnego 
interfejsu. Będzie to wymagało odpowiedniego oprogramo-
wania zdolnego zarządzać pracą wszystkich tych urządzeń. 
Propozycjami Mimaki w tym zakresie są oferowane od 
niedawna programy MDL commands i Job Controller. 

MDL commands umożliwia sterowanie pracą drukarek 
Mimaki za pośrednictwem urządzeń zewnętrznych. Aplika-
cja ta pozwala uruchomić produkcję, dopasować pozycję 
i wysokość stołu z podłożem drukowym, sprawdzić poziom 
pozostałego atramentu czy zapoznać się z raportami po 
druku. Aplikacja MDL commands może stanowić uzupeł-
nienie oprogramowania Mimaki Job Controller, które służy 
do komunikacji z maszyną drukującą w zakresie przesy-
łania danych produkcyjnych i specyfikacji poszczególnych 
zleceń. Za pośrednictwem oprogramowania Job Controller 
można także zaprogramować pracę robota, który umieści 
w drukarce materiały z podajnika i odbierze gotowe wydruki.  

Firma Mimaki zaprezentowała również swoje rozwiązania 
do zadrukowywania tworzyw sztucznych w technologii UV-



10/2018 | Świat DRUKU 

13 | NEWS |

-LED, m.in. systemy druku bezpośredniego UJF-7151plus 
i UJF-3042 MkII, płaski ploter tnący CFL-605RT, a także 
oprogramowanie RIP Mimaki RasterLink 6.

Kodak ulepsza Flexcel NX 

Kodak wprowadził do swojej oferty kolejne rozwiązanie 
z serii Flexcel NX. Jest to zintegrowany, wolny od 

rozpuszczalników i lotnych związków organicznych (VOC) 
system do wytwarzania fleksograficznych form druko-
wych – Kodak Flexcel NX Ultra. Jak zapewnia producent, 
rozwiązanie to umożliwia wykonanie w ciągu niespełna 
godziny gotowej do założenia na maszynę formy druko-
wej do wysokonakładowej produkcji etykiet, opakowań 
tekturowych oraz giętkich. Jest to pierwsze na rynku 
wodne rozwiązanie, umożliwiające uzyskanie stabilnej, 
wysokojakościowej formy fleksograficznej, a przy tym 
niewymagające częstej konserwacji.

W skład Kodak Flexcel NX Ultra Solution wchodzą: 
system Flexcel NX, nowa wywoływarka Flexcel NX Ultra 
Processing System oraz nowa płyta Flexcel NX Ultra 
Plate. W ramach kompletnego procesu rozwiązanie to 
umożliwia naświetlanie, zautomatyzowane zmywanie, su-
szenie i finalną obróbkę płyty. W płytach Flexcel NX Ultra 
zastosowano znaną z wcześniejszych rozwiązań marki 
Kodak płaską strukturę górnych punktów. Płyty oferowane 
będą w dwóch wariantach grubości – 1,14 mm i 1,7 mm.  
Pierwszym komercyjnie dostępnym rozwiązaniem z nowej 
serii będzie system Kodak Flexcel NX Ultra 35 Solu-
tion, obsługujący płyty w maksymalnym formacie 889 
 1219,2 mm. Pierwsze jego dostawy są planowane 
w pierwszym kwartale 2019 roku, początkowo do klientów 
z rynku północnoamerykańskiego.

Esko i Scodix  
uszlachetniają opakowania

Ogłoszona niedawno współpraca firm Esko i Scodix 
zaowocowała rozszerzeniem funkcjonalności oprogra-

mowania do projektowania opakowań Esko Studio. Po 
jego aktualizacji właściciele marek i przetwórcy opakowań 
będą mieli możliwość dodawania do swoich projektów 
uszlachetnień, które będą mogły później zostać wykonane 
na cyfrowych urządzeniach firmy Scodix. Dzięki funkcji 
wizualizacji będzie można zobaczyć, jak cyfrowe uszla-
chetnienia będą wyglądać na opakowaniu bez potrzeby 
tworzenia wydruków próbnych. Do biblioteki uszlachetnień 
oprogramowania Esko Studio dołączą cztery technologie 
uszlachetniania Scodix: Foil (foliowanie), Embossed Foil 
i Sense (tłoczenie) oraz Spot (lakierowanie). Wszystkie te 
aplikacje można wykonać na cyfrowych maszynach z serii 
Scodix Ultra2 oraz E106.

Weilburger pomaga obliczyć  
ilość lakieru

Specjalizująca się w produkcji lakierów, wodnych farb 
fleksograficznych i klejów firma Weilburger Graphics 

z siedzibą w niemieckim Gerhardshofen uruchomiła w in-
ternecie swój nowy kalkulator zużycia lakieru. Bazując 
na podanych parametrach druku, narzędzie to umożliwia 
klientom Weilburgera obliczenie ilości lakieru potrzebnego 
do nałożenia na ich konkretne wydruki. Kalkulator podaje 
ilość potrzebnego lakieru, uwzględniając parametry takie 
jak format arkusza, rozmiar powierzchni przeznaczonej do 
lakierowania, wielkość nakładu wraz z tzw. rozbiegówką, 
a także rodzaj stosowanych wałków rastrowych. W przy-
padku gdy użytkownik w danym zleceniu chce wykonać 
więcej niż jedno lakierowanie tym samym lakierem i na 
tych samych wałkach, kalkulator umożliwia obliczenie 
potrzebnej ilości dodatkowego lakieru bez konieczności 
powtórnego wprowadzania parametrów druku. 

Kalkulator zużycia lakieru opracowany przez firmę Weil-
burger nadaje się do obliczeń dla lakierów bez pigmentów – 
UV, dyspersyjnych, solwentowych oraz olejowych – i jest 
dostępny w czterech wersjach językowych: niemieckiej, 
angielskiej, hiszpańskiej i polskiej. Dostępny jest na 
stronie Weilburgera w formie internetowego formularza, 
a także jako aplikacja mobilna. 

MATERIAŁY

Sun Chemical poszerza ofertę 

Amerykański producent wprowadza nowe rozwiązania 
przeznaczone dla branży opakowań. SunCure Accu-

flex UV to seria farb fleksograficznych UV do produkcji 
pierwotnych i wtórnych opakowań spożywczych, wy-
twarzanych bez wykorzystania surowców bazujących 
na bisfenolu A (BPA). Cechuje je niska zapachowość 
oraz bardzo mała zawartość substancji resztkowych, 
przeznaczonych do ekstrakcji. Kolejna nowość – seria 
farb do produkcji luksusowych opakowań kartonowych 
o wydłużonej żywotności SunCure Aspire UV – zapewnia 
wysoką przezroczystość kolorów i tworzenie wyrazi-
stych efektów graficznych na opakowaniach kartono-
wych: metalicznych, soczewkowych czy holograficznych.  
Sun Chemical wprowadza również proekologiczne farby 
i lakiery zawierające wyższy poziom bioodnawialnych 
żywic w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na 
rynku. Są to m.in. SunSpectro SolvaGreen (seria flek-
sograficznych i wklęsłodrukowych farb solwentowych do 
aplikowania na biodegradowalnych foliach) i farby wodne 
SunVisto AquaGreen. Firma zaprezentuje także SunInspire 
– zestaw farb i lakierów pozwalających na uzyskanie nie 
tylko efektów metalicznego, fluorescencyjnego i fosforyzu-
jącego, błyszczącego, perłowego i imitującego szron, ale 
również efektu piaskowatości, zgrubienia, gładkości bądź 
szorstkości. Wszystkie te nowości zaprezentowano podczas 
targów Pack Expo 2018 (Chicago, 14–17 października).

Z kolei podczas targów GlassTec 2018 (Düsseldorf, 
23–26 października) Sun Chemical pokaże swoje produkty 
przeznaczone do bezpośredniego zadrukowywania szkła, 
a także jego zdobienia. Wśród prezentowanych rozwiązań 
znajdą się m.in. produkty z rodziny SunVetro, w tym nowo 
wprowadzony SunSpray WBSPG (Water Based Spray Paint 
Coating for Glass, czyli wodny lakier w aerozolu do po-
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wierzchni szklanych). Seria produktów SunVetro obejmuje 
m.in. sitodrukowe farby znajdujące zastosowanie zarówno 
przy zadrukowywaniu płaskich powierzchni szklanych, jak 
i wklęsłych lub wypukłych. Obejmuje ona różnorodne farby 
organiczne, w tym utrwalane promieniowaniem UV oraz kon-
wencjonalne (solwentowe). Mogą one być wykorzystywane 
do bezpośredniego zadruku szkła, a firma Sun Chemical 
promuje je jako alternatywę dla zdobienia emalią. Sun Che-
mical oferuje ponadto farby termochromowe z tej serii. Na 
targach zostanie zaprezentowany także „ekologiczny”, po-
zbawiony szkodliwego bisfenolu A lakier SunSpray WBSPG. 

Foliowe debiuty Jindal Films

Firma Jindal Films, specjalizująca się w opracowywaniu 
i produkcji specjalistycznych folii dla segmentu opako-

wań giętkich i etykiet, zaprezentowała swoje najnowsze 
rozwiązania na tegorocznym Fachpacku (25–27 września). 
Rynkowy debiut zaliczyła w Norymberdze ulepszona wersja 
folii z serii Platinum Thermal, czyli folia 75PT600N, a także 
jednoosiowo orientowane folie Bicor MB344US z technolo-
gią UltraSeal w wariantach o grubości 40 i 50 μm.

Pierwsza z nowości – folia Platinum Thermal 75PT600N – 
to produkt przeznaczony głównie do wykorzystywania jako 
podłoże dla etykiet z kodami kreskowymi drukowanych 
na drukarkach termicznych. W porównaniu z poprzednimi 
wersjami wierzchnia warstwa nowej folii poddawana jest 
obróbce, która ma zapewnić lepszą trwałość wydruku. 
Deklarowana podwyższona odporność na oddziaływanie 
czynników zewnętrznych, np. zmiennej temperatury czy 
wilgotności, ma predysponować folię Platinum Thermal 
75PT600N m.in. do stosowania w etykietach opakowań 
mrożonej żywności, medycznych, a także logistycznych. 

Prezentowane po raz pierwszy na tegorocznych targach 
Fachpack folie Bicor MB344US z technologią UltraSeal pro-
mowane były na stoisku Jindal Films jako alternatywa dla 
rozdmuchiwanych folii polietylenowych (PE) i nieorientowa-
nych folii polipropylenowych typu cast (CPP), powszechnie 
stosowanych w produkcji opakowań giętkich. Dwie nowości 
z serii Bicor to jednoosiowo orientowane folie polipropyle-
nowe (OPP), w których zastosowano technologie Ultra Seal. 
Producent deklaruje w tym przypadku ponadprzeciętną 
wytrzymałość zgrzewów, także świeżo uformowanej spo-
iny zgrzewanej (hot tack), niską temperaturę zgrzewania 
oraz wysoką przejrzystość. Folie te przeznaczone są do 
produkcji różnego rodzaju opakowań giętkich, głównie 
saszetek. Podczas targów ich zastosowanie firma Jindal 
Films prezentowała na maszynie pakującej firmy Wolf Ver-
packungsmashinen, która w ramach pokazów wytwarzała 
z nich gotowe stojące saszetki (tzw. doypacki). 

Nowości Avery Dennison

Amerykański producent wprowadza na rynek trzy nowe 
rozwiązania: folię MPI 1405 do zdobienia samochodów 

i budynków, a także dwa materiały etykietowe z nadajni-
kami radiowymi. 

Niezawierająca w składzie polichlorku winylu folia MPI 
1405 dołącza do rodziny materiałów Avery Dennison 
Easy Apply RS. Wśród jej potencjalnych zastosowań pro-
ducent wskazuje ozdabianie samochodów, a także ścian 

o „trudnych” powierzchniach, zbudowanych z cegieł czy 
bloków betonowych. Folię MPI 1405 będzie można zadru-
kowywać na urządzeniach lateksowych, UV, solwentowych 
i ekosolwentowych. Firma Avery Dennison rekomenduje 
zabezpieczenie zadruku na folii specjalnym laminatem – 
w tym przypadku np. DOL 6460, w którego formule rów-
nież nie zastosowano PVC. 

W ostatnim czasie powiększyła się także oferta działu 
RFID firmy Avery Dennison. Dołączyły do niej bowiem dwa 
rodzaje wkładek z nadajnikami radiowymi opracowane 
z myślą o wykorzystywaniu m.in. w przemyśle farma-
ceutycznym i służbie zdrowia. Zastosowanie materiałów 
AD-810r6 i AD-850m4QT ma m.in. sprzyjać walce z fał-
szerstwem produktów farmaceutycznych.  

Pierwszy z dwóch nowych produktów RFID – etykieta  
AD-810r6 – składa się z nadajnika RFID o średnicy 
16 mm, umieszczonego w polimerowym nośniku (PET). Ca-
łość ma średnicę 18 mm i może nawiązywać łączność na 
dystansie do 1,7 m. Sercem AD-810r6 jest zintegrowany 
obwód Impinj Monza R6, a jego mózgiem układ scalony 
z 96 bitami pamięci EPC, wykorzystujący technologię 
AutoTune RF. Produkt ten jest przeznaczony głównie do 
znakowania małych i średnich opakowań, np. szklanych 
czy plastikowych fiolek. 

W przypadkach gdy na opakowaniu brakuje miejsca 
na 18 mm etykietę, zastosowanie może znaleźć druga 
z nowości Avery Dennison RFID – etykieta z nadajnikiem 
AD-850m4QT. Ze średnicą wynoszącą 10,3 mm jest to 
najmniejsza etykieta Avery Dennison spełniająca stan-
dardy RAIN w portfolio jej produktów wykorzystujących 
ultrawysoką częstotliwość. AD-850m4QT zbudowana jest 
z obwodu Impinj Monza 4QT i większego, 512-bitowego 
modułu pamięci, umożliwiającego przechowywanie zarów-
no publicznych, jak i poufnych danych. 

Powlekany papier Mitsubishi

Do oferty Mitsubishi Paper Mills dołączył „inkjetowy” 
powlekany papier SwordiJet 5.5 High Gloss o błyszczą-

cym wykończeniu. Według przedstawicieli japońskiej firmy 
nowy papier charakteryzuje się połyskiem na poziomie 
80%, co ma predysponować go m.in. do stosowania 
w druku czasopism, katalogów, książek czy publikacji na-
ukowych. Papier SwordiJet 5.5 High Gloss ma gramaturę 
90 g/m2, a jego produkcja odbywa się w całości w japoń-
skiej papierni Hachinhoe, należącej do Mitsubishi Paper 
Mills. Podobnie jak błyszczące i matowe SwordiJet 4.3, 
a także papiery z serii Premier IJ, spełnia on standardy 
technologii HP Color Pro.

Ekologia i odnawialność  
od Stora Enso

Stora Enso przekonuje, że wraz ze zmieniającymi się tren-
dami zmienia się też postrzeganie przez konsumentów 

produktów klasy premium. Coraz więcej osób zwraca bo-
wiem uwagę na fakt, że ich styl życia i model konsumpcji 
wpływają na otaczający świat. Jak zapewnia skandynawski 
producent kartonów, coraz częściej świadomi klienci wy-
bierają żywność organiczną, oczekując jednocześnie, że 



10/2018 | Świat DRUKU 

15 | NEWS |

będzie ona zapakowana w proekologiczne materiały. Ko-
lorowe, jaskrawe opakowania są coraz częściej uważane 
za tanie i przestarzałe, obecnie obowiązującym trendem 
staje się subtelna kolorystyka, matowe wykończenie 
i minimalistyczny design.

Karton CKB Nude znajdujący się w ofercie firmy Stora 
Enso to odpowiedź na potrzeby klientów, oczekujących 
odnawialnego, proekologicznego materiału opakowaniowe-
go o naturalnym wyglądzie i dotyku, który można poddać 
recyklingowi. Jest to niepowlekany, niebielony karton, 
wykonany w 100% z włókien pierwotnych. Przywodzi na 
myśl rustykalny i surowy styl, sugerując, że skrywa pro-
dukt „bez dodatków”, a przy tym bezpieczny. Karton ten 
może znaleźć zastosowanie przy produkcji opakowań: na 
żywność i napoje, produkty kosmetyczne bądź wyroby 
luksusowe. Jak zapewnia Stora Enso, cechują go: wysoka 
wytrzymałość, niska gramatura (oferowany jest w trzech 
wariantach: 205, 230 i 255 g/m2) oraz właściwe para-
metry techniczne w procesie zadrukowywania i dalszego 
przetwarzania. CKB Nude stanowi również odpowiednie 
zabezpieczenie dla znajdującej się w środku żywności, 
m.in. dzięki wyeliminowaniu z procesu produkcyjnego 
wszelkiego rodzaju powłok chemicznych.

Przezroczysty atrament Mimaki

Mimaki, producent wielkoformatowych drukarek atra-
mentowych i urządzeń tnących, wprowadził na rynek 

nowy przezroczysty atrament LUS-170 do urządzeń z serii 
UCJV300. Ten dodatkowy atrament daje nowe możliwości 
w zakresie projektowania i tworzenia błyszczącego, matowe-
go lub charakteryzującego się bogatą fakturą wykończenia. 

Aby uprościć proces tworzenia wyrazistych efektów, 
Mimaki oferuje również bibliotekę tekstur ARTISTA UV, do 
której użytkownicy zyskują dostęp po instalacji oprogra-
mowania RasterLink6Plus RIP firmy Mimaki na drukarce 
UCJV300. Biblioteka tekstur ARTISTA UV obejmuje 129 
próbek do wykorzystania w programie Adobe Illustrator. 
Pozwalają one na dodawanie jeszcze większej liczby 
efektów wizualnych.

Urządzenia Mimaki serii UCJV300 są dostępne w czte-
rech różnych szerokościach – od 80 cm do 1,6 m – i mają 
wiele zastosowań oraz zapewniają wszechstronność wraz 
z technologią obróbki warstwowej, włączając w to czte-
ro- i pięciowarstwowy druk. Zintegrowana funkcja cięcia 
umożliwia wielkoseryjną produkcję etykiet, naklejek, wy-
klejek wystawowych, oznakowań pojazdów itp. Drukarki 
wykorzystują również elastyczne atramenty UV, które 
natychmiast schną. Dodatkowo drukarki te wykorzystują 
również biały atrament pozwalający użytkownikom na 
odwzorowanie realistycznych kolorów na przezroczystych, 
kolorowych lub metalicznych podłożach.

Dzięki możliwości druku warstwowego urządzenia z serii 
UCJV300 są w stanie tworzyć dynamiczne, podświetlane 
grafiki lub grafiki zmieniające się pod wpływem różnych 
źródeł światła. Atramenty utwardzane promieniowaniem UV 
zapewniają również mniejszą przezroczystość przy mniej-
szym zużyciu niż inne formuły tuszu. Ponadto atrament 
LUS-170 firmy Mimaki ma certyfikat GREENGUARD Gold, 
co oznacza, że spełnia rygorystyczne standardy w zakresie 
niskiej emisji lotnych związków organicznych (VOC) i jest od-
powiedni do użytkowania w szkołach i ośrodkach zdrowia.

Odporna na ciepło folia Cosmo Films

Indyjska firma Cosmo Films, specjalizująca się w pro-
dukcji folii wykorzystywanych do wytwarzania opakowań 

giętkich, etykiet oraz laminowania, a także papierów 
syntetycznych, wprowadziła na rynek nową serię folii po-
lipropylenowych typu BOPP o podwyższonej odporności 
na działanie wysokiej temperatury. 

Nowe folie zostały opracowane głównie z myślą o stoso-
waniu jako drukowalna alternatywa dla poliestrowych folii 
typu BOPET, wykorzystywanych w opakowaniach zarówno 
dla przemysłu spożywczego, jak i dla artykułów nieżyw-
nościowych. Firma Cosmo Films deklaruje łatwość ich 
zadrukowywania (także metodą „reverse printing” pomię-
dzy materiałem a klejem), a także możliwość stosowania 
tych odpornych na ciepło folii w automatach pakujących 
typu FFS (ang. Form, Fill, Seal – uformuj, wypełnij, zaklej), 
wykorzystywanych m.in. w produkcji opakowań wielo-
krotnego użytku. Nowe, przezroczyste folie dostępne są 
w trzech wariantach o grubości 15, 18 i 20 μm i nadają 
się zarówno do klejenia, jak i laminowania ekstruzyjnego. 

W skład serii folii o podwyższonej odporności na wysoką 
temperaturę wchodzi także wersja barierowa o przepuszczal-
ności tlenu na poziomie poniżej 100 cm3/m2/doba. Dzięki jej 
odporności na tłuszcz, folia ta rekomendowana jest przez Cosmo 
Films m.in. do stosowania w opakowaniach na tłuste przekąski. 

MIX NEWS

Fuzja na polskim  
rynku poligraficznym 
Warszawskie spółki Reprograf SA i Grafikus Systemy 

Graficzne sp. z o.o. podpisały umowę inwestycyjną, na 
mocy której stworzą nową firmę: Reprograf-Grafikus SA. 
Planowana data połączenia to 1 stycznia 2019. 

Obydwa podmioty to wiodący dystrybutorzy maszyn i urzą-
dzeń oraz materiałów konsumpcyjnych na rynku poligraficz-
nym, obecni na polskim rynku od kilkudziesięciu lat. Ich 
klientami są drukarnie z wielu sektorów.  „Połączenie Re-
prografu i Grafikusa jest pierwszym projektem na tak dużą 
skalę na polskim rynku dystrybucji maszyn i materiałów 
poligraficznych. Jest to kontynuacja naszego strategicznego 
planu rozwoju zapoczątkowanego połączeniem Grafikusa 
ze specjalistyczną spółką INK Polska z Wielkopolski” – 
komentuje Jacek Kuśmierczyk, współwłaściciel Grafikusa. 

Polska od wielu lat znajduje się w czołówce rynków po-
ligraficznych w Europie. Według ostatnich danych, tempo 
wzrostu sektora oscyluje między 5% a 6% rok do roku. 
Większość podmiotów to mikro- i małe przedsiębiorstwa, 
które stanowią ponad 90% wszystkich firm branży. Bardzo 
często są to sprofilowane drukarnie specjalizujące się 
w określonym rodzaju druku. Rynek i konsumenci oczekują 
jednak coraz częściej kompleksowej realizacji usług przez 
jeden podmiot. „Od kilku lat obserwujemy zmieniające się 
trendy na rynku poligraficznym. Coraz większy nacisk kła-
dzie się na połączenie kompetencji i kompleksowej obsługi 
zleceń. Jestem przekonana, że integracja umiejętności i do-
świadczeń obu spółek wprowadzi zupełnie nową jakość na 
rynku” – mówi Jolanta Kurowiak, właścicielka Reprografu. 
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Połączenie dwóch spółek możliwe będzie dopiero po 
wydaniu zgody przez UOKiK.

Corex zwiększa produkcję w Polsce

Firma Corex, specjalizująca się w produkcji tulei, gilz, 
tub i kątowników tekturowych, podwoiła produktywność 

swojej fabryki zlokalizowanej na terenie Polski. W ostatnim 
czasie powierzchnia produkcyjna zakładu Corex w Świeciu, 
produkującego tuby tekturowe, powiększyła się niemal dwu-
krotnie, niebawem ma tam bowiem rozpocząć pracę nowa 
jednostka susząca, a w przyszłości także kolejne maszyny. 

Oprócz zwiększenia powierzchni zakładu poprzez dobu-
dowanie nowego obiektu, firma Corex usprawniła także 
procesy logistyczne – nowy budynek wyposażono w ram-
pę ułatwiającą załadunek ciężarówek. Obecnie roczna 
produkcja grupy Corex sięga 150 tys. ton tulei, gilz, tub 
i kątowników tekturowych, które są wytwarzane w 14 fabry-
kach. Produkty te znajdują zastosowanie w branży foliowej, 
papierniczej, tekstylnej, a także stalowej. W grupie Corex 
funkcjonuje także osobny dział opakowań konsumenckich 
(Consumer Packaging). 

Print Partner właścicielem Intromy

Firma Print Partner z Radomia stała się właścicielem marki 
Introma – nazwy firmy, znaku graficznego i jej logo. Prze-

jęła też produkcję części zamiennych do maszyn tej spółki 
skarbu państwa, która od dłuższego czasu była w likwidacji, 
oraz zapowiada wznowienie produkcji zszywarek wytwarza-
nych przed laty w tych zakładach produkcyjnych. Pierwsze 
egzemplarze będą gotowe na początku przyszłego roku.    

Print Partner to niezależny dostawca części zamiennych 
do urządzeń do oprawy zeszytowej, niciarek, krajarek 
i maszyn drukujących różnych marek, a także materiałów 
poligraficznych  (obciągi, kontrbigi, rakle do myjek, nici 
i termonici, kapitałki itp.) dla drukarń i introligatorni zarów-
no z kraju, jak i z zagranicy. Firma oferuje ponad 30 tys. 
produktów. Od 2008 roku ma też spółkę-córkę na Ukrainie.

„Przejęcie produkcji części zamiennych do maszyn 
firmy Introma i rozpoczęcie produkcji zszywarek to – jak 
zaznacza Radek Fryczkowski, prezes Print Partner – chęć 
ocalenia marki, ale przede wszystkim potrzeba zapewnie-
nia dostępności części zamiennych do urządzeń, które 
pracują w 87 krajach. Bazujemy na oryginalnej dokumen-
tacji technicznej firmy Introma, ale jednocześnie staramy 
się podnosić ich jakość, stosując nowoczesne technologie 
i materiały. Priorytetem jest zapewnienie naszym klien-
tom ciągłej dostępności części zamiennych oraz serwisu 
maszyn, które pracują w ich zakładach. W wielu małych 
drukarniach maszyny Introma są bowiem rozwiązaniami 
kluczowymi dla całego cyklu produkcyjnego”.

 

Multicam Plus sprzedaje  
plotery Agfy

We wrześniu br. Agfa podpisała umowę agencyjną z Mul-
ticam Plus – dostawcą zaawansowanych rozwiązań 

produkcyjnych dla przedsiębiorstw z branży meblarskiej. 

Dotyczy ona sprzedaży bazujących na energooszczędnej 
technologii UV LED ploterów inkjetowych z serii Anapurna 
i Jeti oraz sterującego nimi oprogramowania Asanti. 

Multicam Plus to firma założona przed dekadą przez 
Pawła Boratyńskiego i Mariusza Tomczaka. Od wielu 
lat jest polskim przedstawicielem globalnych, znanych 
na rynku meblarskim producentów, oferujących m.in. 
maszyny do uszlachetniania powierzchni, lakierowania na-
tryskowego, polerowania powierzchni czy obróbki forniru. 
Pierwszą okazją do wspólnej promocji były targi Drema 
w Poznaniu. Na stoisku Multicam Plus znalazły się próbki 
materiałów, wykorzystywanych w produkcji i dekorowaniu 
mebli, zadrukowanych w ploterze firmy Agfa.

„Nasze rozwiązania produkcyjne w coraz większym 
stopniu znajdują zastosowanie poza typową branżą poli-
graficzno-reklamową. Jednym z kluczowych segmentów, 
do jakiego chcemy z nimi docierać, jest bardzo silna 
w naszym kraju branża meblarska” – mówi Przemysław 
Arabski, kierujący działem druku cyfrowego firmy Agfa 
w Polsce.

Heidelberg przejmuje MBO Group

Firma Heidelberger Druckmaschinen AG ogłosiła przejęcie 
międzynarodowej grupy MBO, która od ponad 50 lat 

działa w branży introligatorskiej i postpress. Tym samym 
Heidelberger planuje rozszerzenie swojej oferty kierowanej 
do firm zajmujących się drukiem offsetowym oraz końco-
wą obróbką produktów drukowanych cyfrowo, a także uzy-
skać nowych klientów z branży farmaceutycznej. Jest to 
element konsekwentnie realizowanej przez firmę polityki 
dostosowywania portfolio do potrzeb rynku i dostarczania 
klientom jak najszerszej oferty urządzeń przyczyniających 
się do zwiększenia produktywności i obniżenia kosztów 
we wszystkich procesach druku. 

Inwestycja jest wyceniana na około 50 mln euro i obej-
muje między innymi przejęcie zakładów produkcyjnych 
w Oppenweiler i Bielefeld w Niemczech oraz w portugal-
skiej miejscowości Perifita, w których łącznie pracuje 
około 450 osób, a także wykorzystanie sieci sprzedaży 
i serwisu MBO. Obecnie cały proces jest sprawdzany 
przez urząd antymonopolowy, ma się zakończyć do końca 
2018 roku.

Kolbus skupia się na opakowaniach

Grupa Kolbus dokonała przejęcia brytyjskiej spółki 
Autobox Machinery wraz z podległą jej firmą British 

Converting Solutions (BCS). Mająca siedzibę w Hough-
ton Regis na północ od Londynu firma BCS to jeden 
z liczących się producentów maszyn służących do wy-
twarzania pudeł z tektury falistej. Dla Kolbusa transak-
cja ta jest kolejnym krokiem w procesie zmiany profilu 
działalności firmy, czyli odejścia od produkcji maszyn 
introligatorskich na rzecz urządzeń przeznaczonych dla 
branży opakowaniowej. 

Dotychczasowy większościowy udziałowiec i zarazem 
dyrektor zarządzający British Converting Solutions – Barry 
Tabor – pozostanie na stanowisku. Nowy właściciel nie 
planuje także zwalniać nikogo z ponad 50-osobowej kadry 
BCS. Wraz z współpracującą z BCS montownią w brytyj-
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skim Tamworth, firma BCS Autobox współtworzyć będzie 
oddział Kolbus specjalizujący się w rozwiązaniach dla 
producentów pudeł z tektury falistej, w ramach którego 
funkcjonuje także amerykańska fabryka w Kalamazoo 
(Michigan).

Drukarnia ogrzeje miasto

Jak podaje portal echodnia.eu, w starachowickiej drukar-
ni LSC Communications rozpoczęła działanie unikalna 

w Polsce instalacja odzysku energii cieplnej z procesów 
produkcyjnych. W uroczystym uruchomieniu instalacji, 
wykonanej kosztem 400 tys. zł przez lokalną firmę 
ciepłowniczą Celsium, uczestniczyli przedstawiciele obu 
firm oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. 
Cała instalacja, z zaawansowanym technicznie systemem 
automatyk, obsługi i kontroli, została zaprojektowana 
zgodnie z wymaganiami drukarni oraz sieci ciepłowniczej. 
Umożliwia ona zarówno wykorzystywanie ciepła tylko na 
potrzeby własne drukarni (ogrzewanie pomieszczeń i pod-
grzewanie wody), jak i dostarczanie go z drukarni do sieci 
miejskiej oraz z sieci miejskiej do drukarni. Instalacja 
ma moc 2,1 MW i pozwoli starachowickiej ciepłowni na 
oszczędność rzędu 1500 ton węgla rocznie. Inwestycja 
daje wymierne korzyści obydwu stronom, dodatkowo 
poprawia ekologię i ogranicza emisję dwutlenku węgla. 
Drukarnia przez większą część roku będzie oddawała 
ciepło, uzyskując dodatkowe przychody, zaś ciepłownia 
latem będzie miała zapewnione ogrzewanie ciepłej wody 
dostarczanej dla części miasta.

Polska przoduje  
na rynku opakowań giętkich 

Według najnowszego raportu PCI Wood Mackenzie na 
temat europejskiego rynku opakowań elastycznych 

w 2017 roku Polska była najszybciej rozwijającym się ryn-
kiem opakowań w Europie, notując wzrost w ciągu roku 
o ponad 5%. Podczas gdy ogólny wzrost zapotrzebowania 
w Europie Zachodniej w 2017 roku nieznacznie spadł 
i wyniósł nieco poniżej 2%, popyt w Europie Wschodniej 
wzrósł do 3%. W skali całej Europy popyt na opakowania 
elastyczne wzrósł w 2017 roku o 2,1%. Według raportu 
„Flexible Packaging European Supply Demand Report”, 
europejski rynek opakowań elastycznych o wartości 
14,1 mld euro pozostaje jednym z największych i najbar-
dziej rozwiniętych rynków na świecie, stanowiąc w 2017 
roku około 17% całkowitej wartości rynku światowego. 
Europejscy producenci opakowań giętkich eksportują 
również 10% poza granice Unii Europejskiej. „W po-
równaniu z innymi regionami świata, europejski rynek 
opakowań giętkich jest dojrzały i rośnie powoli, a jego 
udział w światowym popycie będzie w nadchodzących 
latach malał. Jednak nadal europejski przemysł przetwór-
czy będzie światowym liderem pod względem innowacji 
technicznych i know-how, a także głównym eksporterem”, 
ocenił Paul Gaster, dyrektor ds. opakowań elastycznych 
w PCI Wood Mackenzie.

W Polsce branża opakowań giętkich odniosła sukces, 
będąc w ostatniej dekadzie mocno wspierana przez bez-

pośrednie inwestycje międzynarodowych marek z branży 
spożywczej, a także rosnący eksport wyrobów konfek-
cjonowanych. Wzrost zapotrzebowania na rosyjskim 
rynku opakowań elastycznych, piątym co do wielkości 
w Europie, wyniósł w 2017 roku około 3%, do czego 
przyczyniły się szybko rozwijający się przemysł prze-
twórstwa spożywczego i związana z nim infrastruktura 
oraz poprawa ogólnych warunków gospodarczych. Z kolei 
popyt w Turcji, choć znacznie niższy niż na początku 
dekady, nadal utrzymuje się powyżej ogólnej tendencji 
europejskiej, napędzany przez rosnącą gospodarkę 
krajową, urbanizację i stosunkowo szybki wzrost liczby 
ludności. Turecki przemysł jest głównym eksporterem, 
który staje się coraz większym wyzwaniem dla włoskich 
i innych południowoeuropejskich dostawców na rynkach 
docelowych.

Jak podaje PCI Wood Mackenzie, w europejskim 
przemyśle opakowań elastycznych działa ponad 700 
producentów, jednak wśród nich 26 największych graczy 
dzieli pomiędzy siebie prawie 70% udziału w tym rynku. 
Według raportu, wszystkie rynki użytkowników końcowych, 
z wyjątkiem słodyczy i wyrobów tytoniowych, odnotowały 
wzrost. Na uwagę zasługuje rynek karmy dla zwierząt, 
której sprzedaż wzrosła w 2017 roku o 4%. PCI Wood 
Mackenzie przewiduje, że popyt na opakowania elastyczne 
w Europie nieznacznie wzrośnie w 2018 roku, a następ-
nie będzie rósł o 2,2% rocznie, osiągając w 2022 roku 
wartość 15,7 mld euro.

Agencja PCI Wood Mackenzie z siedzibą w Edynburgu, 
od 1973 r. zajmuje się analizą rynków: energetycznego, 
chemicznego, odnawialnych źródeł energii, metali i gór-
nictwa. W 2015 roku została zakupiona przez Verisk Ana-
lytics, amerykańską firmę zajmującą się analizą danych 
i oceną ryzyka.

Brother ADS-2200 wyróżniony  
BLI 2018 Pick Award

Dwustronny skaner dokumentów ADS-2200 firmy Brother 
otrzymał prestiżową nagrodę BLI 2018 Pick Award, 

przyznaną przez niezależne laboratorium testowe Buyers 
Laboratory (BLI). To biurowe urządzenie może skanować 
do 35 str./min w rozdzielczości do 1200  1200 dpi. 
Wyposażone jest w automatyczny podajnik dokumentów 
do 50 arkuszy, który obsługuje różne formaty, w tym A4, 
A5, A6, B5 czy B6.

Zwycięzcy Print Innovation  
Awards 2018 

Stowarzyszenie World Printers Forum, działające w ra-
mach WAN-IFRA, zorganizowało konkurs Print Inno-

vation Awards, aby nagrodzić najbardziej innowacyjne 
produkty i usługi w zakresie druku na całym świecie. 
Konkurs jest otwarty dla wydawców gazet, czasopism 
i publikacji reklamowych, a także dla agencji reklamo-
wych. W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu wzięły 
udział 54 firmy z 19 krajów. Jury, w skład którego weszli 
członkowie Forum World Printers, oceniało kandydatury 
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na podstawie takich kryteriów jak innowacyjność, kre-
atywność, doskonałość, trafienie w potrzeby odbiorców, 
jakość. Suma przyznanych przez sędziów punktów pozwo-
liła wyłonić złotych, srebrnych i brązowych zwycięzców 
w siedmiu kategoriach: Innowacja reklamowa, Innowa-
cyjny produkt, Nowy produkt, Przeprojektowany produkt, 
Publikacja specjalna, Produkt dla młodych czytelników, 
Innowacja biznesowa.

Nagrody zostały wręczone 9 października, pierwszego 
dnia wystawy IFRA World Publishing Expo w Berlinie.

Luminescence Sun Chemical  
Security członkiem ICA

Luminescence Sun Chemical Security, firma produku-
jąca farby zabezpieczające stosowane przy produkcji 

banknotów, paszportów, kart identyfikacyjnych i innych 
papierów wartościowych, znajdujących powszechne 
zastosowanie na rynku security printing, stała się 
członkiem International Currency Association (ICA). Ta 
organizacja non profit zajmuje się szeroko rozumianą 
unifikacją różnych dostawców, działających na międzyna-
rodowym rynku walutowym. Jej nadrzędnym celem jest 
wspieranie i promowanie globalnej roli spełnianej przez 
waluty. ICA dostarcza swoim członkom istotnych infor-
macji rynkowych, m.in. w kontekście zmian politycznych 
i technologicznych wpływających na całą branżę. Stanowi 
też forum wymiany wiedzy, oferując udział w komitetach 
eksperckich i zebraniach środowiskowych, poświęconych 
tej tematyce.

Walstead kupił  
LSC Communications

Walstead Group Limited z siedzibą w Londynie, nie-
zależna komercyjna grupa poligraficzna w Europie, 

w ostatnich dniach września br. dokończyła transakcję 
przejęcia europejskiego oddziału firmy poligraficznej 
LSC Communications, Inc., z siedzibą w Polsce. LSC 
Poland specjalizuje się w druku czasopism, katalogów, 
ulotek reklamowych, produkcji materiałów marketingo-
wych w punktach sprzedaży detalicznej (materiały POS) 
oraz w usługach premediowych dla ponad 430 klientów 
w 34 krajach. Firma zatrudnia ponad 2000 pracowników 
w sześciu lokalizacjach w Polsce, jej przychody za rok 
2017 wyniosły 210 mln euro. LSC Poland zmieni nazwę 
na Walstead Central Europe i będzie stanowić czwarty 
regionalny oddział (obok Walstead UK, Walstead Iberia 
i Leykam Let’s Print).

Po przejęciu Walstead stanie się największą niezależ-
ną grupą poligraficzną działającą w segmencie ulotek 
reklamowych i czasopism w Europie. W powiększonej 
grupie zatrudnionych będzie ponad 4400 pracowników 
obsługujących 67 maszyn do druku offsetowego rolowego 
i cztery maszyny rotograwiurowe w 19 zakładach produk-
cyjnych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Czechach, 
Słowenii i Polsce.

Meteor Inkjet rośnie  
i zmienia siedzibę

Brytyjska firma Meteor Inkjet, będąca niezależnym do-
stawcą elektroniki i oprogramowania sterującego do 

atramentowych głowic drukujących, przenosi swoją sie-
dzibę do miejscowości Harston Mill nieopodal Cambrid-
ge. Nowa siedziba firmy jest większa od dotychczasowej, 
aby pomieścić dodatkowy personel zatrudniony do ob-
sługi rosnącej liczby zamówień. Na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat firma Meteor Inkjet podwoiła sprzedaż swoich 
produktów. Znacząca ich większość, bo aż 98%, jest 
eksportowana do 20 krajów na różnych kontynentach. 

Obecnie firma Meteor Inkjet ściśle współpracuje z wio-
dącymi producentami głowic drukujących. Jej rozwiązania 
wykorzystywane są w głowicach powszechnie spotykanych 
w maszynach drukujących m.in. na płytkach ceramicznych, 
opakowaniach czy tekstyliach. Pod koniec września firma 
poinformowała, że będzie dostarczać układy elektroniczne 
i oprogramowanie sterujące pracą głowic Xaar 2001+ 
i Xaar 1003 z technologią High Laydown. Są to głowice 
do przemysłowych drukarek atramentowych wykorzysty-
wanych m.in. do zadrukowywania ceramiki, przedmiotów 
trójwymiarowych, ale także etykiet czy opakowań. Zasto-
sowana w nich technologia High Laydown ma umożliwiać 
nakładanie dużych ilości atramentu lub lakieru w jednym 
przebiegu, zamiast czasochłonnego powtarzania procesu 
i nakładania kilku warstw po kolei. Według przedstawicieli 
Xaar i Meteor Inkjet pozwala to na uzyskiwanie efektów cha-
rakterystycznych dla sitodruku, którego stosowanie bywa 
jednak nieopłacalne przy drukowaniu mniejszych nakładów. 

W grudniu 2016 roku firma Meteor Inkjet została 
przejęta od TTP Group przez Global Graphics. Półtora 
roku później jej obecny właściciel znalazł się na liście 
1000 najszybciej rozwijających się firm w Wielkiej Bry-
tanii. Firma Global Graphics specjalizuje się w tworzeniu 
oprogramowania dla cyfrowych drukarek inkjetowych, 
a do grona jej klientów należy m.in. HP, Canon, Ricoh, 
Mercedes-Benz czy Siemens.

Od Wydawcy
Szanowni Państwo,
informujemy, że ze względu na wzrost kosztów zwią-
zanych m.in. z dystrybucją jesteśmy zmuszeni od  
1 stycznia 2019 roku podnieść ceny pojedynczych eg-
zemplarzy oraz prenumeraty „Świata DRUKU”. Cena 
egzemplarza wyniesie 18 zł (w tym VAT 8%), zaś np. 
prenumeraty rocznej 216 zł, prenumeraty półrocznej 
– 120 zł. Uczniowie i studenci otrzymają 50% zniżki 
od tych kwot. Jednakże osoby, które zamówią pre-
numeratę od numeru „Świata DRUKU”, który ukaże 
się jeszcze w roku 2018 (np. od numeru 10, 11 lub 
12/2018), zapłacą według cennika obowiązującego 
obecnie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na 
stronie http://www.swiatdruku.eu/Swiat-DRUKU/
Prenumerata.


