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Drodzy Czytelnicy,
według danych Związku Polskiego Leasingu tylko w ubiegłym roku dzięki tej formie finansowania polskie firmy poligraficzne
zrealizowały inwestycje o łącznej wartości 67,8 mld zł, a w pierwszej połowie 2018 roku branża leasingowa odnotowała
istotne wzrosty w zakresie maszyn poligraficznych (+26,2%). Jest to najlepszy dowód rosnącej popularności leasingu
w poligrafii. Firmy wybierają leasing operacyjny przede wszystkim ze względu na korzyści podatkowe oraz elastyczność
tego rodzaju finansowania. Jednak nie zawsze jest on najlepszym rozwiązaniem. Kiedy warto rozważyć leasing, a kiedy
kredyt na zakup np. maszyny, doradza Mikołaj Łagowski.
Od kilku już lat w listopadzie wiele mówimy o zarządzaniu barwą w poligrafii – przede wszystkim podczas konferencji
Akademia Zarządzania Barwą, której tegoroczna edycja odbędzie się 22 bm. w Warszawie. W tematykę tę wprowadza
Państwa także Paul Lindström, pisząc o zarządzaniu barwą w produkcji drukowanych materiałów do dekoracji wnętrz.
Joanna Roszkowska uświadamia nam, że marki premium to nie tylko produkty dla ludzi, a Iwona Dulińska przywołuje ku
przestrodze historię pewnej tabliczki znamionowej. Tradycyjnie też na naszych łamach znajdą Państwo relacje z targów
FachPack i Taropak/4 Print Week, obchodów 50-lecia kształcenia poligrafów na Politechnice Warszawskiej oraz innych
wydarzeń branżowych.
Przyjemnej lektury!
Magdalena Korczyńska
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Materiały do artykułów promocyjnych powinny być dostarczone w wersji
cyfrowej w postaci plików DOC lub RTF (dane teleadresowe i tekst) oraz
JPEG lub TIFF (logo i zdjęcia). Artykuły promocyjne przygotowywane do
publikacji są przed oddaniem ich do druku przesyłane zamawiającemu do akceptacji. Forma graficzna artykułów promocyjnych podlega
zasadom jednolitym dla wszystkich materiałów zamieszczanych w czasopiśmie. Jedna strona artykułu to około 3500 znaków (z grafiką).
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WYDARZENIA

Trzecia edycja
Konkursu Poligraficznego PW

Z

akład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki
i Poligrafii Politechniki Warszawskiej organizuje III edycję
Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów
szkół średnich, który realizowany będzie przez Wydział
Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. „Świat
DRUKU” jest patronem medialnym tej cieszącej się rosnącą z roku na rok popularnością inicjatywy. Jej celem
jest zwiększenie zainteresowania uczniów zagadnieniami
nowoczesnej poligrafii oraz integracja poligraficznego
środowiska nauczycielskiego i akademickiego.
Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji
PW poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te
obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą
realizowane od roku akademickiego 2019/2020.
Pierwsze dwa etapy konkursu realizowane będą za
pośrednictwem strony internetowej https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl, gdzie dostępny jest także regulamin.
Pierwsze dwa etapy konkursowych zmagań rozpoczęły
się 15 listopada br. o godz. 12.00, zakończą się 15 grudnia br. o godz. 24.00. Etap finałowy rozpocznie się 15
marca 2019 roku o godzinie 12.00 w gmachu Zakładu
Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy
ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie.
Osoby zakwalifikowane do finału zostaną o tym powiadomione do 15 stycznia 2019 roku za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
Informacji udziela sekretariat Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii.

Za nami targi ExpoOPAKOWANIA

W

dniach 21–22 listopada br. na terenie centrum targowo-wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się druga
edycja Targów Opakowań ExpoOPAKOWANIA. Tegoroczne
wydarzenie poświęcone było przede wszystkim opakowaniom
przeznaczonym dla przemysłu, recyklingowi i przemysłowi 4.0.
Pierwszego dnia targów dominowała tematyka automatyzacji, robotyzacji i zastosowania przemysłu 4.0 w branży
opakowaniowej – wszystko za sprawą Forum „Automatyzacja i robotyzacja – odpowiedź na wyzwania branży opakowań”, zorganizowanego przez Expo Silesia i Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP). Instytut ten poprowadził również praktyczne warsztaty z programowania
robotów przemysłowych. Tego dnia zaplanowano także
konferencję naukową „Opakowania dla ludzi i środowiska”,
podczas której Katedra Opakowalnictwa Towarów na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przedstawiła m.in.
nowoczesne metody badania opakowań, projektowanie
produktu zintegrowanego oraz metody zastosowania opakowań jako narzędzi komunikacji. Natomiast Koło Naukowe
Opakowalnictwa Towarów UEK poprowadziło praktyczne
warsztaty z marketingowych technik badań opakowań.

Drugi dzień targów był poświęcony problematyce
recyklingu odpadów i Gospodarce o Obiegu Zamkniętym. Polska Izba Opakowań zorganizowała Konferencję
Opakowaniową, zaś Polska Izba Odzysku i Recyklingu
Opakowań wraz z partnerami seminarium „Opakowania
i odpady opakowaniowe dzisiaj i jutro” oraz szkolenie
„Odpad opakowaniowy to surowiec”.

Jubileuszowy Fast Textile 2018

P

odczas odbywającej się w dniach 22–24 listopada br.
w Ptak Warsaw Expo jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile producenci,
dystrybutorzy i usługodawcy po raz piąty zaprezentowali
swą ofertę w strefach tematycznych dotyczących tkanin,
dzianin, dodatków, akcesoriów, przędz, maszyn, usług,
tekstyliów domowych, mediów, a także w strefach międzynarodowych, w tym chińskiej, tureckiej, tajwańskiej,
włoskiej i holenderskiej. „Świat DRUKU” również był obecny ze swoim stoiskiem na tym najważniejszym spotkaniu
branży tekstylnej w Polsce. Obszerniejszą relację zamieścimy w jednym z najbliższych wydań naszego magazynu.

Warsztaty Fashion
PrinTEXTILE 2.0 z API.PL

W

ramach tegorocznej edycji międzynarodowego wydarzenia modowego Łódź Young Fashion, które odbyło
się w dniach 16–20 października br. w Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi, firma API.PL po raz kolejny zorganizowała warsztaty Fashion PrinTEXTILE 2.0.
Łódź Young Fashion to impreza modowa organizowana
przez miasto Łódź oraz Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, promująca młodych projektantów z całego świata. W jej trakcie odbywają się pokazy mody,
konkursy i warsztaty, w tym Łódź Young Fashion Award,
Ogólnopolski Konkurs „Złota Nitka” i Gala Dyplomowa absolwentów Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP. W jury konkursów
zasiadają uznani i cenieni projektanci i designerzy.
Dwie odsłony organizowanych przez API.PL jednodniowych warsztatów Fashion PrinTEXTILE 2.0 odbyły się 16
i 17 października. Ich tematem przewodnim była „siła
personalizacji” w druku na tekstyliach. Uczestnicy mogli
zapoznać się ze sposobami aplikacji oryginalnych i personalizowanych projektów na odzież za pomocą technologii
termotransferu: folii termotransferowych (Flex, Flock,
Flex Digital), druku DTG, druku sublimacyjnego i druku
ekosolwentowego. Pokazy odbyły się z wykorzystaniem
urządzeń marki Epson, Transmatic, Summa i Graphtec.
Warsztaty wzbogaciła prezentacja pt. „Trendy w druku na
tkaninie na sezon S/S 2019”, którą poprowadziła Michalina Szurgot, doktorantka ASP.

Laboratorium druku cyfrowego
w IPPŁ

D

nia 26 października br. w Instytucie Papiernictwa
i Poligrafii Politechniki Łódzkiej odbyło się uroczyste
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otwarcie laboratorium druku cyfrowego i przekazanie
maszyny Konica Minolta do druku cyfrowego Accurio Print
C2060L. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dostawcy urządzenia, władz i pracowników uczelni, studenci
i zaproszeni goście.
Gości powitał dr Konrad Olejnik, dyrektor IPiP PŁ. Następnie
Mateusz Woźniak, dyrektor sprzedaży Konica Minolta, przedstawił prezentację pt. „Cyfrowa transformacja”. Podkreślił on,
że technologia ma być podstawą do wykorzystania w kreacji,
a rola inżyniera związana jest z rynkiem. Pokazał film z wdrożenia nowych technologii w drukarni Totem i życzył wszystkim
studentom, aby w swojej pracy zawodowej mogli wprowadzać
w życie nowe rozwiązania. Po prezentacji nastąpił pokaz maszyny Accurio Print C2060L, który był punktem wyjścia do
przeprowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych dla grupy studentów
(dzielą się z Państwem swymi wrażeniami na s. 44).
Urządzenie zostało oddane na określony czas do testowania parametrów drukowalności różnych rodzajów
papierów oraz do wykorzystywania w ćwiczeniach laboratoryjnych dla studentów i pracowników naukowych. W geście
podziękowania Konrad Olejnik wraz ze Svitlaną Khadzhynovą przekazali na ręce Mateusza Woźniaka wykonany
osobiście przez panią doktor obraz z papieru czerpanego.

VIII Salon Ciekawej Książki

W

dniach 16–18 listopada br. w łódzkiej Hali Expo przy
ul. Politechniki 4 odbyła się ósma już edycja Salonu
Ciekawej Książki. Jest to cykliczne wydarzenie poświęcone
branży wydawniczo-księgarskiej, mające na celu promowanie interesujących książek i ich autorów, wymianę myśli
podczas paneli dyskusyjnych, a także popularyzowanie
czytelnictwa, również wśród dzieci, do których skierowana
została część oferty Salonu. W tym roku hasło przewodnie
wydarzenia brzmiało: „Nie ma Polski bez literatury”.
W czasie imprezy zostały zaprezentowane nowości z rynku
księgarskiego, wśród wystawców znaleźli się polscy i zagraniczni wydawcy, hurtownie książek, księgarnie, instytucje
kultury, stowarzyszenia związane z rynkiem książki w Polsce,
drukarnie oraz dystrybutorzy mediów elektronicznych. Na stoiskach goście mogli zakupić interesujące tytuły, nie zabrakło także spotkań autorskich, m.in. z Michałem Ogórkiem
i Wojciechem Chmielarzem, oraz gości specjalnych. Dla
dzieci i młodzieży przygotowano bogaty program edukacyjny,
obejmujący m.in. warsztaty literackie, kaligrafii oraz plastyczne i muzyczne, skupione w dużej części na tematyce odzyskania przez Polskę niepodległości. Ciekawym wydarzeniem
był także escape room poświęcony Józefowi Piłsudskiemu.
Jednocześnie z Salonem Ciekawej Książki odbyły się
Targi Prezentów Świątecznych Mikołajek. 16 listopada
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. J. Piłsudskiego
odbyła się także konferencja „Zofia Kossak (1889–1968)
w świecie wartości”, ponadto w dniach 16–17 listopada
miał miejsce III Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Bibliotekarzy pod hasłem „Przygoda w Bibliotece”.

Dzień otwarty z Atrium

D

nia 19 października br. w opolskiej siedzibie firmy Atrium
odbył się dzień otwarty, podczas którego zwiedzający
mogli zobaczyć blisko 20 drukarek wielkoformatowych.
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Pokazane zostały m.in. maszyny LED-UV marki EFI (w tym
modele Pro 16h i Pro 24f), plotery solwentowe i LED
marki Artemis (KM 32xx, ploter LED-UV Pulsar i drukarka
1621 LED-UV), plotery marki Mutoh (m.in. nowe modele
ValueJet 1638UR i 626UF oraz plotery żywiczne ValueJet
serii X). Obok urządzeń do druku goście mogli przyjrzeć
się i przetestować nowości z fabryki mediów IKONOS (np.
folie Quick-Stick i Tytan) oraz zobaczyć proces produkcji
materiałów do druku wielkoformatowego.

INWESTYCJE

Drukarnia Vipro kupiła
AccurioPress C6085

P

o instalacji kolorowej maszyny AccurioPress C6085
firmy Konica Minolta w gdańskiej drukarni Vipro możliwe
stało się wprowadzenie w życie jej hasła reklamowego:
„Zamów rano, odbierz po południu”. Jak podkreślają właściciele firmy, urządzenie znacząco zwiększyło jej wydajność w zakresie realizacji wydruków cyfrowych. Podniosło
też ich jakość usług do poziomu offsetu, będącego w tym
zakładzie dominującą techniką.
Drukarnia Vipro istnieje od niemal 20 lat i świadczy szeroki zakres usług poligraficznych – od druku po usługi introligatorskie. Niemal każdego roku inwestuje w nowoczesne
maszyny. „Zakup nowego urządzenia do druku cyfrowego
podyktowany był koniecznością wymiany starszego modelu
maszyny Konica Minolta, jaki użytkowaliśmy, na nowszy,
bardziej wydajny – mówi Bogdan Puckowski, jeden ze współwłaścicieli firmy Vipro. „Spadające nakłady, coraz większa
różnorodność zleceń, konieczność ich wykonania niemal od
ręki – to dzisiejsze potrzeby klienta drukarni. Dlatego chcąc
istnieć i dalej intensywnie się rozwijać, musimy inwestować
w technologię cyfrową i coraz bardziej wydajny sprzęt.
Również uruchomienie naszego sklepu internetowego wygenerowało potrzebę posiadania urządzenia, które wykona
znacząco więcej zleceń w tym samym czasie”.
Przed zakupem Vipro przeprowadziło testy kilku konkurencyjnych rozwiązań, porównując oferty w zakresie
druku, jakości, formatu i wydajności. „AccurioPress
C6085 okazała się najlepsza – mówi Karol Burski z drukarni. „Gwarantuje powtarzalność kolorów niezależnie od
zamówionego nakładu oraz wysoką jakość, niemal nie do
odróżnienia od tych samych prac wykonanych w offsecie”.
Maszyna AccurioPress C6085 drukuje niemal 100 stron
na minutę i umożliwia zastosowanie wielu podłoży – od
cienkich papierów, poprzez gruby karton (o gramaturze
od 52 do 400 g/m2), aż po papier tłoczony czy koperty. Właściciele zwracają uwagę również na możliwość
personalizacji oraz wydrukowania egzemplarzy testowych,
o które coraz częściej pytają klienci.

Speedmaster XL 106-8-P
trafił do Colours Factory

W

drukarni Colours Factory z główną siedzibą w Pile
rozpoczęła pracę nowa maszyna Heidelberg Speed-
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Zapraszamy na szkolenie „Poligrafia w marketingu”

W

bieżącym roku wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o.,
wydawca „Świata DRUKU”, organizuje w ramach
Akademii Wiedzy kolejne jednodniowe szkolenie „Poligrafia w marketingu”, przeznaczone dla marketingowców
z różnych branż, agencji reklamowych i innych zainteresowanych. Szkolenie organizowane będzie w Warszawie
11 grudnia 2018 roku. Jego celem jest zapoznanie
uczestników z praktycznymi i teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi przygotowania projektu, druku,
uszlachetniania i introligatorni, a także uświadomienie
możliwości i ograniczeń poszczególnych technik drukarskich w zakresie optymalizacji kosztów, oszczędności
czasu i wypracowania skutecznych sposobów komunikacji między działem marketingu, agencją reklamową lub
studiem graficznym a drukarnią.
Szkolenie poprowadzi Jacek Hamerliński, zastępca dyrektora ds. rozwoju w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego (COBRPP). Od prawie
30 lat specjalizuje się w poligrafii i systemach wydawniczych. 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, naukowiec, konsultant. Prowadzi badania w COBRPP, gdzie kieruje
Zespołem Badawczym Elektroniki Drukowanej. Autor licznych artykułów specjalistycznych, publikowanych w pismach
branżowych, polskich i zagranicznych.
Program:
1. Merytoryczne i techniczne przygotowanie publikacji:
• projektowanie reklam i publikacji marketingowych (dobór 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;
master XL 106-8-P LED UV, drukująca w formacie B1,
wyposażona w większość dostępnych opcji podnoszących
wydajność i bezpieczeństwo produkcji. Colours Factory
to jedna z większych i nowocześniejszych drukarń w Polsce, której głównymi odbiorcami są klienci korporacyjni.
Wykorzystując technologię druku offsetowego, cyfrowego
oraz wielkoformatowego, oferuje kompleksową obsługę
w zakresie poligrafii i promocji dla wielu znanych sieci
handlowych w Polsce i za granicą.
Jednym z ważnych obszarów działania firmy jest także
produkcja i montaż billboardów na terenie Polski (275 tys.
wydrukowanych i wyklejanych billboardów rocznie). Obecnie firma zatrudnia blisko 700 pracowników. Nowoczesny

• technologia;
• zarządzanie barwą;
• proofing kontraktowy;
b) drukowanie (press):
• najczęściej stosowane techniki druku (offset,
wklęsłodruk, typografia, fleksografia, sitodruk,
tampondruk, druk cyfrowy mało- i wielkoformatowy);
• 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/laminowanie, lakierowanie, lakierowanie wybiórcze,
tłoczenie folią, wykrawanie);
• introligatornia (zszywanie, klejenie, oprawa)
druków tradycyjnych i cyfrowych.
4. Współpraca z agencją reklamową i studiem graficznym.
5. Współpraca z drukarnią i optymalizacja kosztów:
• komunikacja;
• jaką drukarnię wybrać;
• jak napisać dobre zlecenie;
• jak kalkulować zlecenie, żeby było dobrze wykonane jakościowo i konkurencyjne cenowo;
• jak reklamować źle wykonane zlecenie.
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!
park maszynowy oraz magazyny zajmują 3 hale, a całkowita powierzchnia produkcyjna, magazynowa i biurowa
obejmuje 16 tys. m2. W zakresie druku offsetowego
drukarnia dysponuje kilkoma maszynami drukującymi
serii Speedmaster, które mogą produkować do 18 tys.
ark./h, co w ciągu doby daje ponad 2,5 mln ark. Na jej
wyposażeniu są także naświetlarki CTP Suprasetter,
maszyny introligatorskie oraz elementy systemu Prinect.
Jak podkreśla Marek Kruszka, dyrektor ds. produkcji
i rozwoju w Colours Factory, wybór firmy padł na urządzenie Speedmaster XL 106-8-P LED UV nie tylko ze
względu na jego wydajność i skrócenie do minimum czasu schnięcia arkuszy przed ich dalszą obróbką, ale też
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z powodu możliwości wykorzystania specjalnych podłoży
i efektów specjalnych, co pozwoli na rozszerzenie portfolio
produktów oferowanych przez drukarnię. System suszenia
DryStar LED stanowi integralną część maszyny i gwarantuje wysoką wydajność suszenia i jakość druku, nawet przy
wysokich prędkościach drukowania lub przy zastosowaniu
wielu kolorów i lakierów. Dodatkowo wykorzystanie wysoko
wydajnych diod LED zmniejsza zużycie energii w stosunku
do innych tradycyjnych systemów suszenia, oznacza o wiele dłuższą żywotność diod (do 25 tys. godzin pracy) i nie
wymaga czasu nagrzewania ani schładzania. Dostęp do
modułu suszenia LED jest bardzo prosty, a sam system
może być wymontowywany bez użycia narzędzi („podłącz
i drukuj”). Zwiększoną wydajność suszenia osiągnięto,
minimalizując odległość między suszarką a arkuszem.
Wszystkie dane zleceń i ustawienia mogą być przechowywane za pomocą DryStar Advanced, co dodatkowo
przyspiesza czas narządu. Wszystkie czynności drukarz
może wykonywać za pośrednictwem Prinect Press Center
XL 2 lub panelu sterowania na wykładaniu.

Jeti Tauro 2500 LED
w firmie Kseroplast-Plus

W

firmie Kseroplast-Plus z podpoznańskiego Zakrzewa
rozpoczął niedawno pracę jeden z pierwszych w naszym kraju ploterów hybrydowych Agfa Jeti Tauro 2500
LED. To już szóste rozwiązanie drukujące marki Agfa,
dostarczone do tego przedsiębiorstwa na przestrzeni
ostatnich ośmiu lat. Obecnie park sprzętowy firmy Kseroplast-Plus w zakresie druku inkjetowego w całości składa
się z rozwiązań Agfa, wykorzystujących energooszczędną
technologię UV LED.
Tempo rozwoju firmy i zakupy kolejnych maszyn drukujących oraz sprzętu do konfekcjonowania wydruków to
efekt podobnej dynamiki rozwoju u jej klientów, zwłaszcza
strategicznego odbiorcy, którym jest jedna z sieci handlu
detalicznego. „Obsługujemy ją w 100% w Polsce, gdzie
firma ta posiada kilkaset sklepów. Zaś od kilku lat, m.in.
poprzez oddział w Rumunii, wyposażamy też jej placówki
w innych krajach, w jakich jest obecna. W planach jest
wspólna ekspansja na nowe rynki, także zachodnioeuropejskie, a może nawet otwarcie produkcji w naszym
rumuńskim oddziale, by usprawnić logistykę związaną
z obsługą zleceń na rynki bałkańskie” – mówi Andrzej
Wentland, właściciel firmy.
Jeti Tauro 2500 LED został zainstalowany w nowej,
oddanej w tym roku do użytku hali produkcyjnej. Jest
wykorzystywany przede wszystkim do zadrukowywania
mediów sztywnych, przez co stanowi obecnie podstawę
parku maszynowego Kseroplast-Plus w tym obszarze.
Ploter umożliwia zadrukowywanie 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. Sterowane jest
oprogramowaniem workflow – Asanti 3.0. Konstrukcja
urządzenia pozwala na sprawne podawanie i odbieranie
brytów oraz zdecydowaną redukcję mediów giętkich
przy rozruchu. Tauro to rozwiązanie proste w obsłudze
i ekonomiczne, gdyż wyeliminowano tu koszty związane
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z wymianą lamp UV, które zastąpiono energooszczędnymi
promiennikami UV LED. Maszyna jest gotowa do pracy tuż
po jej uruchomieniu.
Maszyna pracuje tu od czerwca br., pojawiła się w firmie
zaledwie kilka miesięcy po wcześniejszej inwestycji w model Anapurna RTR3200 LED. „W tym drugim rozwiązaniu
realizujemy większość prac z udziałem podłoży giętkich –
tłumaczy Andrzej Wentland. „Ploter Tauro również je
obsługuje, ale jego potencjał wolimy wykorzystać przede
wszystkim na obsługę materiałów sztywnych, stanowiących gros naszej produkcji. Trzecia maszyna marki Agfa –
ploter Anapurna H2050i LED, umożliwiająca zadrukowywanie zarówno mediów sztywnych, jak i giętkich – stanowi
obecnie uzupełnienie naszego parku sprzętowego”.

Pierwsza instalacja
plotera Artemis Pulsar 2

W

firmie Podkowiński sp. z o.o. z podkrakowskich Balic
zainstalowano pierwszy w kraju ploter LED-UV marki
Artemis – Pulsar 2. Przedsiębiorstwo od 1997 roku zajmuje się sprzedażą i serwisem pojazdów i naczep, a ploter
jest w nim wykorzystywany do produkcji wielkoformatowych plandek i reklam na pojazdach.
Pulsar 2 o szerokości druku 3,20 m charakteryzuje się
stabilną konstrukcją oraz ciężkim systemem podawania
i odbioru mediów, dostosowanym do materiału o tak dużym ciężarze, jakim są plandeki, które mają nawet dwa
razy większą gramaturę od standardowego banera reklamowego. W maszynie zastosowano system prowadzenia
mediów bez rolek dociskowych, co znacznie zwiększa
gamę stosowanych mediów w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami i „tradycyjnymi” ploterami o tej szerokości. Urządzenie zawiera cztery niezależne strefy podsysu,
które mają za zadanie przyciągać materiał do stołu, aby
leżał płasko w momencie przejazdu karetki drukującej. Za
posuw materiału oprócz systemu rolowego odpowiadają
silniki Panasonic o mocy aż 750 W. Innym elementem
są przemysłowe szyny i ciche prowadnice THK. Maszyna
waży aż 2500 kg. Ploter wyposażony jest we wbudowaną
stację roboczą z monitorem i oprogramowaniem.
Pulsar drukuje standardową paletą atramentów CMYK
oraz kolorem białym. W zależności od konfiguracji maszyna wyposażona jest w szybkie głowice Konica Minolta
1024 z kroplą 6 lub 13 pl. W 4 pasach drukuje nawet
60 m2/h. Technologia LED-UV utrwala atrament w momencie zadruku, jest energooszczędna. Atramenty LED-UV stosowane w ploterze Pulsar 2 są ekologiczne, bezzapachowe, cechują się brakiem lotnych związków organicznych,
nie generują ozonu. Z uwagi na małą kroplę atramentu
ploter pozwala na realizację różnorodnych zleceń.

Drukarnia Jas-Pol
inwestuje w kolejną Rapidę

W

ostatnim czasie w drukarni Jas-Pol z Tylicza rozpoczęła
pracę nowa, sześciokolorowa maszyna półformatowa
z wieżą lakierującą – Rapida 75 PRO-6+L ALV2. To kolejne
już rozwiązanie marki Koenig & Bauer, na jakie zdecydował
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Zapraszamy na szkolenie „Effective Packaging”

W

bieżącym roku wydawnictwo Polski Drukarz sp. z o.o.,
wydawca „Świata DRUKU”, organizuje w ramach Akademii Wiedzy szkolenie „Effective Packaging – skuteczne
opakowanie, czyli jak w pełni wykorzystać potencjał opakowań w zwiększaniu wartości marki”. Szkolenie organizowane 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 Strategy Consultant w firmie Cobalt Spark. Od 16 lat specjalizuje 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, Wydawnictwo Murator, Scania Polska, International Tobacco,
CottonClub oraz JMD/Biedronka, Auchan, Real i Makro.
Autorka wielu publikacji na temat opakowań w marketingu, 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 koordynatorka 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 budowania marki i efektywnej sprzedaży produktu;
• funkcje opakowań, czyli czego konsumenci oczekują od opakowań i jak sprostać tym wymaganiom;
• design świadomy – jak projektować opakowania
skuteczne;
• zmiana strategii naśladownictwa na rzecz oryginalności, wyróżniania i jakości.

3. Rosnące wymagania konsumentów: jak zmiany demograficzne 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 Polsce – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy.
7. Proces projektowy:
• jak efektywnie pracować nad projektami opakowań;
• dobry brief to znaczy jaki – zrozumienie założeń
strategicznych podstawą efektywnej pracy z opakowaniami;
• 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!

się ten zakład poligraficzny, stawiający na nowoczesny,
rozbudowany park sprzętowy. Inwestycja ponad dwukrotnie zwiększyła jego moce produkcyjne, przyczyniając się
do sprawniejszej obsługi obecnych i pozyskania nowych
kontrahentów, przede wszystkim z południowej Polski.
Firma Jas-Pol działa od 1991 roku. Specjalizuje się
w drukowaniu i uszlachetnianiu etykiet (na butelki PET,
butelki szklane zwrotne oraz z wykorzystaniem papierów metalizowanych i samoprzylepnych), które stanowią
90–95% jej produkcji. Wykonuje też opakowania kartonowe,
książki (w oprawie szytej i klejonej) oraz różnego rodzaju
druki reklamowe. Jas-Pol obsługuje głównie zlecenia wysokonakładowe. „Musimy iść z duchem czasu – mówi Michał

Jasnosz, właściciel drukarni – a klienci oczekują coraz wyższej jakości, wydajności i elastyczności. Obsługujemy firmy
z różnych branż, m.in. – z uwagi na specyfikę produkcji, tj.
etykiety – wielu producentów wody butelkowanej, napojów
gazowanych i soków owocowych. Tu zaś nie ma miejsca na
opóźnienia czy przestoje w dostawach. Stąd konieczność
zakupu nowej, jeszcze szybszej maszyny”.
Dostarczona tu około pół roku temu Rapida 75
PRO-6+L ALV2 jest wyposażona w sześć zespołów drukujących i wieżę lakierującą, pakiet CX do zadrukowywania
grubszych podłoży (o grubości do 0,8 mm). Zawiera także
tzw. pakiet antystatyczny, wysprzęglane zespoły farbowe,
systemy mycia CleanTronic i suszenia – VaruDry Blue
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IR/TL. Maszyna obsługuje arkusze o powiększonym formacie (do 605  750 mm). Całości dopełnia zaawansowana technika pomiarowa w postaci systemów ErgoTronic
ColorDrive i Lab.
„Przed zakupem analizowaliśmy rozwiązania konkurencyjne, ale finalnie wybór padł na Koenig & Bauer z uwagi
na zaawansowanie technologiczne maszyny i szybką jej
dostępność, oraz ze względu na profesjonalny autoryzowany serwis tego producenta, jaki od lat zapewnia nam
krakowska firma Lubicz” – podsumowuje Michał Jasnosz.

Studio Grafico rozszerzyło
park maszynowy

P

rzedsiębiorstwo z Krosna kupiło nowy zestaw drukująco-tnąco-laminujący, w skład którego wchodzą:
drukarka wielkoformatowa Mutoh ValueJet 1324X, ploter
tnący Summa D120 oraz laminator RSC 1401h. Studio
Grafico oferuje usługi w bardzo szerokim zakresie. Wykonuje projekty graficzne (np. elementy identyfikacji firmy,
plakaty, kalendarze, zaproszenia, opakowania, etykiety)
i przeprowadza kompleksowe kampanie reklamowe,
oferuje też usługi druku cyfrowego i offsetowego, w tym
wydawnicze (zlecenia od instytucji i tzw. self publishing),
ponadto wykonuje elementy reklamy zewnętrznej (m.in.
litery przestrzenne, podświetlane kasetony, reklamę na
samochodach, konstrukcje wolnostojące i do montażu
reklam na ścianach budynków) oraz gadżety reklamowe
różnego typu.
Dostawca urządzeń, firma Atrium, przekonał właścicieli
Studio Grafico do zakupu systemu złożonego z trzech
niezależnych urządzeń, wskazując na takie zalety tego rozwiązania jak produktywność, elastyczność i opłacalność.
Zestaw często kosztuje tyle samo co jedno urządzenie
drukująco-tnące, można go w każdej chwili rozbudować,
jeżeli charakter produkcji tego będzie wymagał, wreszcie
dzięki kilku niezależnym maszynom w tym samym czasie można obsługiwać różne zlecenia, a wydrukowaną
pracę można wyciąć w dowolnym momencie po zdjęciu
z drukarki.
Żywiczny ploter Mutoh ValueJet 1324 X to popularny
na polskim rynku model, dający szerokie możliwości
produkcji. Model plotera tnącego D120 należy do rodziny SummaCut, pracującej w zaawansowanej technologii
przewidywania wektorowego, która wycina skomplikowane rysunki i litery ze zwiększoną wydajnością nawet
z grubych folii. Czas wycinania jest zredukowany, łuki
są łagodniejsze a silniki mniej obciążone, co zwiększa
żywotność maszyny. Automatyczny system pozycjonowania OPOS X umożliwia odczyt nadrukowanych znaczników
dla konturowego wycinania nie tylko na standardowych
materiałach, ale również na materiałach odblaskowych,
holograficznych, lustrzanych i różnego rodzaju laminatach.
W przypadku niedokładnego załadowania zadrukowanych
mediów, OPOS X automatycznie przestawi układ współrzędnych tak, aby dostosować wycinanie do ułożenia folii.
Plotery tnące SummaCut D cechują się prędkością cięcia
do 1131 mm/s. Nacisk noża można ustawić w zakresie
od 0 do 400 g (z dokładnością do 5 gram). Przyspieszenie noża sięga 3G. Model D120 obsługuje materiały do
1270 mm. Ostatnie urządzenie w zestawie, laminator RSC
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1401h, oferuje wysoką jakość wykonania i stabilność pracy. Wszystkie modele w tej grupie mają wysokiej jakości
silikonowe wałki. Laminatory RSC w zależności od modelu
oferują wiele funkcji dodatkowych, m.in. laser zabezpieczający, dziewięć poziomów prędkości, panel sterujący,
pedał nożny, nóż odcinający.

Drukarnia Opinion
z nowym Mutohem

P

loter z żywicznej serii firmy Mutoh wybrała w ostatnim
czasie również gliwicka drukarnia Opinion. Działające
od 25 lat przedsiębiorstwo Opinion oferuje kompleksową
usługę w zakresie komunikacji wizualnej – od projektu
przez produkcję po instalację i serwis billboardów, witryn,
dekoracji i brandingu wnętrz sklepów, hoteli, biur i restauracji. Firma dysponuje nie tylko drukarnią wielkoformatową, ma również własną szwalnię i magazyn.
Zakupiony model ValueJet 1638 X to najszybsza maszyna wielkoformatowa o szerokości 162 cm w ofercie japońskiego producenta, osiągająca prędkość wydruku prawie
100 m2/h, zaś w trybie Quality 20 m2/h. Urządzenie
drukuje z maksymalną rozdzielczością 1440  1440 dpi,
jednak zadowalające efekty daje już rozdzielczość 540 
720 dpi. Jak podaje dystrybutor, w najczęściej wybieranych trybach produkcyjnych łączących jakość i wydajność
osiąga 38 m2/h.
Maszyna należy do serii żywicznych ploterów wielkoformatowych marki Mutoh, drukujących ekologicznymi atramentami UMS. Ich szeroki gamut kolorystyczny pozwala
drukować „korporacyjne” kolory, gdyż pokrycie palety
Pantone C wynosi aż 83% (z czterech kolorów CMYK).
Tak jak w innych urządzeniach serii X, praca plotera
opiera się na trzech istotnych technologiach: Mutoh Intelligent Interweaving i Mutoh DropMaster oraz Variable Dot.
ValueJet 1638X wyposażony jest ponadto w dwie stałe,
długowieczne głowice piezo (nie termiczne), stalowy pasek
posuwu karetki, pozłacaną płytkę głowicy, rolki dociskowe
na całej szerokości stołu roboczego, oprogramowanie
Onyx, szczelny, hermetyczny i bezpieczny dla użytkownika
i plotera system atramentów w workach.

Nisza pomysłem
na biznes drukarni I-Bis

I

-Bis to niewielka wrocławska firma rodzinna, gdzie niedawno
wdrożono system zbierająco-broszurujący Duplo z podajnikiem cyfrowym. Przemysław Bieroński, właściciel drukarni,
jako największe zalety tego modułowego rozwiązania wymienia możliwość szybszej realizacji zleceń (ulotek, broszur,
książek, czasopism) w różnych formatach i elastycznego
przygotowania bloków pod oprawę twardą, a także produkcji
w dwóch strumieniach. Podajnik w nowo zainstalowanym
systemie Duplo ma dwie tace. W każdej z nich odbywa się
kontrola podawania arkusza, można tu również dołączyć
czytnik kodów kreskowych do produkcji pakietowej.
I-Bis rozpoczęła działalność w latach 90. ubiegłego
wieku. Początkowo zajmowała się składem książek
i czasopism, z czasem zainwestowała w naświetlarkę do
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filmów, a następnie w system CtP, obsługując drukarnie
usługowo, i taki model biznesowy stosuje do dziś. „Obsługujemy małe i średnie drukarnie – mówi Przemysław
Bieroński – które potrzebują pewnych niszowych usług dla
swoich zleceń, a zakup odpowiednich urządzeń jest dla
nich zwyczajnie nieopłacalny. My inwestujemy w sprzęt,
który pozwala nam obsługiwać tego rodzaju klientów,
i to się doskonale sprawdza”. Widząc, że to obróbka po
druku jest dla wielu firm problemem, drukarnia rozpoczęła
inwestycje w introligatornię. Początkowo były to klejarka, krajarka i falcerka, następnie falcerka do wkładów
opakowaniowych. W niedługim czasie I-Bis pozyskał do
współpracy kilkanaście drukarń, które już od kilkunastu
lat zlecają mu tego rodzaju prace. Firma I-Bis obecnie
nadal zajmuje się produkcją książek czy czasopism dla
wydawnictw (to około 40% jej produkcji), aż do finalnej
obróbki, co stanowi kolejne 50% jej produkcji. Oprócz tego
realizuje usługi w zakresie drukowania.
„Pierwszym impulsem do zakupu systemu broszurująco-zbierającego – mówi Przemysław Bieroński – było
zlikwidowanie wąskiego gardła przy produkcji instrukcji
dla producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń
AGD, których wokół Wrocławia jest wielu. Drukowaliśmy je i wykańczaliśmy na przystawkach do maszyn
cyfrowych. Posiadamy cztery takie urządzenia. Samo
drukowanie możemy realizować bardzo szybko. Sposób
wykańczania prac, jaki wcześniej stosowaliśmy, znacząco
(nawet pięciokrotnie) spowalniał produkcję. Dodatkowym
problemem dla nas było łączenie produkcji kolorowej
z czarno-białą oraz uszlachetnionych okładek, mieliśmy
duże opóźnienia czasowe. Koniecznością stał się zakup
urządzenia, które odciąży maszyny cyfrowe i przyspieszy
naszą produkcję. Odpowiedzią na te potrzeby okazał się
system Duplo. W tym czasie była to jedyna propozycja na
rynku przystosowana do produkcji cyfrowej, wyróżniająca
się podajnikiem obsługującym zarówno formaty bardzo
małe, jak również duże albumowe, a na tym nam zależało.
Teraz możemy wykonywać zlecenia także dla firm z innych
części naszego kraju”.

Jest to szczególnie ważne w przypadku wydruków o wysokim poziomie krycia. Pozwala to na obniżenie kosztów
produkcji i zwiększenie zakresu realizowanych prac.
Natomiast wykorzystanie nowych atramentów umożliwia
rozszerzenie gamutu barwy.

Pierwsze europejskie zamówienie
na Ricoh Pro VC70000

Zmiany w Sun Chemical

H

olenderska drukarnia Zalsman to pierwsza firma w Europie, która zdecydowała się na zakup atramentowego
systemu produkcyjnego na papier ciągły – Ricoh Pro
VC70000. Trzy lata wcześniej odbyła się tam także pierwsza na świecie instalacja modelu Pro VC60000. Herman
Verlind, dyrektor i współwłaściciel Zalsman uważa, że ta
inwestycja przyczyniła się do potrojenia obrotów firmy
pochodzących ze zleceń realizowanych w technologii
druku cyfrowego – obecnie stanowią one 30% wszystkich obrotów firmy, jednak do 2020 roku przewidywany
jest ich wzrost nawet do 50%. „Trzyletnie doświadczenie
pokazało nam ogromny potencjał drzemiący w atramentowych systemach produkcyjnych na papier ciągły. Wysoka
jakość i efektywność przesądzają o tym, że coraz więcej
użytkowników rezygnuje na ich rzecz z systemów offsetowych” – dodaje.
Model Pro VC70000 wyposażony jest w nową technologię suszenia, która znacznie skraca proces schnięcia.

PERSONALIA

Mariusz Fronia w Reprografie

W

październiku br. do zespołu firmy Reprograf SA dołączył
Mariusz Fronia. Jako Product Manager będzie on zajmował się sprzedażą materiałów do druku wielkoformatowego. Szybki rozwój działu był powodem powiększenia go
o kolejnego specjalistę z doświadczeniem i znajomością
specyfiki tej branży.
Mariusz Fronia ma ponad 14-letnie doświadczenie
w zarządzaniu i sprzedaży produktów wielkoformatowych.
W swojej karierze zawodowej współpracował zarówno
z dostawcami europejskimi, jak i azjatyckimi. Reprograf
ma bogate portfolio podłoży do druku w różnych technologiach: UV, sublimacja, latex oraz solvent. Oferuje tekstylia,
banery, papiery, folie, tapety oraz tusze.

Nowy dyrektor generalny EFI

F

irma Electronics For Imaging ogłosiła zmianę na stanowisku dyrektora generalnego z dniem 15 października
br. Nowym CEO został William D. Muir, który zastąpił na
tym stanowisku Guya Gechta. Gecht pozostanie członkiem
zarządu i będzie doradcą CEO.
Muir ma 25-letnie doświadczenie w dziedzinie inżynierii
przemysłowej i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych
produktów. Do EFI przeszedł z firmy Jabil, gdzie ostatnio
pełnił funkcję dyrektora operacyjnego.

K

ierownictwo firmy Sun Chemical przejmuje Myron
Petruch, który z dniem 1 stycznia 2019 roku obejmie
stanowisko dyrektora generalnego koncernu. Od ośmiu
ostatnich lat prowadził on z sukcesami firmę Sun Chemical Performance Pigments jako dyrektor generalny
działu produktów pigmentowych. Zastąpi on Rudiego
Lenza, który przejdzie do nowej roli wiceprezesa zarządu
koncernu.

Nowa szefowa sprzedaży
regionalnej Sharp CEE

D

o zespołu Sharp Electronics CEE, producenta urządzeń
wielofunkcyjnych oraz profesjonalnych systemów cyfrowych dla środowisk biurowych oraz punktów druku, dołączyła Sylwia Adamczyk, która objęła stanowisko Distribution
Sales Manager CEE i będzie odpowiedzialna za sprzedaż
oraz rozwój sieci dystrybucyjnej w 18 krajach regionu.
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Sylwia Adamczyk jest absolwentką Wyższej Szkoły
Informatyki Stosowanej i Zarządzania, gdzie studiowała
informatyczne technologie zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Canon Polska, ID Data, Grafikus
Systemy Graficzne. Przez ostatnie osiem lat związana była
zawodowo z firmą OKI Europe Limited, gdzie zarządzała
sprzedażą i dystrybucją urządzeń w kanałach sprzedaży pośredniej oraz odpowiedzialna była za jej rozwój i wsparcie.

TECHNOLOGIE

Drukarki bez kartridży od Epsona

F

irma Epson rozszerzyła swoją ofertę drukarek bez
kartridży. Modele EcoTank L7160 i L7180 oparte są
na nowym 5-kolorowym systemie zasilania w atrament,
zawierającym czerń fotograficzną i czarny atrament pigmentowy, dzięki czemu świetnie nadają się do uniwersalnych zastosowań: od druku zdjęć, rysunków i wykresów
po dokumenty biurowe. Są wielozadaniowe – oferują druk
mobilny, druk na płytach CD, drukowanie dwustronne oraz
wyposażone są w czytnik kart. Model L7160 obsługuje
druk w formacie A4, a L7180 dodatkowo A3. Z kolei
nowe modele L3110/1 i L3150/1 wprowadzają do oferty
podstawowych drukarek domowych poszerzony zakres
funkcji oraz udoskonalony wygląd. Pojemnik na atrament
został przesunięty z boku na przód drukarki, dzięki czemu
urządzenie jest bardziej kompaktowe, a bieżąca kontrola
poziomu atramentu łatwiejsza. Również system napełniania pojemnika został udoskonalony – ryzyko rozlania
atramentu jest minimalne dzięki łatwo otwierającym się
butelkom, których nie trzeba ściskać w celu ich napełnienia. Kompatybilność butelki z danym kolorem tylko
z przeznaczonym dla niego pojemnikiem skutecznie zapobiega pomyłkom. Nowe modele 3 w 1 mają w zestawie
atrament nawet na trzy lata, co pozwala użytkownikom
zaoszczędzić do 90% kosztów. Model L3150/1 oferuje
również funkcję druku mobilnego.
„Modele L7160 i L7180 są świetną propozycją m.in. dla
profesjonalistów z agencji reklamowych, organizacji edukacyjnych, a także fotografów. Jesteśmy też przekonani,
że drukarki L3110/1 i L3150/1 będą równie popularne
wśród użytkowników domowych” – mówi Magdalena Ośka,
Senior Sales Manager Transactional w Epson Europe.

Kolejna maszyna Kornit Digital
w technologii HD

O

d momentu wprowadzenia na rynek modelu Avalanche
HD na początku tego roku firma Kornit Digital otrzymała
150 zamówień zarówno na nowe systemy wykorzystujące
technologię HD, jak i modernizację jej starszych urządzeń.
Na początku października izraelski producent rozpoczął
sprzedaż trzeciej (po Avalanche HD6 i HDK) maszyny z tej
serii – modelu Storm HD6 do bezpośredniego druku na
tekstyliach.
Kornit rekomenduje swoje nowe urządzenie przede
wszystkim dla małych i średnich drukarń drukujących
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tekstylia w nakładach nieprzekraczających 500 sztuk.
Drukarka Storm HD6 drukuje siedmioma kolorami (CMYK,
czerwony, zielony i biały) i zużywa w tym procesie do
30% mniej atramentu w porównaniu z modelem Kornit
Storm Hexa. Storm HD6 dostarczana jest z opracowanymi
specjalnie dla serii HD atramentami Kornit NeoPigment
Rapid i oprogramowaniem ripującym ColorGATE Professional. Seria farb NeoPigment spełnia wyśrubowane normy
ekologiczne, w tym standardów Oeko-Tex 100 Class I
oraz wstępnie GOTS V5. Zadrukowane nimi tekstylia są
bezpieczne dla dzieci i niemowląt.

Urządzenia Leibinger
do zadań specjalnych

N

iemiecki producent drukarek atramentowych Paul Leibinger GmbH wprowadził na rynek energooszczędną
drukarkę JET3up do znakowania produktów przemysłowych
takimi informacjami, jak numery partii, daty przydatności do
spożycia i kody 2D. Zużywa ona mniej energii niż większość
żarówek (20 W) i jest znacznie bardziej ekonomiczna niż
wiele innych systemów drukowania. Zastosowano w niej
energooszczędną elektronikę i konstrukcję, która eliminuje
potrzebę stosowania wewnętrznych wentylatorów, podczas
gdy powszechnie stosowane w przemyśle systemy oznaczające produkty laserem zużywają kilkaset watów mocy
i potrzebują użycia strumieni zawierających ozon, które
następnie wymagają działania energochłonnych systemów
filtracyjnych. Firma Leibinger wdrożyła również zintegrowany z obudową drukarki system zmniejszający zużycie
rozpuszczalników o 50%. EcoSolv powoduje kondensację
i skroplenie rozpuszczalnika z wydmuchiwanego powietrza
drukarki, który następnie jest odkładany do zbiornika magazynowego. System recyklingu EcoSolv jest opcjonalną
funkcją dla wszystkich nowych modeli CIJ firmy Leibinger,
ale zmodernizować można także starsze modele poprzez
zamontowanie systemu odzyskiwania, który można bez problemu zintegrować z urządzeniami i który jest kompatybilny
ze wszystkimi popularnymi tuszami.
Leibinger stworzył także drukarkę przemysłową JET3up
PI do drukowania kodów na ciemnych powierzchniach,
np. czarnych butelkach z szamponem, kablach, rurach
czy częściach samochodowych, co dotąd stanowiło dla
wielu firm duży problem. Firma zaprezentowała ją na targach Fakuma w Friedrichshafen w październiku tego roku.
Drukarka JET3up PI może być użyta już na etapie taśmy
produkcyjnej, przy prędkości do 10 m/s. Małe krople
atramentu wystrzeliwują z głowicy drukującej, która jest
montowana bezpośrednio za wytłaczarką lub na taśmie
przenośnika, i lądują na powierzchni produktu, gdzie
wysychają w ciągu sekundy. Urządzenie może drukować
tekst w 5 liniach i grafikę w kolorach białym, żółtym,
pomarańczowym lub srebrnoszarym, a także mikrokod
z wysokością czcionki tylko 0,8 mm.
W przypadku ciemnych tworzyw ten rodzaj oznaczenia
działa tylko przy użyciu tuszów o dużej pigmentacji, nazywanych kontrastowymi lub kryjącymi, co jednak stwarza
problemy dotyczące hydrauliki drukarek. Podczas przerw
produkcyjnych maleńkie cząsteczki opadają na dno i tworzą grudki w dyszach drukarki. Może to spowodować nieczytelny krój czcionki i kosztowne przeróbki. W rezultacie
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przed rozpoczęciem produkcji firma musi zainwestować
w czyszczenie. Leibinger zaprojektował model JET3up PI
tak, aby znacznie zmniejszyć ten problem – opracowano
system automatycznego uszczelniania dysz o nazwie Sealtronic. Zanim strumień atramentu w głowicy drukującej
się wyłączy, rura rynny, która wychwytuje krople tuszu
nieużyte do drukowania, automatycznie przesuwa się do
dyszy. W trybie gotowości drukarki automatyczny włącznik
czasowy aktywuje mieszadło atramentu w układzie hydraulicznym, które rozprowadza atrament. Regularny ruch
zapobiega gromadzeniu się i zbijaniu pigmentu.

Najnowsza seria Canon
imageRUNNER ADVANCE

C

anon zaprezentował sześć nowych urządzeń A4 trzeciej
generacji do druku monochromatycznego. Seria imageRUNNER ADVANCE 525/615/715 II zastąpi istniejące
modele 400i/500i, a jednocześnie oferuje użytkownikom
znaczące usprawnienia pod względem szybkości, wydajności i funkcji bezpieczeństwa. Nowe urządzenia mają
sprawdzone funkcjonalności, w tym platformę Unified
Firmware, uniFLOW Online Express i ulepszone rozwiązania
w zakresie bezpieczeństwa. Standardowe szyfrowanie HDD
i konieczność logowania każdego użytkownika do urządzenia
chroni dokumenty użytkowników także podczas drukowania
z urządzeń mobilnych. Aby zapobiec nieautoryzowanemu
rozpowszechnianiu poufnych informacji, różne funkcje urządzenia mogą być dezaktywowane dla poszczególnych użytkowników, co ułatwia spełnienie najnowszych wymogów dot.
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (RODO).
Nowe urządzenia są nawet do 30% szybsze od poprzedników – drukują z prędkością do 71 str./min. Nowa,
w całości oparta na kartridżu technologia tonera pozwala
na jego samodzielną wymianę. Drukarki są również wyposażone w intuicyjny interfejs użytkownika i kolorowy
ekran dotykowy. W komplecie z wbudowanym skanerem
ADF, czytnikiem kart zbliżeniowych i modułem do wykończenia złożonych materiałów, kompaktowa konstrukcja
nowych maszyn pozwala ograniczyć zajmowaną przez nie
przestrzeń przy zapewnieniu tej samej funkcjonalności.

Nowa seria urządzeń LED dla biur

F

irma Brother wprowadza na polski rynek serię kolorowych
laserowych urządzeń LED, obejmującą sześć modeli dopasowanych do potrzeb zarówno małych, jak i dużych firm.
Jest to seria kolorowych, szybkich drukarek oraz urządzeń
wielofunkcyjnych formatu A4, zaprojektowana w technologii
elektrofotograficznej LED. Oferuje ona wysoką prędkość
i jakość druku, umożliwiając szybkie drukowanie dokumentów przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów
eksploatacji.
W ofercie znalazły się urządzenia wielofunkcyjne
„4 w 1”, cz yli modele MFC - L3770CDW oraz MFC -L3730CDN, oferujące funkcję drukowania, skanowania, kopiowania oraz faksowania. Dodatkowo model
MFC-L3770CDW pozwala na podłączenie urządzenia
bezprzewodowo. Decydując się na modele „3 w 1” – DCP-L3550CDW lub DCP-L3510CDW – otrzymamy urządzenie

łączące funkcję drukowania, skanowania i kopiowania.
Drukują one do 18 str./min, także w kolorze. Cechą
wspólną wszystkich wspomnianych wcześniej modeli jest
szybka praca dzięki zastosowaniu standardowego podajnika papieru o pojemności 250 ark. Oferują one również
automatyczny druk dwustronny.
Modele HL-L3210CW i HL-L3270CDW to najprostsze
rozwiązania z całej serii, przeznaczone dla firm, które potrzebują jedynie kompaktowych, niezawodnych drukarek.
Obydwa modele drukują odpowiednio 18 lub 24 str./min,
także w kolorze, obydwa zostały wyposażone w standardowy podajnik papieru o pojemności 250 ark. HL-L3270CDW
dodatkowo może drukować automatycznie w trybie dwustronnym i ma wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy
o przekątnej 6,8 cm.
Wszystkie nowe urządzenia oferują też integrację z rozwiązaniami mobilnymi w postaci usług Apple AirPrint,
Google Cloud Print 2.0, Mopria, wtyczki Brother Print
Service oraz aplikacji Brother iPrint & Scan, umożliwiając
bezpośrednie skanowanie i drukowanie z urządzeń mobilnych, takich jak iPhone, iPad oraz tabletów i smartfonów
korzystających z systemów Android. W poszczególnych
modelach zastosowano technologię Near Field Communication, która umożliwia bezprzewodową wymianę danych
pomiędzy urządzeniami. Urządzenia DCP-L3550CDW, MFC-L3770CDW oraz HL-L3270CDW są wyposażone w szybkie
interfejsy sieciowe: przewodowy Ethernet 10Base-T/100Base-TX i bezprzewodowy IEEE 802.11 b/g/n oraz Hi-Speed
USB 2.0 i Wi-Fi Direct.

Sharp poszerza ofertę
produktów A4

S

harp wprowadził na rynek cztery nowe modele monochromatyczne, które zasilają ofertę produktów A4 tej
firmy. Urządzenia wielofunkcyjne MX-B450W i MX-B350W
o wysokiej wydajności oraz drukarki MX-B450P i MX-B350P pozwalają na drukowanie z prędkością odpowiednio 45 lub 35 str./min oraz wyposażone są w funkcję
łączności bezprzewodowej.
Te przeznaczone do prac biurowych urządzenia są
łatwe w obsłudze dzięki pięcioliniowemu panelowi sterowania LCD, który wyświetla jasne i zwięzłe informacje,
a wygodny, przedni port USB pozwala na bezpośredni
wydruk z nośnika USB lub skanowanie na nośnik (dla
urządzeń wielofunkcyjnych MX-B450W i MX-B350W
dostępny jest również tr yb skanowania w kolorze).
Jeszcze większym usprawnieniem jest możliwość przypisania często używanych ustawień skanowania i miejsc
docelowych do przycisków, co pozwala na łatwe ich
wprowadzanie. Wszystkie cztery modele pozwalają na
łączność bezprzewodową, by użytkownicy mogli łatwo
drukować z urządzeń mobilnych, a dodatkowo aplikacja
Sharpdesk Mobile umożliwia skanowanie dokumentów
z urządzeń wielofunkcyjnych na urządzenia mobilne. Są
też kompatybilne z narzędziem Sharp Remote Device
Manager, które może być wykorzystywane do centralnego
monitoringu wszystkich sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek w firmie, oraz mają wysoki poziom
zabezpieczeń – wykorzystują szyfrowanie sieciowe oraz
opcje uwierzytelniania użytkownika.
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Wyróżnienia BLI dla systemów
produkcyjnych Ricoh

D

wa systemy produkcyjne Ricoh zdobyły wyróżnienia
przyznawane przez Buyer’s Lab. Pro C9200 został
nagrodzony w kategorii kolorowych, wysokonakładowych
systemów produkcyjnych, a cyfrowy system produkcyjny
Pro C7200x wyróżniono w kategorii systemów kolorowych,
średnionakładowych.
Ricoh Pro C9200 można zintegrować w hybrydowym
środowisku pracy. Wyposażony jest w nowy, przejrzysty
17-calowy panel operatora. System drukuje z prędkością
do 135 ark. A4/min, niezależnie od stosowanej gramatury.
Obsługuje on rozszerzoną bibliotekę mediów o maksymalnej
gramaturze do 450 g/m2 oraz umożliwia druk na długich
arkuszach (do 1030 mm w dupleksie oraz 1260 mm
w druku jednostronnym). Jego użytkownicy mogą także
wykorzystywać w pracy opcję Digital Front End dostępną
z serwerami druku Fiery E-45 i E-85 z EFI i oprogramowanie
Ricoh TotalFlow Print Server oferujące doskonałą integrację
z różnymi rozwiązaniami do zarządzania pracą.
Urządzenia z serii Pro C7200x cechuje wysoka wydajność – prędkość drukowania wynosi do 95 str./min,
pozwalają one również na druk na różnorodnych mediach
o gramaturze do 360 g/m2. Wyposażone zostały w piątą
stację na toner specjalny (clear, biały, neonowy żółty
i różowy). Dzięki temu umożliwiają druk aplikacji wykraczających poza gamę CMYK, punktowe lub całościowe
nabłyszczenie (nawet na pofoliowanych wydrukach), nadruk znaków wodnych i zabezpieczających oraz realizację
niestandardowych projektów.

Przenośna drukarka etykiet SATO

J

apoński producent wprowadził na rynek urządzenie
FX3-LX – zaawansowaną technologicznie, przenośną
drukarkę etykiet z ekranem dotykowym, którą można
obsługiwać bez użycia komputera. Została ona zaprojektowana z myślą o potrzebach restauracji, sklepów, placówek
służby zdrowia, zakładów produkcyjnych i logistyki.
To 3-calowe uniwersalne urządzenie umożliwia drukowanie etykiet w dowolnym miejscu. Obsługa firmowej
platformy drukowania etykiet SATO Application Enabled
Printing (AEP) zapewnia integrację urządzenia z różnymi
środowiskami pracy za pośrednictwem aplikacji z intuicyjnym interfejsem znanym z urządzeń mobilnych. Drukarka
wyposażona została w wielojęzyczny wyświetlacz, 7-calowy
kolorowy ekran dotykowy TFT oraz możliwość ładowania
oryginalnych filmów szkoleniowych. FX3-LX obsługuje
również usługę serwisową „w chmurze” SOS (SATO Online
Services), umożliwiającą identyfikację problemów, zanim
spowodują one przestój, wizualizację statusu drukarki oraz
zarządzanie zasobami.
Urządzenie FX3-LX otrzymało nagrodę Red Dot Design
Award 2017 za minimalistyczną konstrukcję i praktyczność.

Seiko drukuje pionowo

N

iemiecki oddział Seiko Instruments promuje rozwiązania
do drukowania pionowego i lakierowania. Na targach In-
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Print w Mediolanie (20–22 listopada) zaprezentował m.in.
głowicę drukującą RC1536-L zamontowaną w najnowszej
maszynie do druku oznakowań X1Jet SX firmy Bluhm
Systeme, która charakteryzuje się szybkością druku
na poziomie 150 m/min. Głowice z serii RC1536 mają
funkcję recyrkulacji atramentu i mogą „wypluwać” krople
atramentu o objętości od 25 do 225 pl. Rozwiązania
Seiko będą prezentowane także na maszynie monojet S
firmy mPrint oraz najmniejszym urządzeniu drukującym
firmy n-art-m.

Innowacje od Xeroxa

X

erox wprowadził nowe technologie pozwalające łączyć
świat fizyczny z cyfrowym i wpływające na rozwój stosujących je firm.
Xerox Iridesse Production Press zyskała dwie nowe
funkcjonalności – High Definition Emulsion Aggregate
(HD EA) white dry ink, toner o wysokiej rozdzielczości
w kolorze białym oraz zwiększony format arkuszy do zadruku. Produkcja tego urządzenia rozpoczęła się w maju
2018 roku. Jest to pierwsze cyfrowe rozwiązanie, które
może drukować kolorami CMYK oraz dodatkowo dwoma
kolorami specjalnymi w jednym przebiegu z prędkością
120 str. A4/min, z idealną rejestracją obrazu na arkuszu.
Nowy suchy toner HD EA w kolorze białym umożliwia stosowanie efektów specjalnych. Toner może być nakładany
warstwowo pod lub nad kolorami CMYK, a także podwójnie dla wzmocnienia efektu – na większej liczbie mediów,
wliczając w to papiery barwione w masie, w tym w kolorze
czarnym, media przezroczyste lub metalizowane oraz materiały syntetyczne. Ponadto urządzenie może drukować
na długich arkuszach o rozmiarach do 330  1200 mm
oraz zadrukować automatycznie arkusze do długości do
724 mm. Umożliwia to druk materiałów marketingowych
składanych na trzy do formatu 216  279 mm, takich jak
menu czy broszury produktowe.
Xerox udostępnił także oprogramowanie do zarządzania
wielokanałowymi kampaniami marketingowymi – XMPie
Circle PersonalEffect Edition. Jego zastosowanie w zakresie automatyzacji wdrażania druku i cyfrowych elementów
pozwoli użytkownikom śledzić wyniki i sprawdzać, które
przekazy działają najlepiej, do jakich osób docierają,
w jakim kontekście, a także w jakich mediach. Zintegrowany z platformą PersonalEffect będzie również Adobe
Sign, dzięki czemu klienci będą mogli dodawać w pełni
zautomatyzowane podpisy elektroniczne do spersonalizowanych, wielokierunkowych kampanii komunikacyjnych.
Użytkownicy XMPie PersonalEffect będą teraz budować
interaktywne pliki PDF, w których możliwe jest tworzenie
przycisków i innych interaktywnych elementów, używanych
do nawigacji w formularzach i tzw. call to action.
Urządzenie produkcyjne Xerox Brenva HD zyskało
50-procentowy wzrost wydajności, ma rozszerzone możliwości wyboru rodzajów papierów do zadruku i podawania
go z roli w celu utrzymania ciągłości pracy. Dla klienta
oznacza to możliwość szybszej realizacji większej liczby
prac, co jest kluczowe przy druku książek i instrukcji oraz
druku transakcyjnym. Brenva HD ma zwiększoną prędkość
druku z 275 stron na minutę, w zależności od użytego
rozmiaru arkusza, do 300 stron w formacie „letter” na
minutę. System The Tecnau SheetFeeder BV dla Brenva
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HD zapewnia do 9 godzin nieprzerwanego podawania papieru w arkuszach. Brenva HD oferuje ponadto rozszerzony
zakres gramatury mediów do 270 g/m2, umożliwiając druk
np. pocztówek i kart identyfikacyjnych.
Xerox wprowadził także aktualizację FreeFlow Core
Iridesse Accelerator, która automatyzuje proces przygotowania do druku dzięki ustawieniom pracy – w sposób
bezobsługowy mogą one zmienić wybrane elementy na
złote lub srebrne przy dotychczas drukowanych pracach.
Xerox rozwija ponadto portfolio ConnectKey, oferując
narzędzia do usprawnienia i przyspieszenia cyfrowej
transformacji przedsiębiorstw. Dzięki nowym aplikacjom
dla urządzeń Xerox ConnectKey firmy mogą sprawniej
łączyć się z popularnymi platformami biznesowymi, takimi
jak Salesforce, QuickBooks Online oraz Concur, które
wspierają zarządzanie relacjami z klientami, księgowość
i fakturowanie. Platformą dla nowych rozwiązań są urządzenia z serii Xerox VersaLink i Xerox AltaLink. Xerox
Connect App for Salesforce zapewnia dostęp do systemu
zarządzania relacjami z klientami bezpośrednio na wielofunkcyjnej drukarce (MFP), a także przesyłanie i udostępnianie informacji dotyczących zarządzania sprzedażą do
folderów klientów poprzez skanowanie dokumentów od
razu do Salesforce. Xerox Audio Documents App pozwala
bezpiecznie przekształcać papierowe dokumenty w pliki
audio. Xerox Connect App for QuickBooks Online oferuje
bezproblemowy proces rozliczania kosztów dzięki funkcji
skanowania rachunków. Dane pokwitowania są pobierane
do raportu wydatków i przesyłane wraz z powiadomieniami
wysyłanymi do recenzentów w celu ich terminowego zatwierdzenia. Dla użytkowników Concur podobna aplikacja
do zarządzania paragonami będzie dostępna przed końcem roku. Xerox Forms Manager App upraszcza zarządzanie wieloma formularzami przy jednoczesnym zmniejszeniu
ryzyka związanego z wypełnianiem dokumentów w formie
papierowej. Dzięki możliwości inteligentnego routingu za
pomocą wbudowanych kodów QR, zeskanowane formularze są automatycznie przekierowywane na odpowiedni
adres e-mail. Xerox Quick Link App umożliwia szybkie
rozpoczęcie drukowania bez pomocy IT. Ta intuicyjna
aplikacja wysyła wiadomość e-mail bezpośrednio z urządzenia, zawiera odpowiednie łącza do instalacji i integruje
komputery lub urządzenia przenośne ze sterownikami oraz
ustawieniami. Xerox stworzył także aplikacje przeznaczone
dla nauczycieli oraz studentów. Są to: Xerox Connect App
for Blackboard (umożliwia dostęp do systemu zarządzania
edukacją oraz digitalizację dokumentów i przechowywanie
ich na koncie Learn Blackboard) oraz Xerox Proofreader
Service (usługa sprawdzania pisowni w języku angielskim
pod kątem ortografii, gramatyki, stylu i plagiatu).
Zakup i wdrożenie aplikacji Xerox ConnectKey są proste
dzięki nowej witrynie obsługującej e-commerce. Najnowsze z nich będą stopniowo dodawane do polskiej galerii
aplikacji Xerox.

Aplikacja AR Showroom
od OKI Europe

O

KI Augmented Reality (AR) Showroom jest pierwszą
aplikacją z rozszerzoną rzeczywistością, dzięki której
klienci detaliczni mogą wizualizować, w jaki sposób asor-

tyment OKI, obejmujący drukarki kolorowe oraz urządzenia
wielofunkcyjne, wpisze się w ich środowisko pracy. Wystarczy, że skierują kamerę swojego telefonu z uruchomioną
aplikacją OKI AR Showroom na biurko lub powierzchnię
pracy i wybiorą urządzenie OKI z ekranu.
Aplikacja jest bezpłatna i neutralna językowo, dzięki
czemu korzyści z użytkowania jej mogą odczuć klienci
w każdym kraju. Za jednym kliknięciem detaliści mogą
też odkryć przeróżne materiały do promocji w miejscu
sprzedaży, które można stworzyć na urządzeniach OKI.
Są to m.in. banery, plakaty, oznakowanie półek, tablice
rejestracyjne i naklejki na różnych nośnikach, w wielu
rozmiarach i gramaturach, w tym na nośnikach wodoodpornych, magnetycznych i sztancowanych. Ponadto użytkownicy mogą zobaczyć wszystkie te aplikacje na miejscu, w ich własnym środowisku sprzedaży detalicznej.
Premiera aplikacji OKI AR Showroom dostępnej na
urządzenia z iOS miała miejsce na targach VISCOM
w Mediolanie.

SAP, Adobe i Microsoft
z Open Data Initiative

P

rezesi firm Adobe, Microsoft oraz SAP przedstawili
na konferencji Microsoft Ignite Open Data Initiative –
wspólną inicjatywę na rzecz otwartych danych. Zobowiązali
się oni do umożliwienia firmom wygodnej i transparentnej
wymiany informacji między ich systemami.
Koalicja najbardziej wpływowych na świecie firm zajmujących się oprogramowaniem dla biznesu dotyczy jednego
z kluczowych wyzwań, stojących przed współczesnymi
przedsiębiorstwami: wyeliminowania silosów danych. Jak
dowodzą bowiem przedstawiciele SAP, Microsoft i Adobe,
w dobie transformacji cyfrowej zwiększenie efektów działań
biznesu możliwe jest tylko poprzez odblokowanie i ujednolicenie procesów zarządzania danymi. Poprzez działania
umożliwiające wymianę i wzbogacanie danych pomiędzy
systemami, dane korzystających z nich przedsiębiorstw
będą umożliwiały jednolity wgląd w różnorodne informacje
o konsumentach i użytkownikach, zapewniając możliwość
kształtowania efektywnych strategii obsługi klienta.
Aby skutecznie zrealizować projekt, trzej partnerzy
zwiększają możliwości współpracy i wymiany danych między swoimi aplikacjami i platformami – Adobe Experience
Cloud i Adobe Experience Platform, Microsoft Dynamics
365, SAP C/4HANA oraz S/4HANA – poprzez wspólny
model danych, który umożliwi korzystanie ze wspólnej
usługi Data Lake na platformie Microsoft Azure.

MATERIAŁY

Folie Mondi do opakowań Bag-in-Box

O

pakowania typu Bag-in-Box, stanowiące kombinację
opakowania foliowego i kartonowego, zyskują coraz
większą popularność. Są one wykorzystywane głównie
jako opakowania wina, soków czy nabiału. Austriacki
oddział Mondi Styria wprowadził w ostatnim czasie dwa
nowe rodzaje folii przeznaczonych do wielowarstwowych
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opakowań typu Bag-in-Box wykorzystywanych do przechowywania płynnych produktów spożywczych.
Pierwsza z nowości to 50-mikronowa folia Styria Form
Bar 50. Firma Mondi rekomenduje ją jako alternatywę dla
powszechnie stosowanych zgrzewalnych folii barierowych
o grubości 66 μm lub 70 μm. Według austriackiego
producenta przejście na jego cieńszą folię nie wiąże
się z koniecznością zmiany czy dostosowywania wykorzystywanego dotychczas sprzętu, a także nie wpływa
negatywnie na wydajność maszyn. Druga nowość Mondi
oferowana jest pod nazwą handlową Styria Form Bar
90 DW. Jest to zgrzewalna folia barierowa o grubości
90 μm, która może być stosowana pojedynczo zamiast
dwóch materiałów używanych obecnie najczęściej do
produkcji dwuwarstwowych opakowań typu Bag-in-Box,
czyli 70-mikronowej folii barierowej i 40-mikronowej
warstwy polietylenowej. Według deklaracji firmy Mondi,
stosując jedną 90-mikronową warstwę zamiast dwóch
o łącznej grubości 110 µm można zaoszczędzić prawie
20% surowca, bez negatywnego wpływu na właściwości
opakowania.

Kolejne nowości od Sun Chemical

A

merykański producent podczas tegorocznych targów
InPrint w Mediolanie zaprezentował nowe rozwiązania
przeznaczone do druku funkcjonalnego, przemysłowego i wydruków specjalistycznych. Wśród nich znalazła
się „inkjetowa” marka SunJet, czyli m.in. najnowsze
osiągnięcia z zakresu chemii atramentowej oraz efekty
współpracy z partnerami OEM, integratorami systemów
i producentami głowic drukujących dla urządzeń o różnorodnych zastosowaniach. Dział SunJet zaprezentował
m.in. opatentowaną przez firmę DIC technologię membran kapilarnych Separel służących do odgazowywania
atramentów. Firma przedstawiła również ofertę oddziału
materiałów zaawansowanych – produkty z serii SunTronic przeznaczone do drukowania elektroniki i ekranów
dotykowych. Należą do niej m.in. nowo opracowane
rozwiązania przewodzące, zawierające nanocząsteczki
srebra oraz materiały dielektryczne. Sun Chemical zaprezentował także swoje produkty przemysłowe: odporne
na ciepło i wilgoć farby SunHytek przeznaczone do drukowania np. na panelach sterowniczych czy elementach
pojazdów. Ponadto zaprezentowano produkty z serii
SunCarte, czyli kleje, lakiery oraz offsetowe i sitodrukowe farby o podwyższonej odporności na ścieranie,
rekomendowane m.in. do drukowania laminowanych
kart plastikowych, a także sitodrukowe farby SunPoly
opracowane z myślą o zadrukowywaniu różnorodnych
pojemników.

Pigmentowe tusze
dla Primery LX910e

W

ofercie firmy Primera Technology dostępne są już
pigmentowe tusze przeznaczone do wykorzystywania
w modelu LX910e, czyli najnowszej i najszybszej kolorowej
drukarce do etykiet tego producenta. Dotychczas była ona
dystrybuowana z tuszami barwnikowymi, które zapewniają
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lepszą jakość, ale są mniej trwałe od pigmentowych. Od
tej pory klienci Primery mogą wybierać rodzaj tuszów
w zależności od swoich potrzeb.
Tusze pigmentowe sprawdzają się lepiej przy wydrukach narażonych na oddziaływanie światła słonecznego,
wilgoci czy chemikaliów. W połączeniu z odpowiednio
dobranym podłożem zapewniają lepszą trwałość wydruków w bardziej wymagających warunkach. Przykładowe
zastosowania tuszów pigmentowych to druk etykiet
produktów wykorzystywanych w łazience, produkcyjnych
i magazynowych, oznakowujących chemikalia według
wymagań ONZ, biletów parkingowych czy naklejek na
samochody.

Ekologiczne nowinki firmy Zanders

D

o oferty niemieckiej firmy dołączył niedawno niepowlekany papier Zangrass z włóknami trawy oraz Zanbarrier
NGR – pozbawiony fluorowęglanów barierowy papier do
giętkich opakowań żywności.
Jak sugeruje nazwa papieru Zangrass, zawiera on
20–40% pierwotnych włókien suszonej na słońcu trawy.
Jest to papier w całości zdatny do recyklingu i kompostowalny, a według deklaracji firmy Zanders w procesie jego
produkcji emitowane jest nawet do 75% mniej dwutlenku
węgla w porównaniu z papierami z tradycyjnych włókien.
Wśród potencjalnych zastosowań papieru Zangrass wymienia się m.in. elementy tekturowych opakowań owoców,
warzyw czy naturalnych kosmetyków, a także produkcję
torebek wielokrotnego użytku. Papier Zangrass dostępny
jest w dwóch wariantach o gramaturze 120 g/m2 lub
150 g/m2, a w przyszłości Zanders planuje stopniowo
wprowadzać jego cięższe i lżejsze odmiany.
Drugą z nowości Zanders jest papier Zanbarrier NGR,
który stanowi całkowitą barierę dla tłuszczów, chociaż
w jego składzie nie ma fluorowęglanów i innych chemikaliów. Skrót NGR w jego nazwie oznacza „natural grease
resistant”, czyli naturalną odporność na tłuszcze. Taka
właściwość papieru Zanbarrier NGR uzyskiwana jest poprzez wielokrotne mielenie włókien celulozowych na kilku
etapach jego rafinacji. Daje to efekt w postaci znacznego
zwiększenia powierzchni włókien, co z kolei umożliwia
im wchłonięcie większej ilości wody i pozwala utworzyć
masę o konsystencji żelu. Papier Zanbarrier NGR może
być wykorzystywany jako materiał do wytwarzania giętkich
opakowań dla tłustych produktów spożywczych, takich jak
kebab, frytki, masło albo bułki.

Atramenty Canona
z zielonym certyfikatem

S

eria atramentów Océ IJC257 UV, przeznaczonych do
ploterów Océ Arizona Canon, otrzymały certyfikat
Greenguard Gold, potwierdzający niską emisję szkodliwych dla zdrowia lotnych związków organicznych (LZO).
Przyznaje go niezależna firma UL Environment, należąca
do Underwriters Laboratories – organizacji ze 120-letnim
doświadczeniem, która od lat wspiera firmy w tworzeniu
produktów przyjaznych użytkownikom w oparciu o wysokie
normy bezpieczeństwa.
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Lotne związki organiczne stanowią 60% wszystkich
substancji zanieczyszczających atmosferę, a 73% z nich
znajduje się na liście związków rakotwórczych. Ich źródłem
mogą być farby, lakiery, kleje, zmywacze i rozpuszczalniki, dywany, wykładziny podłogowe i wiele innych, w tym
także atramenty i tusze drukarskie. W przypadku tych
ostatnich, LZO mogą być uwalniane m.in. z zadrukowanych
podłoży drukarskich, wykorzystywanych do zastosowań
wewnętrznych. W Polsce obowiązują określone dopuszczalne normy emisji tych substancji przez różnego rodzaju
produkty wykorzystywane w codziennym życiu. Najbardziej
restrykcyjne ograniczenia dotyczą materiałów wykorzystywanych w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci
lub osoby starsze. Certyfikat Greenguard Gold zapewnia,
że materiały wydrukowane przy użyciu atramentów Océ
IJC257 UV mieszczą się w normie i mogą być stosowane
w przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach seniora
itp. Jednocześnie certyfikacja pomaga klientom identyfikować produkty i materiały o niskiej emisji chemicznej,
podnosząc świadomość i odpowiedzialność zakupową.

Graw już od lat reprezentuje firmę Tresu w zakresie
takich produktów jak komory raklowe i inteligentne
systemy podawania farby. Sprzedażą maszyn Flexo Innovator będzie zajmował się nowo utworzony dział maszyn
i urządzeń.
Drukująca z prędkością 800 m/min maszyna Flexo
Innovator może być wyposażona w stacje do uszlachetniania, druk dwustronny, drukowanie techniką rotograwiurową, inkjetową, laminowanie folią na zimno oraz
stacje konwertujące wstęgę do gotowego produktu.
Może łączyć drukowanie farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi i UV. Szerokość druku mieści się w zakresie
670–1700 mm. Maszyna zadrukowuje różnego rodzaju
podłoża: tekturę, papier, laminaty i podłoża metaliczne.
Flexo Innovator zawiera wiele rozwiązań, które minimalizują ilość odpadów, zmniejszają zużycie energii i ilość
emisji gazów. Są wśród nich system cyrkulacji powietrza
pochodzącego z części suszącej, system ekstrakcji ciepła i odzyskiwania energii poprzez systemy chłodzące
oraz automatyczna kontrola przepływu farby poprzez
system F10 iCon firmy Tresu.
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Ricoh przejmuje LAC Corporation

Można się rejestrować
na FESPA Awards 2019

R

R

ozpoczęła się rejestracja online chętnych do wzięcia
udziału w 28. edycji konkursu FESPA Awards i potrwa
do 25 stycznia 2019 roku. Nagrody FESPA mają na celu
wyróżnienie talentów w dziedzinie druku specjalistycznego w 14 kategoriach, z których każda podzielona jest
na cztery podkategorie: sitodruk, druk cyfrowy, techniki
mieszane i niedrukowane.
Dodatkowo uczestnicy zostaną automatycznie zgłoszeni
do dwóch kolejnych nagród: publiczności (którą przyznają
internauci w głosowaniu trwającym od 4 lutego do 4 marca 2019 roku) oraz nagrody „Best in Show” (przyznawanej
przez sędziów FESPA Awards). Do minionej edycji konkursu zakwalifikowano ponad 200 prac z 30 krajów.
Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane podczas targów FESPA Global Print Expo 2019
w Monachium, które odbędą się w dniach 14–17 maja
2019 roku, natomiast zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas gali 15 maja w Monachium.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą
Państwo na www.fespaawards.com.

Graw dystrybutorem
maszyn Tresu Flexo Innovator

F

irma Graw została polskim dystrybutorem maszyn Flexo
Innovator – flagowego produktu Tresu Group. Urządzenia te przeznaczone są dla drukarń opakowaniowych
oraz przemysłu przetwórczego, umożliwiają produkcję
w technologii fleksograficznej z dodatkową możliwością
zadrukowania w technologii rotograwiurowej, litograficznej
i cyfrowej oraz uszlachetniania w linii.

icoh, japońska firma z branży technologicznej działająca
globalnie, ogłosiła przejęcie LAC Corporation – producenta atramentowych systemów do druku przemysłowego,
który stworzył technologię pozwalającą na precyzyjne rozmieszczenie atramentu o wysokim stopniu lepkości z odległości do 100 mm na trójwymiarowych powierzchniach.
Rozwiązania japońskiej LAC Corporation, działającej od
1983 roku, są wykorzystywane m.in. przez producentów
samochodów, samolotów, opon, butli gazowych i wielu
innych. Dzięki tej transakcji Ricoh zyska dostęp do nowej
technologii i rozszerzy możliwości oferowane przez swoje
systemy produkcyjne. Transfer udziałów zakończył się 31
października 2018 roku.

Canon wyróżnił partnerów

P

odczas tegorocznego Spotkania Partnerów 2018 Canon
Polska zaprezentował szczegóły nowego programu partnerskiego i przyznał wyróżnienia dla najbardziej aktywnych
partnerów biznesowych. Laureatów wyłoniono w trzech
kategoriach, tegoroczne nagrody trafiły do firm: Merkator,
Vector i DKS, czyli dystrybutorów, których działalność
w 2017 roku wyróżniała się spośród wszystkich partnerów biznesowych Canon Polska. W kategorii „Najszersze
portfolio sprzedawanych produktów Canon 2017 r.”
nagrodzona została firma Merkator. Laureatem kategorii
„Największy projekt sprzedażowy 2017 r.” została firma
Vector, a w kategorii „Największa liczba sprzedanych
urządzeń kolorowych 2017 r.” zwyciężyła firma DKS.
W ramach nowego programu partnerskiego Canon
wprowadził nowe narzędzia, takie jak platforma Partner
Learning Hub, porównywarka Competition Hub czy portal
Canon Partner Portal, które mają na celu usprawnienie
i zoptymalizowanie codziennej pracy partnerów Canon.
Jednym z filarów nowego programu jest e-learningowy
portal Canon Learning Hub, zawierający szeroki wybór
szkoleń z różnych obszarów kompetencyjnych (sprzeda11/2018 | Świat DRUKU
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żowych, marketingowych, z obszaru zarządzania czy HR).
Dają one możliwość zdobywania nowych kompetencji
przez Partnerów, zwiększając ich konkurencyjność na
rynku. Canon Competition Hub to wyszukiwarka umożliwiająca szybkie porównanie cen i specyfikacji produktów
i usług konkurencji. Nowością jest także Canon Partner
Portal – zaawansowana platforma z rozbudowaną bazą
prezentacji, materiałów marketingowych, szkoleniowych
i co-brandingowych. Baza ta będzie uzupełniana dodatkowo o aktualne newsy z branży, analizy rynkowe i materiały
case studies. Szybki i łatwy w nawigacji portal pomaga
firmom w zarządzaniu bieżącymi potrzebami biznesowymi w obszarze sprzedaży produktów i rozwiązań Canon,
wyszukiwania i pobierania materiałów oraz tworzenia
spersonalizowanych kampanii marketingowych.
Nowy program zakłada cztery poziomy partnerstwa,
w zależności od wysokości przychodów i poziomu kompetencji. Canon zapewnia również standardowy program
wsparcia niezależnie od poziomu partnerstwa; po przejściu na kolejny poziom programu partnerzy otrzymują
dostęp do rozbudowanych narzędzi i zasobów.

Imprimus rozwija potencjał

D

rukarnia Imprimus, zlokalizowana w Laskowicach w Kujawsko-Pomorskiem, przez wiele lat notowała straty,
jednak po zakupie pod koniec 2017 roku przez Kompap
przeszła restrukturyzację, w efekcie której bardzo szybko
nadrabia zaległości i poprawia wyniki.
Imprimus specjalizuje się w produkcji poligraficznej,
oferując klientom papier arkuszowy z nadrukiem i poddrukiem, wszelkiego rodzaju formularze i druki techniczne,
a także ulotki reklamowe, broszury czy gazetki. Imprimus
obsługuje podmioty z różnych segmentów polskiego rynku. Wśród nich są m.in. banki, poczty, firmy mailingowe,
a także takie instytucje jak ministerstwa, NFZ, ZUS czy
KRUS. Dodatkowo około 30% produktów trafia za granicę.
„W Imprimusie mamy ogromny potencjał produkcyjny,
drukujemy ponad 2 mld stron w formacie A4 rocznie
i zatrudniamy 120 pracowników. Jesteśmy w stanie
zrealizować praktycznie każde zamówienie. To wszystko
sprawia, że z sukcesem możemy konkurować z najlepszymi drukarniami offsetowymi zarówno na krajowym rynku
poligraficznym, jak i za granicą. W dalszym ciągu chcemy
wykorzystywać nasze przewagi, by rozwijać się nie tylko
w Polsce, ale też na świecie i konsekwentnie zwiększać
sprzedaż oraz grono zadowolonych klientów” – mówi
Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap.
Notowany na GPW od 1996 roku Kompap SA, oprócz
drukarni offsetowej rolowej Imprimus posiada w swoim
portfelu zakłady graficzne OZGraf i BZGraf. Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów
papierniczych i biurowych, jak koperty utajnione czy rolki do
bankomatów z nadrukiem, a także drukiem akcydensowym.

Raport „Think Books”
o kondycji książki drukowanej

C

anon opublikował raport „Think Books” w całości
poświęcony rynkowi wydawniczemu. Wynika z niego,
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że pogłoski o śmierci drukowanych książek były mocno przesadzone, a rynek książki globalnie jest wart
151 mld dol., co czyni go trzy razy większym od branży
muzycznej oraz o 15% bardziej dochodowym od przemysłu
filmowego.
Tylko europejscy wydawcy w samym 2015 roku odnotowali łączną sprzedaż na poziomie 22,3 mld euro. Zaobserwować można pewien renesans książki drukowanej
przy spadku sprzedaży e-booków. Szacuje się, że obecnie
udział w rynku książek elektronicznych to zaledwie 6–7%.
Wynika to z przesytu nowoczesnymi technologiami, jaki
odczuwają konsumenci – aż 72% badanych deklaruje, że
preferuje czytanie drukowanych książek i gazet, a 69%
czytelników powróciło do ich „papierowych” wersji. Nie
oznacza to jednak, że dostawcy usług druku mogą spocząć na laurach, skończył się bowiem czas wielotysięcznych nakładów – dziś rynek się rozdrabnia, rośnie liczba
wydawanych tytułów, zaś nakłady maleją. W samym 2015
roku europejski rynek księgarski wzbogacił się o 575 tys.
nowych tytułów, podczas gdy w magazynach wciąż były dostępne 22 mln tytułów z poprzednich lat. „Dziś czytelnicy
oczekują znacznie bogatszej oferty niż kiedyś. Wydawcy
dostrzegają te zmiany i starają się dostosować swój biznes do nowego porządku. Dlatego szukają technologii,
które z jednej strony podniosą poziom automatyzacji procesów druku, produkcji i dystrybucji książek z naciskiem
na minimalizowanie stanów magazynowych, z drugiej zaś
– pozwolą im rozwinąć model druku na żądanie, czyli natychmiastowego dodruku żądanej pozycji” – mówi Michał
Młynarczyk, Product & Applications Business Developer
IPS, Canon Polska.
Technologia cyfrowego druku książek coraz śmielej
wkracza dziś do europejskich wydawnictw i drukarń dziełowych. Już dziś książki produkowane w tej technologii
stanowią około 10% całego rynku, a prognozy wskazują,
że odsetek ten będzie rosnąć. Pozwala ona bowiem na
znaczne obniżenie zapasów magazynowych, a w dalszej
perspektywie pomoże obniżyć liczbę zwrotów od sprzedawców oraz lepiej kontrolować koszty działalności firmy.

Zmiany w Koenig & Bauer
Flexotecnica

W

ostatnim czasie w firmie Koenig & Bauer Flexotecnica
zaszły istotne zmiany, nie tylko wizerunkowe. W czerwcu br. jej stery przejął Peter Lechner, od wielu lat związany
z branżą druku fleksograficznego, który na stanowisku
CEO zastąpił Christopha Muellera. Przedsiębiorstwo
zmieniło też nazwę, co było konsekwencją rebrandingu
całej grupy.
Flexotecnica, włoski producent średnio- i szerokowstęgowych zwojowych maszyn fleksograficznych oraz
urządzeń uszlachetniających (do lakierowania i laminowania), stał się częścią Koenig & Bauer w 2013 roku.
Firma zmieniła wówczas nazwę na KBA-Flexotecnica,
a jej rozwiązania sukcesywnie zaczęły pojawiać się
w ofercie lokalnych oddziałów Koenig & Bauer. Podobnie
było w przypadku naszego kraju – w 2016 roku maszyny
tej marki, od strony handlowej i serwisowej, znalazły
się w gestii KBA CEE, działającej obecnie pod nazwą
Koenig & Bauer (CEE). Niedługo później szefem nowo
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utworzonego w spółce działu fleksograficznego został
Andrzej Wasielak. Firma rozpoczęła wówczas znaczące wzmacnianie swoich struktur z myślą o klientach
z branży opakowań i etykiet bazujących na tej technice
drukowania. Miało to związek z wprowadzeniem do jej
oferty maszyn KBA-Flexotecnica, a w ubiegłym roku –
rozwiązań Nilpeter i Iberica.
Polska stanowi ważny strategicznie rynek dla Koenig
& Bauer Flexotecnica, co podkreślono poprzez kilkudniową
wizytę nowego kierownictwa firmy – we wrześniu polscy
klienci i partnerzy handlowi mogli spotkać się z Peterem
Lechnerem i Marią Constantino, dyrektorem sprzedaży
i marketingu. Nowy dyrektor zarządzający podkreśla, że
w najbliższych miesiącach działalność zarówno jego, jak
i całego zespołu będzie się koncentrować na dalszej rozbudowie i wzmacnianiu struktur handlowo-serwisowych,
również w Polsce.
Obecnie produkcja Koenig & Bauer Flexotecnica odbywa
się w dwóch lokalizacjach: w niemieckim Würzburgu oraz
w Tavazzano w północnych Włoszech, gdzie budowane są
wszystkie modele maszyn, w tym najbardziej kompleksowe ich konfiguracje. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy
firma wdrożyła wiele udoskonaleń w produkowanych
maszynach, które uwzględniają nie tylko możliwość drukowania w różnych technikach (fleksografia, rotograwiura),
ale też dodatkowe uszlachetniania i wykańczanie podłoży
(model Neo XD LR, pozwalający na zadrukowywanie różnorodnych podłoży giętkich z zastosowaniem farb wodnych,
rozpuszczalnikowych, LED-UV oraz EB). Jak zapowiada
Peter Lechner, niebawem w ofercie Koenig & Bauer Flexotecnica pojawi się zupełnie nowa maszyna: „Obserwujemy
wzmożony popyt na maszyny nisko- i średnionakładowe,
o szerokości 820 mm, komplementarne w stosunku do
tzw. szerokiej wstęgi. Klienci oczekują rozwiązań przeznaczonych do krótkich serii, umożliwiających szybkie
przezbrojenie, a przy tym bardziej proekologicznych,
dostosowanych do obecnych restrykcyjnych wymogów,
np. względem opakowań żywnościowych. Stąd coraz
większe zainteresowanie produkcją z zastosowaniem farb
wodnych, co obserwują także nasi partnerzy technologiczni, m.in. z Polski. Liczy się przy tym ergonomia pracy
i możliwość obsługi maszyny przez jednego operatora.
Wszystkie te aspekty braliśmy pod uwagę, tworząc nowe
i udoskonalając już istniejące w naszym portfolio maszyny
i urządzenia”.

w projekcie Solidni w Biznesie. Przynależność do tego programu partnerskiego podnosi prestiż i wiarygodność firmy
i może ułatwiać nawiązanie nowych kontaktów handlowych.
Aby dowiedzieć się, czy potencjalny kontrahent figuruje na liście, należy zarejestrować się na stronie www.
notrecommend.com, wykorzystując login i hasło nadane
przez organizatora programu Solidni w Biznesie (www.
swb-partners.com), a następnie wpisać w wyszukiwarce
nazwę firmy i kraj lub wybrać opcję wyświetlenia pełnego
wykazu niepolecanych firm.

Opłaty za opakowania
wysyłane do Niemiec

P

olskie przedsiębiorstwa, które wysyłają do Niemiec
towary w opakowaniach zawierających surowce wtórne,
czekają dodatkowe wydatki. Temu, kto ich nie spełni,
grożą gigantyczne kary. Od 1 stycznia 2019 roku w Niemczech zacznie obowiązywać ustawa o opakowaniach
(VerpackG).
Nowe przepisy obejmą firmy, w tym sklepy internetowe,
które wysyłają do Niemiec towar w pudełkach, folii czy kopertach bąbelkowych. Te przedsiębiorstwa będą musiały
zarejestrować się w Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister – oficjalnym rejestrze opakowań. Rejestracja
jest już możliwa, trzeba jej dokonać do 31 grudnia 2018
roku. Bez rejestracji produkty w paczkach podlegających
systemowemu rozliczaniu nie mogą być wprowadzane do
sprzedaży. Zarejestrowani producenci będą umieszczeni
na ogólnodostępnej stronie internetowej jednostki centralnej. Firmy, które nie dokonają rejestracji, muszą się
liczyć z karami nawet do 100 tys. euro. Ustawa VerpackG
obliguje również do deklaracji rodzaju i masy opakowań,
którą firma wprowadzi na niemiecki rynek w ciągu roku.
Od tego ma być naliczana opłata recyklingowa. Obowiązuje
zasada rozszerzonej odpowiedzialności za produkt – każdy, kto wprowadza do obiegu napełnione opakowania, jest
odpowiedzialny za zapewnienie ich zwrotu i odzyskania.
Celem wprowadzanej ustawy jest wdrożenie wysokich
norm ekologicznych w zakresie zbierania i odzysku
odpadów opakowaniowych oraz zapewnienie trwałej
i skutecznej konkurencji i przestrzegania przepisów przez
wszystkich właściwych uczestników rynku.
Źródło: PIAP, Rzeczpospolita

Sprawdź kontrahenta
poprzez Not Recommend

W

ykaz „Industry does not Recommend” to aktualny
spis firm działających w szeroko definiowanej branży
produktów promocyjnych, które od swoich kontrahentów
otrzymały negatywną opinię. Powstał w celu zmaksymalizowania poczucia bezpieczeństwa w obrocie handlowym
pomiędzy podmiotami branży artykułów i usług reklamowych działającymi na rynkach europejskich.
Podstawowe funkcje tej usługi to przekazanie informacji
o negatywnie ocenionych firmach oraz dążenie do polubownego rozwiązania sprawy pomiędzy dostawcą i jego
kontrahentami. Dostęp do wykazu i możliwość współtworzenia go poprzez zgłoszenie mają podmioty biorące udział

Canon stawia na Europę

C

anon rozszerza swoją działalność w Europie i konsoliduje całą produkcję ploterów płaskich w niemieckim Poing
pod Monachium. Dotąd seria urządzeń Océ Arizona powstawała głównie w Vancouver. Nowe centrum produkcyjne będzie od teraz jeszcze ściślej współpracować z działem R&D, zlokalizowanym w niedalekim Venlo w Holandii,
który zajmuje się rozwojem technologii atramentowych.
Usprawniona linia produkcyjna, obejmująca specjalne
oprzyrządowanie, routing i zdalnie kontrolowane urządzenia do montażu wrażliwych podzespołów, ruszyła z początkiem października. W związku z tym prognozowane jest
zwiększenie produkcji ploterów Océ Arizona płaskich aż
o 30%. Wzrost wydajności produkcyjnej będzie wspierany
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przez zmodernizowane laboratoria prototypowania i zakłady testowe w Venlo, jak również przez rozbudowaną sieć
dostawców w Europie i Ameryce. Skupienie wszystkich sił
produkcyjnych w niemieckim Poing znacząco skróci czas
realizacji – od złożenia zamówienia po instalację maszyny
u klientów w Europie, ale także usprawni działanie obsługi
serwisowej i wsparcia technicznego.
Jeppe Frandsen, wiceprezes Canon Europe, komentuje:
„Koncentrując całą produkcję ploterów płaskich w jednej,
środkowoeuropejskiej lokalizacji, chcemy jeszcze mocniej
rozwinąć naszą silną pozycję rynkową w oparciu o współpracę i innowacyjność. Jesteśmy przekonani, że seria Océ
Arizona wciąż będzie odgrywać kluczową rolę na rynku,
umożliwiając klientom podnoszenie wydajności i rozwijanie
swojej oferty o nowe aplikacje”.

Prografix TOP Pracodawcą Polski
Wschodniej

T

OP Pracodawcy Polski Wschodniej to konkurs towarzyszący Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu
w Białymstoku. Kongres to dwudniowy cykl debat, spotkań
i wydarzeń towarzyszących, poświęcony gospodarce Polski Wschodniej. Bierze w nim udział około 1,5 tys. gości
z Polski i Europy. Organizatorem obydwu wydarzeń jest
Grupa PTWP SA i redakcja portalu PulsHR.pl.
W tym roku odbyła się już czwarta edycja konkursu,
w którym tytuł TOP Pracodawcy Polski Wschodniej przyznawany jest firmom za wpływ na rozwój gospodarczy regionu, wkład w rozwój rynku pracy, tworzenie najlepszych
warunków pracy, współpracę z lokalną społecznością
i otwartość na innowacje. Nominacji i wskazań w konkursie dokonały władze samorządowe poszczególnych
województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego,
warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego, a także przedstawiciele organizacji realizujących politykę gospodarczą
poprzez pozyskiwanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości. Po raz pierwszy głosować mogli także internauci.
Celem projektu jest wyłonienie grona wyróżniających się
firm z pięciu wschodnich województw naszego kraju, nowocześnie zarządzanych, stawiających na innowacyjność,
znaczących w swoich branżach.
Zwycięzcą konkursu została spółka Prografix, zajmująca
się m.in. poligrafią i marketingiem. Swoje usługi świadczy
dla kontrahentów z Polski i innych krajów Europy. Jej klientami są m.in. Tesco, W. Kruk, Google, Yves Rocher, Reader’s
Digest czy Schneinder Electric. Spółka zatrudnia ponad 120
pracowników etatowych i 850 pracowników tymczasowych.
Współpracuje także z lokalnymi szkołami branżowymi.
W gronie laureatów znalazły się także firmy: CEDC
International (Polmos Białystok), PGE Dystrybucja, Danwood, grupa Track Tec, Pronar, Fabryka Kotłów Sefako
oraz NSG Group. Nagroda została wręczona podczas
V Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku
3 października 2018 roku.

Carlsberg wybrał farby hubergroup

C

arlsberg, stawiając na zrównoważony rozwój, zdecydował się na współpracę z producentem atramentów, fir-
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mą hubergroup, która w zeszłym roku wprowadziła serie
atramentów z certyfikatem Cradle to Cradle i powłok dla
zrównoważonych druków offsetowych i druku wklęsłego.
„Ważna jest dla nas nie tylko jakość produktów, ale
też trwałość opakowań i innych materiałów użytych do
ich wytworzenia. Farby drukarskie mają duży wpływ na
możliwość recyklingu opakowań, ponieważ często są
poddawane recyklingowi razem z włóknami papieru.
Aby poprawić możliwość recyklingu etykiet Carlsberg,
używamy wysokojakościowych atramentów hubergroup
z certyfikatem Cradle to Cradle, czyli farb Eco-Offset
Ink Premium Plus” – mówi dyrektor marki Carlsberg
Julian Marsili.

Tektury Metsä Board z nagrodami

P

odczas tegorocznych targów FachPack dwa projekty
opakowań wykonanych z tektur Metsä Board produkowanych z pierwotnych mas włóknistych, zdobyły nagrodę
Green Packaging Star Award 2018. Jest ona od 10 lat
przyznawana za osiągnięcia w branży opakowań, które
mają szczególny wpływ na ochronę zasobów i zmniejszanie ilości odpadów. Zgłoszenia konkursowe oceniane są
pod kątem zgodności projektów z zasadami zrównoważonego rozwoju, niskich kosztów i innowacyjności.
Jedną z nagród w konkursie otrzymał projekt opakowania herbaty T2 Mini Fruit, już uprzednio wyróżniany.
Szanghajski zespół projektowy Metsä Board, w ścisłej
współpracy z firmą T2, opracował go, wykorzystując
wspólny temat graficzny – „The Grand Most Exotic
Bazaar”. Nadruk wykonano na niepowlekanej, spodniej
stronie tektury MetsäBoard Pro FBB Bright 250 g/m2,
by nawiązać do naturalnej faktury owocu. Drugą nagrodę
zdobyły promocyjne opakowania soków owocowych Pago
z serii „Wiadomość na butelce”, którą przygotowała
austriacka projektantka Gerlinde Gruber we współpracy
z Marthą Ploder. Przyciągająca uwagę tekturowa koszulka została wykonana z tektury MetsäBoard Pro FBB
Bright 285 g/m2.

Od Wydawcy
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku ze wzrostem kosztów związanych m.in. z dystrybucją od 1 stycznia 2019 roku
cena egzemplarza „Świata DRUKU” wyniesie 18 zł
(w tym VAT 8%), a prenumeraty rocznej – 216 zł, prenumeraty półrocznej – 120 zł. Uczniowie i studenci
otrzymają 50% zniżki od tych kwot. Jednakże osoby, które zamówią prenumeratę od numeru „Świata
DRUKU”, który ukaże się jeszcze w roku 2018 (np.
od numeru 11 lub 12/2018), zapłacą według cennika
obowiązującego obecnie. Szczegółowe informacje
znajdą Państwo na stronie http://www.swiatdruku.
eu/Swiat-DRUKU/Prenumerata.
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Przewodniki z serii „Technologie wielkiego formatu” mają na celu zwiększenie świadomości i zrozumienia możliwości, jakie przed nami otwierają
nowoczesne, cyfrowe urządzenia wielkoformatowe, za pomocą których
można produkować najróżniejsze rozwiązania – od podłóg po sufity.
Przewodniki przygotowuje grupa specjalistów, którzy pracują z Digital Dots.
Mamy nadzieję, że przypadną Państwu do gustu prezentowane artykuły i że
będą Państwo chcieli wykorzystać w praktyce zdobytą dzięki nim wiedzę.

Paul LINDSTRÖM

Kolor jak żywy
Zarządzanie barwą w produkcji materiałów do dekoracji wnętrz
Projektowanie i aranżacja wnętrz to idealne dziedziny, w których
można wykorzystywać wielkoformatowe wydruki cyfrowe, odkąd
technologia ta pozwala na produkcję krótkich serii wydruków,
nawet pojedynczych obrazów, a także krótki czas realizacji całego
projektu – od wstępnej koncepcji do wydruków próbnych i końcowych. Jednak tak jak w przypadku każdego rodzaju druku, prawidłowe zarządzanie barwami jest kluczem do udanego projektu.

J

edny m z w y z wa ń z wią zanych
z przygotowaniem aplikacji do
dekoracji wnętrz są przeróżne
podłoża, które można w tym celu
wykorzystać. Ta sama farba nałożona
na szklaną powierzchnię nie będzie
wyglądała tak samo jak po aplikacji
na tkaninę czy różne rodzaje papieru.
Standardowym sposobem oceny ostatecznego efektu zadruku wybranego
materiału konkretnym atramentem
(zwłaszcza kolorem dodatkowym) jest
wykonanie próbki. Można także skorzystać z próbników kolorów, oferowanych
przez producentów farb, nie tylko dla
wydruków na papierze, ale także na
tekstyliach czy plastiku.
Niestety, niektóre z tych kolorowych
próbników są drogie, możesz więc poprosić drukarnię, z której usług zamierzasz
skorzystać, aby udostępniła je do wglądu, a później zażądać próbek wydrukowanych na urządzeniu, które będzie użyte
w realizacji ostatecznego projektu, i na
wybranym podłożu. Jedną z oczywistych
korzyści płynących z pracy w prawdziwie
cyfrowym środowisku produkcyjnym jest
możliwość ekonomicznego drukowania
pojedynczego egzemplarza.

Opcje zaawansowane

By ułatwić sobie porównywanie barw, warto zaopatrzyć się w próbniki. Do projektowania
drukowanych tekstyliów przydatny może być próbnik kolorów drukowany na bawełnie

Pełna kontrola barw w druku oznacza
dokładne odwzorowanie kolorów we
wczesnej fazie procesu produkcji, czyli
podczas przygotowania do druku. Ale
aby móc zaufać temu, co widzisz na
ekranie komputera, musisz się upewnić,
że monitor jest wystarczająco dobry.
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Większość kombinacji maszyny drukującej,
atramentu i podłoża może być odpowiednio
scharakteryzowana za pomocą odpowiedniego spektrofotometru. Do niektórych wymagających podłoży, np. metalu, możesz
potrzebować spektrofotometru sferycznego

Dokładne odwzorowanie kolorów wymaga wysokiej jakości monitora i odpowiedniej kalibracji. Niestety, nie da się
tego obejść: standardowe (czytaj tanie)
monitory nie spełniają tego warunku.
Z technicznego punktu widzenia mogą
mieć wystarczająco duży gamut barwny,
ale jeśli nie możesz skalibrować monitora za pomocą kolorymetru lub spektrofotometru, nie masz żadnej kontroli nad
tym, jak wyświetla kolory, i nie wiesz, czy
rzeczywiście są one dokładne.
Inną różnicą między wysokiej klasy monitorami do proofingu barwnego i standardowymi monitorami jest
stopień, w jakim są one wrażliwe na
kąty patrzenia. Na większości standardowych monitorów kolory bardzo się
różnią nawet przy niewielkiej zmianie
kąta patrzenia, a to nie zapewnia dokładnego odwzorowania barw. Monitor
musi mieć matryce wyższej jakości,
z technologią IPS (In Plane Switching),
co oznacza, że wyświetla kolory w ten
sam sposób, niezależnie od kąta patrzenia. Zwróć na to uwagę, studiując
specyfikację techniczną i upewnij się,
że monitor, który planujesz wypróbować
lub kupić, wykorzystuje technologię IPS.
Upewnij się również, że monitor jest
wyposażony w osłonę blokującą światło
otoczenia, które ma wpływ na kolory
wyświetlane na ekranie. Jeśli monitor
nie jest wyposażony w osłonę, poszukaj
niedrogiej, uniwersalnej alternatywy.
Dzięki dobremu monitorowi możesz
od razu zobaczyć swój projekt z dobrze
odwzorowaną barwą, pod warunkiem
jednak, że masz dostęp do profilu ICC
opisującego charakterystykę barwną
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kombinacji podłoża i farby, których
zamierzasz użyć. Zwykle powinien to
zapewnić dostawca druku, ale w niektórych przypadkach musisz o to poprosić.
Profile ICC są tworzone przez drukarzy
po skalibrowaniu urządzenia drukującego, a każdy profil ICC jest unikalny
dla określonej kombinacji urządzenia
drukującego, ustawień drukarki, użytego
atramentu i podłoża do druku. Stosując
odpowiedni profil ICC w oprogramowaniu
do projektowania, można wyświetlić
projekt tak, jak będzie wyglądał w druku.
W niektórych programach na razie
działa to dobrze tylko dla standardowych kolorów CMYK. Kolory dodatkowe względnie się zgadzają, ale tylko
w przypadku druku na błyszczących lub
matowych papierach. Jeśli chcesz wyświetlić podgląd kolorów dodatkowych,
z dokładnym odwzorowaniem barw,
niestety będziesz musiał zainwestować
w specjalne oprogramowanie. Trwają
prace nad rozszerzeniem technologii
ICC, aby lepiej radziła sobie z kolorami
dodatkowymi w kontekście zarządzania
barwą, ale na razie tylko niektórzy wyspecjalizowani dostawcy oprogramowania oferują bardziej zaawansowane rozwiązania do zarządzania barwą. Zapytaj
swoją drukarnię, w jaki sposób radzi
sobie z kolorami dodatkowymi i jakie
oprogramowanie zaleca do akceptacji
wydruku na ekranie monitora.

Nie wierz, gdy mówią, że się nie da
Ponieważ do wielkoformatowego drukowania cyfrowego, a zwłaszcza do
produkcji materiałów dekoracyjnych wykorzystuje się podłoża takie jak drewno,
szkło, metal, plastik, płytki ceramiczne
itd., zarządzanie barwą może być wyzwaniem. Ale zasadniczo wszystkie rodzaje
podłoży i atramentów można scharakteryzować za pomocą odpowiedniego typu
urządzenia pomiarowego i odpowiedniego oprogramowania. Ta praca nie leży
jednak w gestii projektanta, ale jest

zadaniem dla drukarni. Nie zajmujemy
się tutaj zbyt wieloma szczegółami, ale
wspominamy o tym, ponieważ niestety
są firmy poligraficzne, które twierdzą,
że na tym lub innym materiale nie da
się dokładnie odwzorować koloru, i tym
usprawiedliwiają różnice między projektem a gotowym wydrukiem. Powinny
jednak w tym miejscu dodać: „według
naszej wiedzy”. Musisz być tego świadomy i nie zakładać, że zadanie w ogóle
jest niewykonalne. Po prostu popytaj
w innych drukarniach, czy potrafią znaleźć sposób na takie zestawienie parametrów drukarki, atramentu i podłoża,
by wydrukowanie twojego projektu było
możliwe.
Na przykład tkaniny mogą wymagać
spektrofotometrów o większej aperturze niż powszechnie uży wana do
drukowania na papierze. W przypadku
podłoż y przezroczystych potrzebny
jest spektrofotometr, który może dokony wać pomiarów transmisyjnych.
W przypadku podłoży takich jak metal
może być potrzebny spektrofotometr
wykorzystujący technologię sferyczną.
Wspominamy o tym wszystkim, abyś
wiedział, o co drukarnia powinna zadbać, wykonując taką pracę.
Jeśli drukarnia nadal twierdzi, że nie
może utworzyć profili ICC dla podłoża,
którego chcesz użyć, poproś o wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Jeśli
ich odpowiedź jest wymijająca, może
to wskazy wać na brak zrozumienia
bardziej zaawansowanych dostępnych
technologii zarządzania barwą. Niestety
sytuacja ta nie jest rzadkością w branży
poligraficznej. Ponownie sprawdź w innych drukarniach, czy potrafią poradzić
sobie z twoim projektem. Jest szansa,
że znajdziesz kogoś, kto dobrze wykona
swoją pracę i wydrukuje twój materiał
dekoracyjny tak, jak go wymyśliłeś.
Tłum. JS
Artykuł powstał przy wsparciu firm:
Digital Dots, EFI, Fujifilm, HP.

Paul LINDSTRÖM
pracuje w poligrafii od 1980 roku. Zaczynał jako
typograf i grafik komputerowy, potem został
kierownikiem produkcji. Obecnie jest starszym
redaktorem technicznym w Digital Dots i jednym
z twórców tego przedsięwzięcia. Jednocześnie
wykłada na wydziałach graficznych uniwersytetów w Kopenhadze i Malmö. Od 2008 roku jest
akredytowanym audytorem UKAS w zakresie
certyfikatów ISO 9001 i ISO 12647. Jest także
ekspertem ISO TC130, międzynarodowego komitetu technicznego odpowiedzialnego za opracowanie
standardów jakości dla produkcji poligraficznej.
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Prędkość kontra przepustowość:
jak zwiększyć produktywność w skanowaniu

W

spółcześnie wielu producentów sprzętu z lubością porównuje specyfikację techniczną
i mechaniczną swoich wyrobów
z produktami konkurentów. Jednakże na
podstawie tych specyfikacji – chociaż
zwykle robią one wrażenie – nie zawsze
da się określić rzeczywistą produktywność danego urządzenia lub systemu.
Na wydajność wielkoformatowego skanowania wpływa bowiem wiele różnych
czynników, a sama prędkość maszyny
jest tylko jednym z nich. Oto pytania,
na które powinni sobie odpowiedzieć
wszyscy poszukujący nowego wysokowydajnego skanera wielkoformatowego.
Wydajność operatora:
• Czy operator wie, jak uruchomić skaner całkowicie lub częściowo?
• Jaką ilość papieru musi obsłużyć
operator przed skanowaniem i po
nim? (Sama nieefektywna praca z papierem może spowodować 15-procentowy spadek prędkości urządzenia).
• Jak wygląda obróbka plików po skanowaniu? Czy operator musi sa modzielnie przenieść plik do innej
lokalizacji po wykonaniu skanu? Czy
sam musi sprawdzić jakość pliku i go
indeksować?
• Czy sprzęt jest rozmieszczony ergonomicznie? (Bez swobodnego dostępu
do komputera i skanera operator
nie ma możliwości ich efektywnego
obsługiwania).

Podłączenie skanera:
• Czy skaner podłączony jest do sieci,
czy przez port USB?
• Jeżeli do sieci, to bezpośrednio czy
za pośrednictwem komputera?
• Jaka jest prędkość sieci i czy jest
ona ograniczona przez oprogramowanie zabezpieczające, które mogłoby
powodować opóźnienia lub zakłócenia?
Osprzęt komputera:
• Od kiedy eksploatowany jest komputer?
Jaka jest wersja systemu operacyjnego?
• Ile ma pamięci RAM i jaka jest moc
obliczeniowa jego procesora?
• Czy komputer lub wbudowany kontroler ma zwykły dysk twardy, czy
półprzewodnikowy (SSD)?
• Ile zasobożernego oprogramowania
jest na nim zainstalowane?
Oprogramowanie skanera:
• Czy oprogramowanie skanera jest
zoptymalizowane pod kątem szybkiego skanowania wsadowego i/lub
sz ybkiego kopiowania, nestingu
i zmian ustawień drukowania?
• Czy umożliwia ono wprowadzanie
korekt w jakości obrazu „w locie”?
• Czy oprogramowanie samodzielnie
optymalizuje produkcję poprzez automatyczne obracanie i układanie?
• Czy posiada ono jakieś dodatkowe
funkcje, np. z zakresu zarządzania
barwą, indeksowania pliku, odzyski-

wania danych lub łatwe do wykorzystania zdefiniowane ustawienia?
• Czy oprogramowanie da się bezproblemowo zintegrować z siecią?
• Czy przechwytuje ono 48-bitowy kolor
i generuje 48-bitowy plik RAW?
Osprzęt skanera:
• Czy konstrukcja samego skanera
umożliwia szybkie skanowanie wsadowe i kopiowanie?
• Czy po ustawieniu skanera w trybie
wsadowym lub kopiowania można
skanować w sposób ciągły, czy operator musi wykonywać jakichś czynności przy skanerze lub oprogramowaniu po jednorazowym skanowaniu?
• Czy w trybie wsadowym trzeba odczekać, aż skaner przetworzy bieżące
zadanie przed rozpoczęciem następnego skanowania?
• Czy automatyczne dostosowywanie
wymiarów działa dokładnie podczas
skanowania i kopiowania?
• Czy skaner potrzebuje dodatkowego
oprogramowania do skanowania wsadowego lub produkcyjnego?
• Czy w razie potrzeby urządzenie może
skanować grubsze materiały?
MB
Oprac. na podst.: Steve Blanken, General
Manager, Contex Americas, „Speed versus
Throughput: How to Gain Productivity in
Scanning. Questions to Ask When Evaluating Your Next Wide Format Scanner”.

11/2018 | Świat DRUKU

22 | DTP

|

Nowości od EIZO
W ofercie monitorów graficznych EIZO pojawiły się ostatnio
dwa nowe modele. Mają szerokogamutowe matryce oraz technologie umożliwiające precyzyjne odtwarzanie barw, dzięki
czemu świetnie nadają się do pracy z kolorem w różnych
zastosowaniach.

C

olor Ed ge C G 319X ma ek r a n
o przekątnej 31,1" i wyświetla
obrazy w rozdzielczości DCI-4K
(4 0 9 6  2 16 0), n a t o m i a s t
ColorEdge CG279X ma 27-calowy ekran
o rozdzielczości 2560  1440.
Obydwa nowe modele wyposażono
w udoskonalony czujnik kalibracji, który
pozwala swobodnie pracować nawet
wtedy, gdy wyświetlacz się kalibruje. Po
upływie określonej przez użytkownika
liczby godzin czujnik wysuwa się na
ekran w taki sposób, by nie zasłaniać
widoku i nie przeszkadzać w normalnym
używaniu monitora. Kalibrator stanowi
integralną część urządzenia, nie trzeba
więc kupować dodatkowego sprzętu kalibracyjnego. Jednak należy pamiętać,
że w trakcie kalibracji nie powinno się
pracować z kolorami, ponieważ ustawienia barwne ekranu będą się zmieniać.
Na kolory i jasność monitora LCD
mogą wpływać wahania temperatury
w otoczeniu oraz temperatury samego
urządzenia. Nowe modele wyposażono
we wbudowany czujnik, który wykrywa zmiany temperatury i dopasowuje
przejścia tonalne, kolory, jasność i inne
ustawienia monitora tak, aby obraz cały
czas wyświetlał się prawidłowo. Algorytm wykorzystywany przez sztuczną
inteligencję (AI) monitora umożliwia pomiar temperatury i regulację ustawień
nawet przy wysokim poziomie jasności.
Ponadto CG319X i CG279X wyposa-
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żono w autorską technologię EIZO
o nazwie Digital Uniformity Equalizer
(DUE), która dodatkowo kompensuje
wpływ wahań temperatury otoczenia na
ustawienia temperatury barwowej i jasności, zapewniając stabilne wyświetlanie obrazu na całej powierzchni ekranu.
W konstrukcji monitora udało się także
wyeliminować wentylator – dzięki temu
urządzenie działa bezgłośnie, ale jednocześnie wydajnie i bez nagrzewania się.
Monitory odtwarzają 99% przestrzeni
AdobeRGB oraz 98% przestrzeni barwnej DCI-P3, stosowanej powszechnie
w branży mediów i rozrywki. Zgodnie
z wytycznymi standardu DCI, oferują
także wysoki współczynnik kontrastu
(1500:1 w przypadku CG318X, 1000:1
w przypadku CG279X). Umożliwia to reprodukcję prawdziwej czerni, co z reguły
jest trudne do osiągnięcia na typowych
monitorach LCD. Ponadto panele mają
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specjalną warstwę, dzięki której wyświetlane odcienie zachowują głębię
nawet, gdy patrzy się na nie z boku.
Najistotniejszą różnicą między nowymi
monitorami a monitorami EIZO wcześniejszych generacji jest obsługa krzywych
HLG (Hybrid Log-Gamma) i PQ (Perceptual
Quantization), co pozwala wyświetlać
i edytować treści wideo w standardzie
HDR (high dynamic range).
W listopadzie pojawiła się też nowa
wersja autorskiej aplikacji EIZO do zarządzania kolorem – ColorNavigator 7.
Dzięki niej użytkownicy mogą regularnie
kalibrować oraz szybko i wiarygodnie
kontrolować jakość w yświetlanego
przez monitor (lub kilka monitorów) obrazu. ColorNavigator 7 łączy funkcjonalności znane z wcześniejszych aplikacji
EIZO: ColorNavigator 6 i ColorNavigator
NX, tworząc nowe, udoskonalone rozwiązanie do zastosowań na różnych
polach środowisk kreatywnych. Korzystając z ColorNavigator 7, użytkownicy
mogą jednocześnie kalibrować wszystkie tryby wyświetlania kolorów, określić
harmonogram kalibracji i zarządzać
jakością kolorów w środowiskach wielomonitorowych za pomocą tylko jednej
aplikacji. Będzie to pierwsza aplikacja
do zarządzania kolorem z polskim interfejsem.
Więcej informacji: www.eizo.pl
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OKI ColorPainter. Plotery, które spisują się koncertowo!
Nasze urządzenia wyposażyliśmy w całą gamę zaawansowanych rozwiązań, takich jak technologie Smart Pass 4
i Dynamic Dot Printing. Dzięki temu maszyny z serii ColorPainter zapewniają najwyższą jakość wydruków
wielkoformatowych w barwach o doskonałym nasyceniu, przy zachowaniu wysokiej wydajności pracy. Dowiedz się,
która z naszych maszyn najlepiej odpowiada na twoje potrzeby i skontaktuj się z naszymi dealerami już dziś!

OKI Europe (Polska) | ul. Domaniewska 42 | 02-672 Warszawa | tel. 22 448 65 00 | www.oki.pl
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Mistrzowie drukowania
spotkali się w Wiedniu
Fineart Printmakers Conference 2018

B

Marcin DĄBROWSKI

To wydarzenie, o którym słyszeli nieliczni, a uczestniczyli
wyłącznie zaproszeni. Bez sponsorów, bez handlowców. Tylko
drukarze i pracownicy R&D.

ardzo cenię sobie spotkania z kolegami po fachu, o mistrzach nawet nie wspominając. W połowie
roku prowadziłem wykład podczas konferencji DSCOOP w Wiedniu.
Jakiś miesiąc wcześniej otrzymałem
zaproszenie na spotkanie z wybitnym
drukarzem, właścicielem Salonu IRIS,
osobą, która uczestniczyła w pierwszych wydrukach giclée – Stefanem
Fiedlerem. Zresztą stąd nazwa – Salon
IRIS – od pierwszej drukarki wykorzystywanej w tym celu. Warto przy tej
okazji wspomnieć Grahama Nasha,
ojca wysokojakościowego druku artystycznego i… – tak, tak – muzyka
rockowego. (Ktoś powiedział, że historia musi być nudna?) Nash zaczął
eksperymenty z drukiem natryskowym
w połowie 1990 roku wraz z zakupem
IRIS Graphics 3047 za sumę 126 tys.
dol. Zachwyt i zaskoczenie są tu na
miejscu, gdyż trwałość tych powiększeń
mogła być nawet liczona w dniach,
jeśli wykonywano je w nieodpowiednich warunkach. Zauważono nawet, że
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prowadzenie rozmów nad wydrukami
osłabia ich żywotność ze względu na
zwiększoną wilgotność powodowaną
przez „współplujących” dyskutantów.
Dobrze, posuńmy się o dekady do
przodu. Gdy zajmujecie się swoją pracą
z zamiłowaniem do detali, szybko okazuje się, że diabeł tkwiący w szczegółach
to niszowe rozwiązania wynikające z doświadczenia i pracy jednostek. Tworzymy
monumentalne dzieła, opierając się
często na technikach stworzonych pod
prysznicem (szczęśliwie w głowach, nie
zaś z lutownicą w ręku), a testy produkcyjne odbywają się w trakcie realnej
produkcji. Duże firmy inwestują w rozwój
technik, gdy widzą w nich potencjał
sprzedażowy – ergo produkt dla mas –
lub inne korzyści. Brak kompromisów
stał się wobec tego domeną jednostek. Zatem spotkania z producentami
sprzętu lub materiałów eksploatacyjnych
mają sens wyłącznie, gdy rozmawiamy
z pracownikami działów badawczo-rozwojowych. Te związane z poszerzeniem
wiedzy czysto praktycznej – tylko gdy

możemy dyskutować z kolegami z branży. Tak też narodził się pomysł, aby
stworzyć konferencję drukarzy sztuki,
w trakcie której najlepsi z branży będą
mogli wymienić się wiedzą, doświadczeniami, jak również pomóc sobie wzajemnie w powiększeniu biznesu.
Podczas tegorocznego spotkania odliczyli się reprezentanci m.in. z Kanady,
Stanów Zjednoczonych, Iranu, Izraela,
Łotwy, Niemiec, Austrii, Holandii oraz
ja, z Polski. Rozmawialiśmy głównie po
angielsku, choć zauważalna część konwersacji toczyła się również po niemiecku, nie tylko ze względu na uczestników,
ale również zaproszonych prelegentów.
Wśród gości był m.in. szef R&D firmy
Hahnemuehle, który czasami mimowolnie używał słów specjalistycznych
w swym ojczystym języku, a zespół po
gromkich naradach ustalał wiarygodne tłumaczenie. Takie sytuacje, wcale
nierzadkie, w naszym środowisku mają
dodatkowy smaczek. Mianowicie szukając właściwego słowa, często zaczynamy
opisywać całe procesy technologiczne
zachodzące w tych konkretnych sytuacjach i zwięzłe wystąpienie odbija
się echem w postaci wielogodzinnych
dysput. Rozmawiając z osobami odpowiedzialnymi za stworzenie danych
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materiałów, możemy jasno i konkretnie zaadresować problemy, z którymi
się spotykamy, a jeśli rozwiązanie jest
znane, otrzymujemy bezpośrednie odpowiedzi od jego twórcy. Jest to walor nie
do przecenienia, jeśli mówimy o materiale kosztującym np. 100 zł/m2, którego
cena po zastosowaniu dodatkowych
procesów wykańczających wzrasta do
500 zł/m2. Błędy w takich przypadkach,
szczególnie te, których nie rozumiemy,
mogą być kosztowne, a należy pamiętać, że efekty takich prac stanowią filar
biznesów zebranych uczestników.
W swoim wystąpieniu poruszyłem dwa
tematy: tworzenie albumów wielkoformatowych fine-art w oparciu o autorskie
techniki oraz reprodukcja cyfrowa sztuki
w niskonakładowym druku wydawniczym. Miałem możliwość toczenia wielu
dyskusji z najlepszymi studiami drukarskimi na świecie, które znam i podziwiam od przeszło dekady. Doprecyzuję,
bo to istotne: rozmawiałem z drukarzami
lub założycielami tych studiów, którzy
na początku również wykonywali samodzielnie wszystkie prace. Padały pytania
typu: „Czy to ty robiłeś ostatnią wystawę
Davida LaChapelle’a?”. „Nie, tę akurat
robił Steven” – odpowiadał indagowany,
pokazując na osobę siedzącą obok.
A potem „rozkminialiśmy” smakowite
kwestie techniczne. Na przykład wykonywanie wielkoformatowych face-mountów
na podwójnym akrylu, czyli tak zwanej
kanapki o przekroju akryl – powiększenie – akryl. Mam na myśli naprawdę
WIEEEELKI format! Czyli powiększenie
2  6 m. Pytanie, jak się do tego zabrać? Już sam druk jest wyzwaniem,
ale da się zrobić. Pamiętajmy, że ciągle
mówimy o absurdalnie wysokiej jakości,
więc żadne ekosolwenty nie wchodzą
w grę, tylko wielokanałowy pigment lub
w tym przypadku lateks wystawienniczy.
Natomiast problemem są dwa elementy:
transport oraz realizacja. Do wykonania

powiększenia 2  6 m potrzebne jest pomieszczenie o powierzchni przynajmniej
3  15 m (choć warunki pracy będą bardzo niekomfortowe). Jedyna szansa, aby
to zrobić solidnie, to... przenieść sprzęt
do muzeum lub galerii sztuki – jeśli ma
odpowiedni system filtracji powietrza –
następnie zrealizować produkcję na
miejscu i zostawić powiększenie pod
docelową ścianą.
Opowiadałem o produkcji powiększeń
z uwzględnieniem konkretnych, określonych warunków oświetleniowych,
a temat rozrósł się nagle o kwestię
uwzględnienia akrylu, który wpłynie na
sposób odbioru dzieła. Szczęśliwie obok
siedziała pani zajmująca się produkcją
wystawienniczego akrylu do celów mu-

zealnych. To mały przykład tego, jak
ewoluowały tematy bez jakiejkolwiek
moderacji. Była to chyba jedna z niewielu konferencji, na której po każdym
przemówieniu trzeba było ucinać kolejne
pytania, aby się zmieścić w grafiku.
Zresztą zadawanie pytań w trakcie wystąpienia też stało się normą.
Jestem przyzwyczajony do dzielenia
się wiedzą, inaczej moje długoletnie
prace naukowo -badawcze nigdy by
nie dały takich rezultatów. Przyznam,
że niezmiernie mi brakuje spotkań
w kraju, podczas których możemy się
w taki sposób dzielić wiedzą i rozwiązywać duże problemy, z którymi
boryka się branża. Choć muszę w tym
miejscu przyznać, że i to się zmienia
na lepsze. Coraz częściej mamy świadomość stanu naszej wiedzy i chętnie
ją poszerzamy.
Kiedy będzie następne takie spotkanie?
Nie wiadomo. Nikt na nim nie zarabiał,
w kosztach partycypowaliśmy wszyscy,
nikt niczego nie sponsorował, nie było
żadnej sprzedaży – to wbrew pozorom
zapewniło bardzo duży komfort rozmów.
Przywołałem jedynie mikroskopijny
fragment moich wspomnień związanych
z tym wydarzeniem. Zdradzę jeszcze
tylko, że do Wiednia przyjechał twórca
systemu Multi Spectral Imaging. Ale
o tym opowiem w następnym wydaniu
„Świata DRUKU”.
Marcin DĄBROWSKI
drukarz, praktyk teorii barwy, technolog,
inżynier. Wyrósł w rodzinie fotograficznej
i tak rozpoczęła się jego miłość do
obrazu. Od ponad 15 lat zajmuje się
teorią barwy, pracował ponad dwa lata
w R&D HP Indigo Division w Izraelu.
Autor zgłoszeń patentowych z zakresu
druku wysokojakościowego i jego zabezpieczeń, współzałożyciel artystycznej
drukarni Empresse, obecnie prowadzi
projekt autorski eMproove.
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Po pierwsze: automatyzacja!
Z Chrisem Ballsem, dyrektorem generalnym działu sprzętu i serwisu oraz wiceprezesem
oddziału Print Systems firmy Eastman Kodak, rozmawiamy o najnowszych
rozwiązaniach firmy Kodak w zakresie przygotowania do druku.

Sporo podróżujesz i spotykasz się z drukarzami. Co mówią na temat swojej pracy?
Jednym z najczęściej poruszanych tematów podczas rozmów z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami jest zwiększanie elastyczności i produktywności.
Obecnie w branży poligraficznej panuje
bardzo duża konkurencja. Drukarze poszukują technologii, które pozwoliłyby
im zwiększyć zakres oferowanych usług,
a jednocześnie starają się osiągnąć jak
najwyższą produktywność, utrzymując
koszty na niskim poziomie. Coraz więcej
drukarń stara się pozyskiwać zlecenia
niskonakładowe z krótkim czasem realizacji, jednak żeby było to opłacalne,
muszą one łączyć jak największą liczbę
takich prac i szybko je wykonywać.
Jakie kroki podejmują drukarze, aby zapewnić sobie konkurencyjność na rynku?
Po pierwsze, coraz bardziej wzrasta
znaczenie szeroko pojętego prepressu.
W miarę zmniejszania nakładów oraz
wzrostu popytu na wersjonowanie i personalizację wydruków wzrasta liczba zleceń realizowanych przez drukarnie. Dlatego działy prepress starają się usprawniać
i automatyzować swoje procesy, żeby
móc wykonać te wszystkie prace. A kiedy
dane zlecenie jest już gotowe do druku,
przydałoby się przyspieszyć i zautomatyzować wykonywanie form drukowych i ich
montaż na maszynie. Nad usprawnieniem właśnie tego etapu produkcji poligraficznej intensywnie pracujemy w firmie
Kodak, wprowadzając coraz to nowe
urządzenia CtP, zapewniające naszym
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klientom poprawę jakości, elastyczności,
szybkości i automatyzacji ich produkcji.

operatorom obsługę nawet do 10 urządzeń
CtP jednocześnie z dowolnego miejsca.

Na jakie korzyści z automatyzacji CtP
mogą liczyć drukarze?
Od 20 lat bardzo mocno angażujemy
się w opracowywanie nowych technologii, systematycznie udoskonalając
naświetlarki Kodak Achieve i Trendsetter.
Przykładowo, zastosowany w nich nowy
moduł wielokasetowy umożliwia automatyczne ładowanie i zdejmowanie nawet
do 480 płyt, co pozwala drukarzom
szybciej rozpoczynać produkcję, a niemal
całkowite wyeliminowanie ręcznej obsługi
przekłada się na zmniejszenie ilości odpadów i minimalizuje ryzyko wystąpienia
błędów. Z naszych obserwacji wynika też,
że wielu drukarniom udało się poprawić
produktywność i jednocześnie zmniejszyć
koszty, łącząc nasze systemy CtP z bezprocesowymi płytami Kodak Sonora.

Wiele drukarń nadal używa naświetlarek zainstalowanych wiele lat temu,
które cały czas spełniają swoje zadanie. Czy warto wydawać pieniądze na
nowocześniejsze modele?
To dylemat wielu drukarzy, a najwięcej
wątpliwości mają ci, którzy nie doświadczyli żadnych problemów ze swoimi dotychczasowymi systemami CtP. Warto
jednak zauważyć, że inwestycja w najnowsze technologie CtP to szybki i opłacalny
sposób na zwiększenie produktywności
i wydajności, a co za tym idzie – uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Nowsze
modele naświetlarek Kodak wykorzystują
nowocześniejsze oprogramowanie, mają
też udoskonaloną mechanikę i podstawowe komponenty, dzięki czemu generują
mniejsze koszty napraw i serwisu. W porównaniu ze starszymi naświetlarkami
znacząco zmniejsza to prawdopodobieństwo wystąpienia nieoczekiwanych awarii. Ponadto nowsze modele systemów
Kodak są w większym stopniu zautomatyzowane, szybsze i zużywają mniej energii
elektrycznej. Najnowsza naświetlarka
Kodak Trendsetter podczas pracy zużywa
tylko 770 W, a model Achieve – 400 W.
Są to wartości nawet do 80% mniejsze
w porównaniu z rozwiązaniami konkurencji. Nie mniej istotna jest stabilność
i dokładność obrazowania, szczególnie
przy wysokojakościowych pracach, takich
jak druk soczewkowy czy zabezpieczanie
druków. O wysoki poziom tych parametrów dba technologia Kodak Squarespot,
zapewniająca najbardziej precyzyjne
i stabilne obrazowanie na rynku.
Kodak, Trendsetter, Achieve, Squarespot i Sonora są znakami towarowymi
firmy Kodak.

W jaki sposób Kodak stale rozwija
systemy CtP?
Jesteśmy jednym z wiodących producentów systemów CtP i cały czas inwestujemy
w te rozwiązania. Przykładem niech będzie
technologia obrazowania Kodak Squarespot, która zapewnia naszym klientom
zwiększenie stabilności, dokładności
i niezawodności produkcji. Nie boimy się
też wprowadzać nowości. Ostatnio na
przykład Kodak zaprezentował mobilną
aplikację CtP Control, która umożliwia
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Zarządzanie drukiem przez firmę zewnętrzną
Z korzyścią dla drukarń i ich klientów
Rozmowa z Sabiną Zawiła i Dariuszem Kaczmarczykiem,
ekspertami zarządzania drukiem z MMDS Print Management.
Dlaczego warto zlecić zarządzanie drukiem w przedsiębiorstwie zewnętrznej
firmie?
D.K. To proste. Taka firma przejmuje
kompleksową odpowiedzialność za cały
proces; począwszy od etapu projektowania, poprzez produkcję, skończywszy
na logistyce, odciążając tym samym
pracowników działów marketingu czy
zamówień. Dodatkowo firma świadcząca usługi print management bierze pod
swoje skrzydła także obszar logistyki,
tak więc wszelkie zasoby, zazwyczaj
przeznaczane na konfekcjonowanie
i transport, w przypadku skorzystania
z outsourcingu usług można skierować
w inną stronę.
Kiedy powinniśmy się zdecydować na
tego typu outsourcing?
S.Z. Na pewno wtedy, gdy portfolio
materiałów poligraficznych jest obszerne i obejmuje wydruki na różnych
powierzchniach, często za pomocą różnych technologii. Z mojego doświadczenia wynika, że najwięcej na tej usłudze
zyskują firmy z branży FMCG, operatorzy telefonii komórkowych i banki, czyli
uogólniając – przedsiębiorstwa B2C.
D.K. Na pytanie, czy wdrożenie usługi
outsourcingu druku będzie korzystne,
trzeba odpowiedzieć sobie podczas
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analizy portfolio materiałów poligraficznych. Przed nawiązaniem długofalowej
współpracy konieczne jest przeprowadzenie audytu, który pozwoli wskazać
obszary wymagające poprawy i wybrać
optymalne rozwiązania.
Jak wygląda taki audyt? Na jakie
aspekty trzeba zwrócić szczególną
uwagę?
S.Z. Aby mieć pełen obraz sytuacji
i jasność w określeniu funkcjonalności
istniejących rozwiązań, trzeba wspólnie
z klientem – najczęściej są to marketerzy i pracownicy działów zakupów –

przeanalizować dotychczasowe materiały reklamowe, a następnie dla każdego
druku dobrać optymalne rozwiązania,
polegając na doświadczeniu i wiedzy
audytorów. Kluczowe bywa też świeże
spojrzenie na portfolio druków.
D.K. Po wdrożeniu wskazanych w audycie procedur osoby z działów marketingu skracają czas przeznaczony na
czynności związane z zamówieniem,
koordynacją produkcji, akceptacją gotowych materiałów oraz z ich dostawą
we wskazane miejsce. Zaoszczędzone
środki finansowe – z naszego doświadczenia wynika, że jest to zazwyczaj
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około 25–30% budżetu w skali globalnej – można przeznaczyć na dodatkowe
rozwiązania, umożliwiające głębszą penetrację rynku i skuteczniejsze dotarcie
go grup docelowych.
A jakie są słabe strony usługi?
S.Z. Print management nie sprawdzi się
w każdej firmie. Z naszych doświadczeń
wynika, że opłacalność optymalizacji
procesu druku rozpoczyna się przy rocznych wydatkach netto na poligrafię na
poziomie 250 000 zł. Do słabych stron
możemy także dorzucić brak opłacalności usługi w przypadku, gdy materiały
poligraficzne nie są zróżnicowane, np.
gdy firma potrzebuje jedynie plakatów
w jednym formacie czy ulotek. W takich
sytuacjach oczywiście najtańsze będzie
znalezienie drukarni, która wyprodukuje
to najniższym kosztem.
Jakie korzyści odnosi drukarnia,
współpracując ze spółką oferującą
outsourcing druku?
S.Z. Rozpoczęcie współpracy z firmą
specjalizującą się w zarządzaniu drukiem może mieć dla drukarni strategiczne znaczenie. Niejednokrotnie zle-

cenia ze spółki zarządzającej poligrafią
stają się ważnym źródłem dochodu
– przy zwiększonych obrotach drukarnia nie ponosi dodatkowych kosztów,
koniecznych dla dy wersy fikacji odbiorców.
D.K. Jeśli znamy potencjał drukarni
czy producenta np. gadżetów reklamowych, możemy łatwo wybrać odpowiedniego wykonawcę do danej pracy.
Ważne jest wykorzystanie specjalizacji
drukarń partnerskich, czego efektem
jest zlecanie im najbardziej rentownych
produkcji.
S.Z. Eksperci zarządzania drukiem
dobierają wykonawców, dla których
dana realizacja może się okazać najbardziej rentowna, eliminując tym samym
potencjalne nakłady poniesione na
pracę standardowo wykonywaną przy
ofertowaniu.
D.K. Firma zarządzająca poligrafią
zna cały proces produkcji. Dysponuje
danymi na temat tego, ile czasu jest
potrzebne na przeprowadzenie po szczególnych etapów. Wiedza dotycząca
niezbędnych nakładów finansowych też
jest nieoceniona, dając w efekcie realny
obraz realizacji zamówienia.

Co jest niezaprzeczalną korzyścią dla
drukarni?
D.K. Współpraca ze spółką zarządzającą poligrafią eliminuje ryzyko związane
z przeterminowanymi płatnościami, co
stanowi zabezpieczenie wykonawcy
przed nierzetelnym odbiorcą. Kolejna
kwestia to sprawny proces akceptacji
nakładu. Gwarantem tego może być np.
uprawnienie przez klienta pracowników
firmy zarządzającej drukiem do zatwierdzenia egzemplarzy próbnych, a także
do odbioru gotowych prac. Tym samym
usługa print management, chociażby ze
względu na mnogość rozwiązań produkcyjnych, staje się niezbędnym ogniwem
pomiędzy firmą a producentem, natomiast spółka ją świadcząca – realnym
partnerem w obszarze poligrafii.
S.Z. Precyzyjnie sformułowana specyfikacja techniczna umożliwia bezkolizyjną produkcję, a co się z tym wiąże –
terminowe dostawy. Wiedza ekspercka,
rozeznanie w rynku i doświadczenie,
jakie mają praktycy zarządzania drukiem, owocują ekonomicznymi rozwiązaniami dla biznesu, usprawniającymi
komunikowanie pomiędzy firmą a jej
odbiorcami.
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EXTREMELY VIVID PRINTING

Energy Elite Eco & Arkana
‘ SZUKASZ PŁYTY WYTRZYMAŁEJ
JESLI
I EKOLOGICZNEJ
Energy Elite Eco to wyjątkowo wytrzymałe płyty offsetowe nie
wymagające wypalania. Przeznaczone są do drukowania
wysokojakościowych prac na szybkich maszynach akcydensowych,
opakowaniowych, także farbami UV. Osiągając nakład do
600 000 odbitek mogą sprostać najbardziej wymagającym zadaniom
w szerokim zakresie zastosowań, nawet przy gorszym stanie
technicznym maszyn drukujących. Nawet trudne warunki drukowania
nie przeszkadzają w osiągnięciu fotorealistycznej jakości obrazu.
Łącząc płyty Energy Elite Eco z nową wywoływarką Arkana,
opatentowanym roztworem gumującycm i systemem
kaskadowym dostajesz:
•
•
•
•
•

6x mniejsze zużycie chemii
50% mniej odpadów
znaczące ograniczenie czasu konserwacji urządzenia
długą żywotność chemii (do 15 000 m2)
eliminację wody płuczącej

www.agfagraphics.com
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Poufność bez barier
O zarządzaniu jakością i bezpieczeństwie wrażliwych dokumentów
w druku masowym rozmawiamy z Jürgenem Gruberem,
kierownikiem Centrum Druku i Logistyki DATEV eG.

Dlaczego oferta Centrum Druku i Logistyki DATEV eG może być interesująca
dla polskich klientów? Czym wyróżnia
się na tle lokalnych usługodawców?
W ostatnich latach Unia Europejska znosiła kolejne bariery w obrocie gospodarczym pomiędzy państwami członkowskimi, w efekcie czego doszło do otwarcia
rynku przetargów dla europejskich usługodawców. Dla polskich przedsiębiorców
oznacza to, że w zakresie usług druku
masowego nie są zdani jedynie na lokalnych usługodawców. Będąc spółdzielnią
zrzeszającą doradców podatkowych,
biegłych rewidentów i prawników, DATEV
eG jest ekspertem w zakresie przetwarzania danych podlegających szczególnej
ochronie. W DATEV pojęcia takie jak
ochrona i bezpieczeństwo danych mają
priorytetowe znaczenie. Odnosi się to
oczywiście również do usług świadczonych przez Centrum Druku i Logistyki,
stanowiących wydzielony zamknięty
obszar, do którego dostęp mają jedynie
osoby uprawnione. W efekcie DATEV
gwarantuje kompletne bezpieczeństwo
danych od momentu przyjęcia zlecenia
aż po wysyłkę. Dlatego też nasi klienci
otrzymują usługę w bezkonkurencyjnej jakości, optymalny czas realizacji
i najwyższą jakość wydruku. Teraz również klienci w Polsce mogą korzystać
z naszego wieloletniego doświadczenia
i profesjonalizmu.
Co zyskają polscy klienci, zlecając
usługi druku w Niemczech?
Centrum Druku i Logistyki DATEV eG
należy do największych w Europie. Od
przeszło 50 lat codziennie, 24 godziny
na dobę przetwarzamy ogromne ilości
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danych, drukujemy i wysyłamy najbardziej poufne dokumenty transakcyjne,
takie jak faktury, polisy ubezpieczeniowe, wyciągi bankowe. DATEV eG drukuje
rocznie około miliarda stron – oznacza
to, że możemy określić nasze Centrum
Druku i Logistyki mianem potężnego
gracza na rynku. Bezpieczeństwo i jakość mają dla nas najwyższy priorytet
przy każdym zleceniu. Mając na uwadze
utrzymanie naszej silnej pozycji, stawiamy na stały proces podnoszenia jakości
naszych usług i inwestujemy w najnowocześniejsze systemy druku cyfrowego
oraz w pełni zautomatyzowane maszyny
kopertujące.
To robi wrażenie. Czy mógłby Pan przytoczyć jeszcze trochę liczb i danych
odnośnie do Waszego centrum druku?
Na powierzchni 9000 m2 400 pracowników ma do dyspozycji najnowsze
światowe technologie druku. Nasze
33 najnowocześniejsze systemy druku
cyfrowego oraz dwie maszyny arkuszowego druku offsetowego wypuszczają
dziennie około 4,1 mln stron. Wydruki
następnie przesyłane są do 16 maszyn
kopertujących, gdzie przygotowywane
są do wysyłki.
Podkreśla Pan, że spełniacie najwyższe standardy bezpieczeństwa. Co to
dokładnie oznacza?
To, na jakim poziomie zapewniamy
bezpieczeństwo danych, poufność informacji, wdrożenie najwyższych standardów w zakresie zarządzania jakością, potwierdzają uzyskane przez nas
certyfikaty. Mowa tutaj m.in. o ISO/
IEC 27001, DIN SPEC 66399, ISO

20000, ISO 9001 oraz potwierdzeniu
zgodności z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych (RODO). Certyfikaty
uzyskane przez Centrum Druku i Logistyki DATEV dowodzą, że gwarantujemy
bezpieczeństwo danych od momentu
wejścia poprzez wysyłkę, aż do momentu całkowitego usunięcia danych
poufnych i wrażliwych. Jakość procesów
stojących za uzyskanymi certyfikatami
podlega corocznej weryfikacji przez
niezależnych audytorów.
W ostatnim czasie dużo sł yszymy
o digitalizacji. Jak DATEV eG reaguje
na ten trend?
DATEV pozostaje profesjonalnym partnerem, również jeżeli chodzi o wysyłkę
elektroniczną wrażliwych dokumentów.
Poprzez naszą platformę online – portal
DATEV SmartTransfer – klienci mogą
wysyłać dowolne dokumenty handlowe
do swoich europejskich klientów niezależnie od formatu danych czy oprogramowania. Prosto, szybko i w atrakcyjnej cenie – w dowolnym formacie
docelowym. Nasza platforma obsługuje
wszystkie rodzaje dokumentów i formatów, przesyłki mogą być realizowane
przez różne kanały – elektronicznie jako
email, poprzez nasz portal bądź serwer
SFTP/FTP, jak również w tradycyjnej
formie przesyłki pocztowej. Odbiorca
dokumentu dostanie dokładnie taki
format, jakiego potrzebuje. Wystarczy,
że jednorazowo w portalu DATEV zdefiniuje wybrany format, a DATEV zadba
o odpowiednie skonwertowanie danych
wejściowych.
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Jak przeprowadzić
optymalizację strefy druku
w przedsiębiorstwie?

Alan PAJEK

Drukarki to jedne z najczęściej wykorzystywanych urządzeń
biurowych, także w firmach poligraficznych, a sfera druku co
roku pochłania nawet 5% obrotów przedsiębiorstwa. Dlatego
też warto przyjrzeć się urządzeniom w biurze i zadać sobie
pytanie: czy są one dostosowane do potrzeb firmy i czy są
wykorzystywane w optymalny sposób? Na wydajne działanie
drukarek wpływa bowiem wiele czynników, które warto poznać, by nie narażać firmy na zbędne koszty.

O

ptymalizację strefy druku w przedsiębiorstwie należy zacząć od
przeprowadzenia gruntownych
analiz obecnego użycia urządzeń,
a także poznania specyfiki danej organizacji. Takie działanie nazywa się „audytem sfery druku” i najczęściej wykonywane jest przez wyspecjalizowane w tym
firmy, ale za pomocą odpowiedniego
oprogramowania możliwe jest także
wykonanie mikroaudytu samemu. Celem
audytu jest określenie i dostosowanie
zarówno rodzaju, jak i liczby drukarek do
realnych potrzeb firmy. Zdarzają się tak
skrajne przypadki, gdzie na jednego pracownika przypada półtorej drukarki. Tak
zarządzane sfery druku są oczywiście
wysoce niewydajne i kosztochłonne.

Liczba i funkcjonalność urządzeń
Dobrym rozwiązaniem jest tworzenie
punktów druku, zazwyczaj zwanych
z angielska „print cornerami”, czyli strategicznie ulokowanych miejsc, w których
drukarki będą wykorzystywane najefektywniej. Z obserwacji wynika także, że
firmy, które zatrudniają więcej niż 10
osób, zyskują wymierne oszczędności
z inwestycji w duże urządzenia wielofunkcyjne. Taka jedna drukarka, dostosowana do pracy w sieci firmowej, jest
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w stanie obsłużyć potrzeby wszystkich
użytkowników. Podczas doboru liczby
urządzeń należy jednak zwrócić uwagę,
czy (i jeżeli tak, to w którym miejscu)
w firmie występują tzw. punkty krytyczne
– są to działy przedsiębiorstwa, które
potrzebują dodatkowego urządzenia
tylko dla własnych potrzeb. Najczęściej
takimi punktami są działy księgowości
bądź biura zarządu. Ich uwzględnienie
w strategii optymalizacji jest zasadne,
jeżeli okresowość produkcji wydruków
jest wyraźnie określona. Podsumowując
– dobór liczby urządzeń dostosowywany
jest w pierwszej kolejności do liczby produkowanych wydruków i liczby pracowników, a następnie do rodzaju materiałów
najczęściej drukowanych w firmie.
Kolejnym ważnym krokiem w procesie optymalizacji jest wybór drukarek
z funkcjami, które najlepiej wpiszą się
w potrzeby przedsiębiorstwa. Urządzenia
drukujące to w rzeczywistości maszyny
wyposażone w dość zaawansowane
komputery. W związku z tym dostępnych
na rynku funkcjonalności przybywa niemal z każdym dniem. Do tych najbardziej
oczywistych należą drukowanie i kopiowanie – w tej dziedzinie użytkownicy
zwracają uwagę przede wszystkim na
jakość, a następnie na komfort druku.
Istotną zmianą, jaką obserwujemy od

dwóch lat, jest coraz większa przychylność użytkowników wobec urządzeń
z technologią atramentową. Ich wyraźną
przewagą nad urządzeniami tonerowymi
jest brak wydzielania zapachu ozonu
oraz zdecydowanie niższy pobór prądu.
Te aspekty nie są bezpośrednio związane z drukiem, ale mają bardzo duże
przełożenie na komfort pracy – szczególnie jeśli urządzenie zostanie umieszczone w pomieszczeniu typu open space.
Kolejna ważna funkcja to oczywiście
skanowanie – aktualnie użytkownicy
wymagają od skanera zdecydowanie
więcej niż tylko wykonania kopii. Skanowany dokument powinien zostać w pełni zdigitalizowany – z uwzględnieniem
technologii OCR, a także z możliwością
w ysłania dokumentu we wskazane
miejsce. Wówczas z pomocą przychodzą różne rozwiązania, które po zainstalowaniu na urządzeniu dostarczają
wysokiej jakości dokumenty cyfrowe,
które można zapisać w popularnych
formatach plików tekstowych.
Ostatni aspekt to oczywiście budowa
urządzenia pod względem estetycznym
oraz jego niezawodność technologiczna.
Jeśli chodzi o estetykę, producenci dbają o to, aby ich urządzenia wyróżniały się
na tle konkurencji nie tylko kształtem,
ale także kolorem czy interfejsami ekranów LCD. Niezawodność jest natomiast
czynnikiem, o który dla przedsiębiorstwa
mogą zadbać firmy zewnętrzne. Dlatego
właśnie nie bez znaczenia dla poprawnego funkcjonowania jest wybór firmy, która dostarczy drukarki. W chwili obecnej
niezwykle rzadko sprzęt IT nabywa się
bezpośrednio u producenta. Najczęściej
dystrybuują go resellerzy, wśród których
wyróżnić można SI (integratorów systemów, Systems Integrators), VAR (sprze-

W kierunku atramentu – najnowsze
trendy w druku
Przy dokonywaniu wyboru sprzętu konkretnego producenta warto zwrócić uwagę na jego obecne portfolio produktowe.
Dzięki temu możliwe będzie określenie,
czy pożądany przez firmę typ urządzeń
jest jego „mocną stroną”. W działaniach
producentów sprzętu drukującego widać
wyraźną próbę specjalizacji w określonej
dziedzinie, która może być związana
bezpośrednio z technologią druku (tonerowa, atramentowa), lub z zastosowaniem urządzeń (przeznaczenie domowe,
biznesowe bądź produkcyjne). Dla przykładu, w roku 2018 u wielu producentów
bardzo widoczne są trendy związane
z rozwojem technologii atramentowej,
która, jak wspomniałem, zyskuje coraz
większe uznanie użytkowników. Ta technologia zdecydowanie różni się od tej,
z którą mieli do czynienia użytkownicy
domowi jeszcze kilka lat temu. Producenci bardzo dużo uwagi poświęcili na
dopracowanie sposobu funkcjonowania
głowic w maszynach, a jednocześnie
zdecydowanie zmienili skład i sposób
podawania atramentu w urządzeniach
– szczególnie biznesowych. Wszystko
wskazuje więc na to, że będzie to po-

ważna konkurencja wobec drukarek
tonerowych.
Jednak są pewne części wspólne dla
wszystkich producentów – takim elementem zdecydowanie jest rozwój software’u
dla urządzeń. Posiadanie drukarki z najnowszym możliwym oprogramowaniem
pozwala nie tylko na dostęp do wielu
funkcjonalności, ale także poprawia bezpieczeństwo urządzenia. Współcześnie
zabezpieczenie firmowej floty drukującej
to bardzo ważna czynność, którą niestety
większość przedsiębiorstw zaniedbuje ze
względu na niską świadomość poziomu
zagrożenia. Jest to błąd szczególnie
istotny w kontekście ostatnich zmian
w prawie i wejścia w życie przepisów
RODO, przez które atak hakerski z wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach
drukarek może kosztować firmę miliony
euro. Dlatego też osoba odpowiedzialna
za sferę druku w firmie powinna wykonać przy urządzeniach wiele podstawowych zabiegów. Pierwszym krokiem
do bezpieczeństwa jest aktualizacja
oprogramowania firmware do najnowszej
możliwej wersji. Często nowe wersje
oprogramowania na stronie producenta
służą właśnie zabezpieczeniu urządzeń
i niwelowaniu zagrożenia wynikającego
z wykrytej podatności na atak. Ponadto
należy dezaktywować nieużywane porty
TCP – są to software’owo zdefiniowane
połączenia z siecią zewnętrzną, przez
które bardzo łatwo można włamać się do
urządzenia – instrukcje jak to zrobić dostępne są powszechnie w sieci. Finalnie
zaleca się również implementację tzw.
wydruku podążającego, czyli systemu
umożliwiającego autoryzację wydruku przy
urządzeniu, dzięki czemu osoba zlecająca
wydruk zyskuje pewność, że jej dokument
nie trafi w nieodpowiednie ręce.
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dawcy wartości dodanej, Value Added
Resellers) i MSP (dostawców systemów
zarządzania, Management System Providers). Wybór jednego z wymienionych
przedsiębiorstw powinien być podyktowany potrzebami firmy odkrytymi w czasie przeprowadzania początkowych
analiz. Integratorzy systemowi to resellerzy, którzy dzięki swojej wiedzy łączą
dwa dostępne na rynku rozwiązania,
najczęściej hardware i software. VAR
specjalizuje się w tworzeniu własnego
produktu, kompatybilnego ze sprzedawanym urządzeniem (tu również może być
to oprogramowanie), który zazwyczaj będzie bardziej zaawansowany niż rynkowe
odpowiedniki. Strategia MSP polega natomiast na kompleksowym outsourcingu
i przejęciu od klienta danego wycinka
sfery IT w firmie. W przypadku drukarek
jest to właśnie zarządzanie sferą druku
– Managed Print Services. Dzięki temu
firmy mają możliwość korzystania m.in.
z korzystniejszego sposobu rozliczania
w systemie SaaS (system jako usługa,
Software as a Service), gdzie płacą tylko
za liczbę wydrukowanych kopii, a także
mają gwarancję ciągłości pracy dzięki
stałemu zaopatrzeniu w materiały eksploatacyjne oraz gwarancję szybkiego
pojawienia się serwisanta w razie awarii.

34 | TECHNOLOGIE

|

Cyfrowy bliźniak – łącznik między
światem realnym a wirtualnym
W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o cyfrowych bliźniakach. Jest to jeden z wiodących obecnie trendów w branży IT,
a zainteresowanie nimi wyraża wiele gałęzi przemysłu, w tym
także branża poligraficzna. Na razie technologia ta nie jest jeszcze
powszechnie stosowana, ale to dobry moment, aby dowiedzieć
się o niej więcej.

C

yfryzacja produkcji to proces, który
cały czas postępuje. Coraz powszechniej dostrzega się wartość
narzędzi symulacyjnych, takich
jak chociażby cyfrowe bliźniaki. Jest
to jeden z istotnych elementów „inteligentnej” fabryki i internetu rzeczy, który
coraz częściej będzie stosowany w różnorodnych środowiskach produkcyjnych.
Cyfrowy bliźniak stanowi dokładne,
trójwymiarowe odwzorowanie rzeczywistego obiektu, np. robota lub maszyny. Dzięki takiemu realistycznemu
symulatorowi producenci mogą testować, sprawdzać i optymalizować swoje
technologie szybciej i taniej, eliminując
konieczność wykonywania tych czynności na realnych urządzeniach. Wirtualne
modele sprawiają, że badania, rozwój
i planowanie są bardziej efektywne,
co oddziałuje pozytywnie na płynność
pracy. Na świecie funkcjonują przedsiębiorstwa, którym poprzez zastosowanie
tej technologii udało się osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną.

Rewolucja już się zaczęła
Firmy badające r ynek rapor tują
o ogromnym potencjale drzemiącym w
cyfryzacji i łączeniu w sieci urządzeń,
masz yn, a nawet cał ych zakładów
produkcyjnych. W badaniu przeprowadzonym w tym roku przez amerykański
instytut analityczno-badawczy Gartner
aż 48% pośród ankietowanych firm,
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które używają już rozwiązań z zakresu
internetu rzeczy, deklarowało, że korzysta z cyfrowych bliźniaków lub planuje
rozpocząć w najbliższej przyszłości.
Wzrost p opular ności cy frow ych
bliźniaków przewidują także badacze
z TechSci Research. Ich zdaniem do
2020 roku ten segment osiągnie wartość niemal 14 mld dol. W rozwój
technologii cyfrowych bliźniaków zaangażowały się takie marki, jak General
Electric, IBM, Microsoft, Oracle, PTC,
Dassault Systèmes, Siemens, Bosch
Software Innovation czy SAP.

Cyfrowe bliźniaki
na cały cykl życia projektu
Przy produkcji maszyn i urządzeń cyfrowe bliźniaki będą mogły znajdować
zastosowanie w całym okresie „życia”
danego projektu, począwszy od fazy
opracowywania i testów poprzez cały
czas eksploatacj aż po adaptowanie danego rozwiązania do nowych wymagań.
Wszystkie cechy i funkcje danego produktu będzie można symulować i optymalizować na wczesnym etapie fazy
projektowania. Co ważne, cyfrowe bliźniaki mogą symulować pracę nie tylko
pojedynczych maszyn, ale całego łańcucha produkcji. Symulacje wykonywane
w wirtualnej rzeczywistości pozwalają
firmom oszczędzać czas i pieniądze,
umożliwiając identy fikowanie
wa d p r o je k tow y c h je s zc ze p r ze d

zbudowaniem prototypu lub gotowej
maszyny w realnym świecie.

Optymalizacja konserwacji i napraw
Cyfrowe bliźniaki stwarzają także nowe
możliwości w zakresie konserwacji,
serwisu prewencyjnego i napraw maszyn, co jest szczególnie wartościowe,
jeżeli chodzi o utrzymanie optymalnego
ruchu maszyn i wydajności całej fabryki. Jak wiadomo, przestoje w produkcji
oznaczają kosztowne straty, dlatego
dąży się do jak najszybszego eliminowania awarii. Mając cyfrowego bliźniaka,
z uszkodzonej maszyny można szybko
pobrać zaszyfrowane dane do chmury,
poprzez którą dostęp do nich z dowolnego miejsca na świecie uzyskają
serwisanci. Cyfrowy symulator umożliwia
odtworzenie wszystkich procesów na
komputerze, tablecie lub nawet poprzez
okulary do wirtualnej rzeczywistości,
a dzięki temu serwisanci mogą szybko
ustalić, który element maszyny zawiódł
i jaka była przyczyna usterki. W wielu
przypadkach prawidłowa analiza takich
danych wystarcza do przeprowadzenia
naprawy zdalnie lub niezwłocznego wysłania odpowiedniej części zamiennej.
W sprzyjających okolicznościach pozwala to zaoszczędzić czas lub uniknąć
wysyłania na miejsce awarii zespołu
serwisantów. Cyfrowy bliźniak umożliwia
też symulowanie usprawnień i modyfikacji procesów bez zakłócania pracy
rzeczywistych urządzeń.
Tłum. MB
Tytuł oryginału: The digital twin: the link
between the virtual and real worlds. Industry Article – September 2018; online:
https://www.fachpack.de/en/news/industry-news/digital-twin-rkfhdudpfz_pireport
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Main Topics News
Dobiegły końca
targi Lux Pack Monaco

K

olejna, 31. już edycja międzynarodowej wystawy branży
materiałów opakowaniowych, materiałów i akcesoriów
Lux Pack Monaco odbywała się w tym roku w dniach 30
września–2 października. Są to targi dla profesjonalistów
zajmujących się wytwarzaniem surowców i gotowych opakowań dla produktów luksusowych.

W wydarzeniu wzięło udział 470 wystawców, z których 55
prezentowało w Monako swoje produkty po raz pierwszy.
W tej grupie pojawili się producenci opakowań szklanych
m.in. z Brazylii, USA, Szwecji, Francji czy Słowenii. Obecnych
było ponad 9 tys. odwiedzających z 87 krajów świata, a niemal 80% z nich to osoby decyzyjne w firmach.
Organizatorzy targów podkreślają, że w tym roku odnotowano rekordową liczbę zawartych transakcji. Większa
o 24% względem poprzedniej edycji była również frekwencja
uczestników trzech paneli konferencyjnych – udział w nich
wzięło 1860 osób. Sesje dotyczyły: zrównoważonego rozwoju
połączonego z kwestiami identyfikowalności i przejrzystości,
trendów, nowych rozwiązań w branży opakowań luksusowych
i budowaniu tożsamości marki, a także zjawiska cyfrowej globalnej wioski. Uczestnicy mogli zapoznać się z innowacjami
dla sektora opakowań, takimi jak nowe aplikacje, urządzenia,
kody QR, rzeczywistość wirtualna, NFC, oświetlenie, przeciwdziałanie podrabianiu, relacje z konsumentami i wiele innych.

dokumenty, a także sprawnie archiwizować dowolne jednolub dwustronne dokumenty formatu A4 w pionie z prędkością do 45 str./min. Urządzenie obsługuje też panoramiczne
obrazy. Dzięki oprogramowaniu OCR zeskanowane dokumenty można następnie edytować w programach Word czy
Excel lub przeszukiwać ich zawartość w przeglądarce PDF.
Automatyczny podajnik umożliwia skanowanie z prędkością do 30 zdjęć w 30 s. Skaner może przetwarzać
fotografie o różnych kształtach i rozmiarach – standardowe, kwadratowe, panoramiczne czy wykonane polaroidem
w rozmiarze od 9  13 cm do 21  91 cm (panoramiczne).
Dodatkowo rozpoznaje, czy potrzebne jest skanowanie obu
stron zdjęcia i automatycznie przechwytuje ewentualne
ręczne adnotacje na odwrocie fotografii. Dostępny jest też
tryb powolnego skanowania w załączonej przez producenta
„koszulce”, pozwalający chronić delikatne zdjęcia, znaczki
czy dokumenty.
Oprogramowanie dołączone do FastFoto FF-680W upraszcza i przyspiesza proces obróbki i korekty dokumentów dzięki automatycznym funkcjom przycinania, korekcji przekosu,
obracania, przywracania wyblakłych kolorów (np. na starych
fotografiach), wzmacniania jasności, kontrastu i nasycenia,
usuwania czerwonych oczu itp. Urządzenie przetwarza jednocześnie dużą liczbę zdjęć i zapisuje opcjonalnie: jedynie
ich poprawioną wersję lub zarówno oryginał i poprawioną
kopię. Aplikacja pozwala wybrać rodzaj pliku adekwatnie do
potrzeb: mogą to być małe i łatwe do udostępniania pliki
JPEG lub duże w formacie TIFF, zachowujące maksymalną
jakość obrazu. Pliki można udostępniać mailowo oraz bezpośrednio przesyłać je do zasobów w chmurze. Premiera
modelu FastFoto FF-680W miała miejsce podczas targów
Photokina we wrześniu br. W sprzedaży będzie on dostępny
od grudnia 2018 roku.

Szybki skaner od Epsona

F

irma Epson wprowadza na rynek nowy skaner FastFoto
FF-680W. Przeznaczony jest on zarówno dla firm, jak
i użytkowników prywatnych. Może skanować zdjęcia i inne
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OpenColor 2.2 –
integracja danych pomiarowych

F

irma GMG zaktualizowała swoje oprogramowanie OpenColor do wersji 2.2, w której optymalizacja danych pomiarowych będzie bazować na wynikach analizy spektralnej.
Zdaniem producenta ma to zapewnić uproszczenie tworzenia
profili kolorystycznych do druku opakowań, a także zwiększyć
ich dokładność.
Oprogramowanie GMG OpenColor tworzy profile do celów symulacji na proofach na podstawie charakterystyki
planowanej produkcji poligraficznej. Użytkownik wprowadza
potrzebne do tego dane, samodzielnie dokonując analizy pól
pomiarowych dla poszczególnych kolorów po kolei. OpenColor następnie łączy je z pozostałymi parametrami druku,
tworząc dynamiczny profil. Dane pozyskane w procesie kalibracji muszą być oczywiście odpowiednio zoptymalizowane.

Błędy pomiarowe, kiepskie tekstury podłoża czy kurz mogą
stanowić przyczyny zniekształceń barw. Odchylenia mogą
też być powodowane przez samo urządzenie pomiarowe.
Dotychczas w zakresie optymalizacji danych pomiarowych
użytkownicy OpenColor musieli polegać na oprogramowaniu
od zewnętrznych dostawców lub manualnie tworzyć własne
profile. W wersji 2.2 oprogramowanie GMG OpenColor ma
wbudowaną funkcję automatycznej optymalizacji danych
pomiarowych i pozwala szybko tworzyć profile na ich podstawie. Dane są przetwarzane przez wbudowany w OpenColor
wzorzec spektralny, co zdaniem przedstawicieli firmy GMG
zabezpiecza je przed zniekształcaniem przy konwersji do
przestrzeni Lab.

Czwarta aktualizacja
EFI Fiery DesignPro

F

irma EFI udostępniła czwartą wersję oprogramowania
Fiery DesignPro przeznaczonego dla projektantów odzieży
i tekstyliów. Zawiera wtyczki Adobe Photoshop, których
użycie pozwala na znaczną redukcję czasu potrzebnego
na poprawę kolorystyki, separację kolorów i powtarzanie
wzorów bezpośrednio w programie Photoshop. Photoshop
i Fiery DesignPro są ściśle zintegrowane, projektanci mogą
wygodnie przełączać się między poszczególnymi zestawami
narzędzi dostępnymi w ramach obu programów. Użytkownicy
zyskują też rozbudowę opcji projektowania dzięki możliwości
tworzenia powtórzeń dowolnego pełnokolorowego projektu,
ich podglądu i dalszej multiplikacji. W konsekwencji w prosty
sposób można dokonać separacji kolorów, a także zmieniać
je, zachowując przy tym głębię projektu.

BIULETYN
Polskiego Bractwa
Kawalerów Gutenberga

7/2018

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zaprasza do zapoznania się z wydarzeniami organizowanymi przez stowarzyszenie
na początku 2019 roku.

Koncert charytatywny „Bractwo – Dzieciom”
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga organizuje 16 stycznia 2019 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie wyjątkowe wydarzenie charytatywne, które ma na celu umożliwienie
dzieciom i młodzieży kontakt z muzyką klasyczną. Bractwo
od początku swojej działalności stara się przybliżać kulturę
wysoką najmłodszemu pokoleniu, a zwłaszcza dzieciom
narażonym na wykluczenie społeczne ze względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania bądź niepełnosprawność. To
właśnie dla nich odbędzie się koncert na jednej z najbardziej
prestiżowych scen naszego kraju – w Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Dokładamy wszelkich starań, aby dzieci, obcując z piękną muzyką klasyczną na naszych koncertach,
mogły stać się miłośnikami kultury wysokiej w przyszłości.
Zachęcamy wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc w realizacji naszego celu. Więcej informacji o możliwościach
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wparcia naszej inicjatywy można znaleźć pod adresem wwww.
bractwogutenberga.pl.

Jubileuszowy XX Bal Słowa Polskiego
Przyszłoroczny, jubileuszowy, XX Bal Słowa Polskiego odbędzie
się w ostatnią sobotę karnawału – 2 marca. Tradycyjnie podczas imprezy odbędzie się aukcja dzieł sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich, biżuterii i starych win. Na gości czekać będzie również loteria fantowa, która zawsze cieszy się niesłabnącą popularnością. Bal Słowa Polskiego to święto nie tylko
pasjonatów słowa drukowanego i kultury polskiej, ale przede
wszystkim ludzi wielkiego serca. Dochód z aukcji i loterii fantowej przeznaczony zostanie jak co roku na kontynuację projektu „Książka pod strzechy”, mającego na celu uzupełnianie
księgozbiorów w wiejskich szkołach i bibliotekach gminnych,
a także na realizację programów edukacyjno-kulturalnych dla
dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Mamy nadzieję, że zdecydują się Państwo pożegnać przyszłoroczny karnawał w licznym gronie sympatyków naszego
stowarzyszenia.
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Seminarium FOCA –
pomiar i kontrola barwy

F

irmy Reprograf i X-Rite Pantone już od kilku lat wspólnie
organizują w Polsce seminarium z zakresu pomiaru i kontroli barwy „Fundamentals of Color and Appearance. Teoria
i praktyka” (w skrócie FOCA). Tegoroczna edycja odbyła się
w 24 października br. w Łodzi.

FOCA to seminarium organizowane wg autorskiego międzynarodowego programu firmy X-Rite Pantone. Jego uczestnicy
nie tylko zdobywają, ale też w dużej mierze porządkują swoją
wiedzę na temat barwy. Merytoryczne zagadnienia dotyczące
pomiaru i kontroli barwy omawiane są w bardzo przystępnej
formie, tak aby uczestnik mógł od razu interaktywnie, na
praktycznych przykładach przećwiczyć zdobytą wiedzę.
Tematyka pomiaru i kontroli barw jest bardzo obszerna,
a jej znajomość jest niezbędna w wielu dziedzinach, nie tylko
w poligrafii, ale także w przemyśle opakowań, projektowaniu
graficznym, przemyśle farb i lakierów, przetwórstwie tworzyw
sztucznych.
Seminarium poprowadziła Małgorzata Lososová Ungrádová (Sales Manager, Key Account Manager X-Rite Pantone)
przy wsparciu przedstawicieli firmy Reprograf – Daniela Cedzyńskiego (dyrektora działu Colour Solutions) oraz Leszka
Bartkowiaka (Senior Product Managera). Każdy uczestnik na
zakończenie otrzymał certyfikat udziału w tym wydarzeniu.
Następnego dnia odbył się Open House. Organizatorzy
zaproponowali godzinne, indywidualne dla każdej zgłoszonej
firmy prezentacje rozwiązań firmy X-Rite, dostosowanych do
zakresu wykonywanych przez nią prac.
Kolejne edycje seminarium FOCA oraz spotkań z cyklu
Praktyczna Szkoła Barwy będą kontynuowane w roku 2019.

Canon aktualizuje PRISMAprepare

J

EFI Fiery DesignPro jest częścią kompletnego ekosystemu
złożonego z zaawansowanych produktów do projektowania
i produkcji tkanin. W jego skład wchodzą Fiery proServer
DFE i EFI Optitex – zintegrowana platforma 2D i 3D do
rozwoju i projektowania produktów, a także EFI Reggiani
– przemysłowa technologia tekstylnego druku inkjetowego.
Opcja „Print to Fiery” pozwala na wysyłanie projektów
bezpośrednio do produkcji z wykorzystaniem cyfrowego
front-endu Fiery proServer DFE. Program jest zintegrowany
z Adobe Creative Cloud.
Nowa wersja oprogramowania EFI Fiery DesignPro, której
premiera miała miejsce na tegorocznych targach SGIA Expo
w Las Vegas, jest już dostępna na rynku.

apoński producent zaprezentował nową wersję swojego
oprogramowania dla cyfrowych przygotowalni. W wersji 7.0
PRISMAprepare wprowadzono kilka nowych funkcjonalności
mających zapewnić skrócenie czasu realizacji zlecenia, poprawę produktywności i zwiększenie możliwości personalizacji.
Po raz pierwszy w PRISMAprepare w wersji 7.0 pojawiła
się funkcja o nazwie „Przestrzeń robocza”. Umożliwia ona
przeprowadzanie podglądu danego wydruku na różnych etapach przygotowywania, a także tzw. soft-proofing. Kolejną
nowością jest funkcja określana przez Canona mianem
„inteligentnej i edytowalnej automatyzacji przetwarzania
zlecenia”. Korzystając z tej funkcji, użytkownik może decydować o zakresie zautomatyzowania przepływu danej
pracy poprzez wybór lub edycję zdefiniowanych szablonów.
Funkcja ta pozwala ponadto na ustawienie automatycznego
wysyłania przygotowanych plików do druku.
Użytkownicy maszyn drukujących Canon VarioPrint (serii
„i”) docenią z kolei nowo wprowadzoną w PRISMAprepare
funkcję Media Print Mode (MPM). Za jej pośrednictwem
będą oni mogli określić pożądany poziom jakości i produktywności dla poszczególnych rodzajów podłoży. Co więcej,
istnieje możliwość wyboru kilku „MPM-ów” dla jednego
rodzaju podłoża, co pozwala różnicować poziom jakości
wydruku dla każdego arkusza w ramach jednego zlecenia.

Nowa wersja RIP-a Caldery

F

irma Caldera Software zaktualizowała w ostatnim czasie
swoje oprogramowanie ripujące. Jest to już jego 12. wersja,
a wśród nowych funkcji wymienić można CalderaDock czy
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Gości powitali Piotr Taracha (prezes zarządu, z lewej)
i Mariusz Świetlicki (wiceprezes zarządu)

21 lat Intrografu

I

ntrograf Lublin, producent opakowań kartonowych i ulotek
dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i FMCG,
świętuje w tym roku 21-lecie powstania spółki i ogłasza
nowy etap rozwoju, inwestując aż 25 mln zł w nowe technologie. Z tej okazji 19 października br. w lubelskiej fabryce
firma zorganizowała dzień otwarty, w ramach którego odbyła się konferencja prasowa, a następnie zaprezentowane
zostały nowe linie produkcyjne i ich możliwości techniczne.
W zakładzie otwartym cztery lata temu na terenie lubelskiej strefy ekonomicznej produkowanych jest rocznie
ponad 0,5 mld opakowań kartonowych i 0,5 mld ulotek
farmaceutycznych. Produkty Intrografu dystrybuowane
są do klientów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, w tym
głównie Niemiec, Irlandii, Szwecji oraz Czech. Aktualnie
firma zatrudnia 240 pracowników.
Do głównych inwestycji w segmencie produkcji opakowań
należy zaliczyć: pełnoformatową sześciokolorową maszynę
offsetową Heidelberg Speedmaster CX 102-6-LYYL z dwoma wieżami lakierującymi i dwoma zespołami suszącymi,
wyposażoną w zaawansowany system zarządzania barwą
oraz spektrofotometryczny pomiar kolorów, z aplikacją
lakieru UV w linii; maszynę Heidelberg Anicolor XL-756+L w formacie B2, z funkcjami szybkiego nafarbienia
i automatycznej zmiany płyt; maszyna złocąca BOBST SP
104 BM do nanoszenia uszlachetnień w technikach hot-stampingu, embossingu oraz nanoembossingu. Segment
ulotek farmaceutycznych został wzmocniony m.in. dzięki
zakupowi dwóch pełnoformatowych offsetowych maszyn
Heidelberg Speedmaster SX 102–2-P z systemem odwracania arkuszy, w tym jednej wyposażonej w system
Heidelberg CutStar, umożliwiający podawanie papieru ze
zwoju do maszyny arkuszowej. Realizację ulotek krojonych
ułatwia nowa szybka linia do krojenia papieru – maszyna
krojąca POLAR N 115 PLUS z transomatem rozładowczym.
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obsługę cyfrowych licencji, które mają ułatwić użytkownikowi dostęp do interesujących go danych. Producent deklaruje ponadto
poprawę szybkości przetwarzania obrazów i możliwość rozszerzania funkcjonalności RIP-a za pomocą dodatkowych aplikacji.
Jedną z nowości wprowadzonych w 12. wersji RIP-a Caldery
jest obsługa aplikacji CalderaDock. Umożliwia ona uzyskanie
dostępu do internetowej witryny Caldera Software i udostępnianych przez tę firmę narzędzi i aplikacji bezpośrednio
z poziomu oprogramowania ripującego. Aplikacja CalderaDock
ułatwia także rozpoczęcie pracy z najnowszą wersją RIP-a,
umożliwiając przeniesienie danych z wersji 11. za pomocą
aplikacji Save and Restore, dostępnej na urządzenia z systemami Linux i Mac OS.
Przedstawiciele Caldera Software rekomendują też nowo
wprowadzoną funkcję Huge Image Pipeline. Według ich deklaracji pozwala ona zwiększyć ogólną wydajność oprogramowania
o 10% w porównaniu z wersją 11.2 (dzięki funkcji Huge Image
Pipeline oprogramowanie w wersji 12. ma czterokrotnie szybciej
przetwarzać pliki PSD i TIFF oraz nawet siedem razy szybciej
w przypadku dużych plików z grafiką rastrową). Nowość stanowi
też funkcja Tex & Repeat, wykorzystywana przy drukowaniu bardzo drobnych wzorów na dużych rolach materiału, np. na tapety.

Roland DG aktualizuje
RIP VersaWorks

J

apońska firma, kojarzona m.in. z produkcją atramentowych
drukarek wielkoformatowych, zaktualizowała swoje oprogramowanie VersaWorks do wersji 6. Oprócz funkcji RIP-a,
VersaWorks to także program do zarządzania pracą drukarek
inkjetowych i ploterów drukująco-tnących. Najważniejszą
zmianą w stosunku do poprzednich wersji jest możliwość
pracy na 64-bitowych systemach operacyjnych. Oprócz tego
w VersaWorks 6 wprowadzono kilka mniejszych poprawek,
które mają przyczynić się do usprawnienia całego procesu
drukowania. Zmiany dotyczą także interfejsu użytkownika,
który został dostosowany do obowiązujących standardów
dzięki czemu ma być bardziej intuicyjny. Oprogramowanie
VersaWorks 6 umożliwia obsługę wielu drukarek jednocześnie, a jego użytkownicy mogą wyznaczyć do pięciu osobnych
kolejek, i dla każdej z nich ustawić osobne parametry druku
z uwzględnieniem oczekiwań danego klienta, zastosowanego podłoża czy możliwości danej drukarki. W przypadku
powtarzalnych prac można ustawić automatyczne wczytywanie poprzednich ustawień. Oprogramowanie VersaWorks
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6 będzie od listopada dołączane do ekosolwentowych
ploterów drukujących i drukująco-tnących Roland BN-20,
EJ-640, RF-640, SG-540/300, SP-540i/300i, VG-640/540,
VS-640i/540i/300i, XR-640, urządzeń wykorzystujących
technologię UV, takich jak Roland LEC-540/330, LEF-12/12i,
LEF-300/200/20, LEJ-640, oraz sublimacyjnego RT-640.
Dotychczasowi użytkownicy tych modeli Rolanda będą mogli
bezpłatnie pobrać zaktualizowane oprogramowanie z internetowej witryny japońskiej firmy.

Arden i Hybrid łączą siły

F

irmy Arden Software i Hybrid Software połączyły siły i stworzyły zintegrowane rozwiązania programistyczne. Najnowsza
wersja oprogramowania Impact CAD 2018 firmy Arden Software
służy do projektowania opakowań i została opracowana z myślą o właścicielach marek, projektantach opakowań, a także
producentach wykrojników. Zawiera kilka nowych funkcji, m.in.
wtyczkę do Adobe Illustratora. Arden Software deklaruje też
usprawnienia w zakresie przetwarzania grafiki. Oprogramowanie
Arden Software jest kompatybilne z profesjonalnym edytorem
PDF-ów Packz firmy Hybrid Software. Oprogramowanie miało
premierę podczas skandynawskich targów opakowaniowych
ScanPack, odbywających się w dniach 23–26 października br.

Xeikon aktualizuje X-800

H

olenderska firma zaprezentowała najnowszą wersję swojego cyfrowego interfejsu DFE Xeikon X-800. Uaktualniona
wersja 6.0 dostosowana jest do wszystkich cyfrowych urządzeń tego producenta, począwszy od inkjetowych Panther UV
(PX2000 i PX3000), poprzez serię 3000, aż po „etykietowe”
modele Cheetah oraz Xeikon 8000 i 9000.
Zaktualizowane oprogramowanie X-800 6.0 umożliwia m.in.
automatyczną impozycję, zarządzanie drukiem zmiennych
danych, a także przetwarzanie zleceń „web-to-print” obejmujących także laserowe wykrawanie.

Sterowniki Meteor Inkjet
do nowych głowic Fujifilm

M

eteor Inkjet to pierwsza firma oferująca oprogramowanie
i elektronikę sterującą do nowych przemysłowych głowic Fujifilm Dimatix SG600. Te zaprezentowane niedawno
głowice mają funkcję recyrkulacji atramentu i nadają się
do zadrukowywania przede wszystkim tekstyliów, tektury
falistej i ceramiki.
Fujifilm Dimatix SG600 to głowice tego samego typu co
popularne SG1024, ale oferujące rozdzielczość natywną
do 600 dpi. Firma Meteor Inkjet opracowała do nich czip
sterujący HDC-SG600 oraz dwa rodzaje oprogramowania:
Printhead Evaluation i Waveform Development. Pojedynczy
czip HDC-SG600 odpowiada za sterowanie jedną głowicą,
a na karcie Meteor PCC-E GbitE mieści się ich osiem. W ramach jednego kontrolera druku można ze sobą połączyć
do 253 takich kart i uzyskać kontrolę nad 2024 głowicami
SG600. Do projektowania takich układów, ich konfiguracji
i zarządzania nimi służą wspomniane programy Printhead
Evaluation i Waveform Development.

Epson zaprezentował nowe
drukarki

F

irma Epson zorganizowała 3 października w warszawskim
hotelu Renaissance konferencję prasową poświęconą
premierowym produktom firmy. Nowe urządzenia były
prezentowane w zainscenizowanym środowisku pracy:
m.in. w biurze, klasie i pracowni druku wielkoformatowego.
Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać prelekcji wiceprezesa firmy – Massima Pizzocriego oraz porozmawiać z ekspertami od poszczególnych grup produktowych.
Najnowsze bezprzewodowe urządzenia Epsona – 24-calowa drukarka biurkowa SureColor T3100 i 36-calowa
wolnostojąca drukarka SureColor T5100 – przeznaczone
są zarówno do użytku przez specjalistów, np. architektów
czy projektantów CAD, jak i do zwykłych prac biurowych.
Oferują wysoką jakość wydruku i obsługują nośniki różnego
typu i rozmiaru – od rolek o długości do 24 i 36 cali aż
po arkusze o rozmiarach nawet do 11  17 cali, a także
pojedyncze arkusze w maksymalnym formacie A1 (model
24-calowy) lub A0 (model 36-calowy). Urządzenia są przy
tym proste w obsłudze i mają kompaktowe rozmiary. Bazują na technologii druku atramentowego wykorzystującej
głowicę PrecisionCore MicroTF. Tryb automatycznego
przełączania umożliwia zmianę formatu drukowania między
rolkami papieru wielkoformatowego a rozmiarami A4/A3
bez interwencji użytkownika.
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FOT. TUPLEX

Warsztaty
z cyklu Akademia Reklamy 2018

F

irma Tuplex wraz z partnerami zorganizowała 18 października br. w swojej siedzibie w Warszawie kolejną edycję
Akademii Reklamy. W wydarzeniu poświęconym nowoczesnym produktom wykorzystywanym w branży reklamowej
wzięli udział specjaliści z firm Altuglas, Teknika Biesse, 3M
i Epson. Omówili oni szczegóły dotyczące parametrów technicznych i możliwości zastosowania wybranych urządzeń
i produktów, a w części praktycznej przedstawili metody
ich obróbki z wykorzystaniem lasera (cięcie i grawerowanie)
oraz obróbkę termiczną giętarką do tworzyw sztucznych.

Neuromarketing pomoże
w projektowaniu

C

zy neuromarketing – czyli wykorzystywanie biometrycznych
narzędzi pomiarowych do analizowania oddziaływania na
konsumenta – może przyczynić się do rozwoju branży opakowaniowej? Twierdząco na to pytanie odpowiada Iggesund
Paperboard. Szwedzki producent tektur nawiązał współpracę
z firmą Tobii Pro, specjalizującą się w okulografii (śledzeniu
ruchu gałek ocznych pod wpływem różnych bodźców), z którą
wspólnie prowadzić będzie seminaria poświęcone neuromarketingowi dla swoich klientów.
„Wykorzystując techniki okulografii, można sprawdzić, jak
klienci reagują na poszczególne elementy projektu opakowania, dowiadując się dzięki temu, czy będzie ono skutecznie
przyciągać uwagę na sklepowej półce. Okazuje się, że większość decyzji zakupowych podejmowanych jest przez konsumentów dopiero w sklepie, zatem zaprojektowanie skutecznie
przyciągającego wzrok opakowania może w dużej mierze decydować o sukcesie sprzedażowym” – wyjaśnia Ali Farokhian,
kierujący zespołem doradców naukowych Tobii Pro Insight.
Tobii Pro to oddział Tobii Group, zajmujący się opracowywaniem rozwiązań okulograficznych. Dostarcza on stacjonarny
i przenośny sprzęt oraz oprogramowanie dla tej dziedziny
nauki. Oddział Tobii Pro Insight specjalizuje się natomiast
w badaniu reakcji konsumentów na podstawie ruchów gałek
ocznych i współpracuje m.in. z producentami opakowań,
którzy uwzględniają wyniki tych badań w swoich projektach.
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Teraz dostęp do nich będą mieć także firmy produkujące
opakowania z tektur Iggesund Paperboard.
„Chcemy, aby nasi klienci zapoznali się z narzędziami
umożliwiającymi udoskonalenie projektów ich opakowań, tak
aby skutecznie przyciągały one uwagę konsumentów” – mówi
Jonas Adler, dyrektor ds. rozwoju w Iggesund Paperboard.

Finansowy portret MŚP
w drugim kwartale 2018 roku

W

edług cokwartalnego badania „Barometr EFL” podstawowym źródłem finansowania firm z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce pozostają środki własne (90% wskazań), ale biorąc pod uwagę zewnętrzne narzędzia, przedsiębiorcy najczęściej korzystają z leasingu (56% wskazań). Leasing
jest najpopularniejszy w firmach z branży przemysłowej (67%)
oraz transportowej (66%). Z zewnętrznych narzędzi finansowych
korzysta 36% mikrofirm, wśród małych ten odsetek wynosi już
63%, a wśród średnich podmiotów aż 73%.
Duże zainteresowanie leasingiem potwierdzają najnowsze
dane Związku Polskiego Leasingu, z których wynika, że wartość
tego rynku w Polsce w ciągu trzech kwartałów br. wyniosła 58,2 mld zł i wzrosła o 18,7% rok do roku. W omawianym
okresie przedsiębiorcy za pośrednictwem leasingu i pożyczki
inwestycyjnej najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony (45,9% udziału w strukturze rynku). Na
drugim miejscu znalazły się maszyny i urządzenia (w tym IT) –
27% udziału w rynku, a trzecie miejsce, z udziałem na poziomie
25,6% zajęły środki transportu ciężkiego. Z badania koniunktury branży, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za
sprzedaż w firmach zrzeszonych w ZPL, w czwartym kwartale
2018 roku spodziewane jest dalsze przyspieszenie aktywności
sprzedażowej – wzrośnie zarówno liczba wpływających umów,
jak i wartość nowej produkcji, firmy leasingowe spodziewają się
wyższego poziomu finansowania dla wszystkich trzech głównych grup środków trwałych na rynku ruchomości, tj. pojazdów
lekkich, transportu ciężkiego oraz maszyn i IT.
PKO Leasing notuje podobny podział struktury rynku, jednak
zauważa rosnące znaczenie leasingu w segmencie maszyn
i urządzeń – po trzecim kwartale 2018 roku stanowią one pra-
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wie połowę realizowanego budżetu spółki, osiągając wysokie
(31%) tempo wzrostu r/r. Szczególnie intensywnie rozwijane są
segmenty produkcyjne, tj. sprzęt budowlany, maszyny poligraficzne, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych oraz obróbki
metalu. Nieco inne spostrzeżenia ma Santander Leasing –
wprawdzie podobnie jak inne firmy największą dynamikę wzrostu spółka odnotowała w obszarze finansowania pojazdów,
jednak jeśli chodzi o sektor maszyn i urządzeń, spółka podaje
wzrost o 9,8% w stosunku do roku wcześniejszego. Uzasadnia
to m.in. osłabieniem koniunktury w obszarze budownictwa i rolnictwa oraz gorszymi od przewidywanych nastrojów w małych
i średnich przedsiębiorstwach. Przewiduje jednocześnie tempo
wzrostu rynku na koniec 2018 w granicach 18–19% r/r.

Web-to-print
dla drukarń i agencji reklamowych

D

nia 7 grudnia br. w Łodzi, w hotelu Fokus przy ulicy Łąkowej
23, odbędzie się konferencja poświęcona podzlecaniu druku, którą organizuje firma Iware. Wydarzenie jest skierowane
do wszystkich firm z branży poligraficznej, które zlecają na
zewnątrz procesy produkcyjne w ramach tzw. outscourcingu
oraz przedsiębiorstw, które je realizują, a także do agencji
reklamowych i drukarń, które chcą zwiększyć zakres usług
bez konieczności inwestowania w nowe maszyny.
Program merytoryczny konferencji podzielono na trzy
bloki tematyczne. Pierwszy będzie prezentacją najnowszego

modułu Podzlecanie, który umożliwia przekazywanie zleceń
między drukarniami i agencjami poligraficznymi w systemie
iwarePRINT. W tej części spotkania zaprezentowany zostanie
również serwis www, dotyczący outsourcingu w tym systemie
oraz lista drukarń i agencji aktywnie udostępniających swoje
produkty w module Podzlecania oraz plany rozwoju systemu.
W drugim bloku pokazane zostaną nowoczesne narzędzia,
przydatne w pracy każdego drukarza. Trzeci blok to prezentacja uczestników biorących udział w konferencji.
„Zaproponowana przez nas tematyka spotkania jest odpowiedzią na potrzeby drukarń i ich zleceniodawców. Od niemal
10 lat współtworzymy polską branżę web-to-print” – mówi
Łukasz Głośny z firmy Iware. – „Wśród naszych klientów są
drukarnie offsetowe, cyfrowe, wielkoformatowe, a także agencje reklamowe i poligraficzne. iwarePRINT to rozbudowana platforma e-commerce i automatyczny system web-to-print, który
optymalizuje procesy i porządkuje pracę drukarni czy agencji
reklamowej. Poprzez odpowiednie zarządzanie obiegiem zlecenia oraz możliwościom internetowej obsługi sprzedaży, może
też znacznie obniżyć koszty prowadzenia przedsiębiorstwa.
System ma charakter modułowy. Jego bazowy moduł to zaawansowana platforma e-commerce. Do niej można dobierać
dodatkowe segmenty, które rozbudowują system o dodatkowe
funkcjonalności. Dlatego na konferencję serdecznie zapraszamy zarówno obecnych użytkowników systemu, jak również
wszystkich, którzy chcą się zapoznać z tym rozwiązaniem,
a także nawiązać relacje ze swoimi potencjalnymi klientami”.
Udział w konferencji jest płatny. Więcej informacji znajdą
Państwo na stronie organizatora.
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DATEV.PL SP. Z O.O. –
PRZEDSTAWICIEL
DATEV EG W POLSCE
Al. Jerozolimskie 181B
V piętro,
02-222 Warszawa
tel. 22 862 17 00
biuro@datev.pl
www.datev.pl

Centrum Druku i Logistyki DATEV eG dostarcza usługi w zakresie przetwarzania,
druku i wysyłki materiałów drukowanych w ramach korespondencji masowej. Realizujemy
pełną obsługę procesu druku, poczynając od zagwarantowania bezpiecznego transferu
dokumentów elektronicznych do naszego centrum danych, przez personalizację dokumentów, druk, kopertowanie aż po logistykę, konfekcjonowanie i wysyłkę przesyłek.
Oferujemy najwyższe, potwierdzone certyfikatami standardy bezpieczeństwa oraz
jakości wydruku.

DOCUFIELD SP. Z O.O. SP.K.
ul. Polska 114
60-401 Poznań
tel. 61 666 29 80
fax 61 666 29 50
info@docufield.com
www.docufield.com

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem wyspecjalizowanym w technologiach
zarządzania korespondencją masową, dokumentem drukowanym oraz automatyką
pocztową. Jako autoryzowany partner firm KERN (systemy kopertowania), HUNKELER
(pre- i postprocessing dla cyfrowych rolowych systemów drukujących) oraz NEOPOST
(rozwiązania pocztowe) oferujemy innowacyjne rozwiązania. Filozofia naszego działania
to właściwa diagnoza potrzeb klienta, wybór i wdrożenie optymalnego rozwiązania oraz
pełna opieka serwisowa.

XEROX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa
tel. 22 878 78 00
fax 22 878 78 01
poligrafia@xerox.pl
www.xerox.com
www.facebook.com/XeroxPolska

Kompleksowe rozwiązania do druku korespondencji masowej (druk transakcyjny,
transpromocyjny oraz Direct Marketing), tj. Xerox Impika Compact / Reference / Trivor
2400 / eVolution, Rialto 900, Brenva HD, Nuvera EA oraz FreeFlow VI Suite – pakiet
oprogramowania zaprojektowany zgodnie z filozofią Xerox FreeFlow, której najważniejszą
cechą jest całościowe podejście do procesu produkcyjnego, począwszy od komunikacji z Klientami, poprzez oprogramowanie, kontroler druku, po obróbkę postpressową
gotowych wydruków.
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Agfa NV – światowy dostawca najnowszych technologii do prepressu:
• APOGEE Prepress – automatyzacja produkcji, weryfikacja, montaż i rastrowanie
prac z obsługą standardu JDF. Zdalna akceptacja (WebApproval), sklep internetowy
(StoreFront) oraz magazyn danych w chmurze (PrintSphere). Pełna kontrola drukowania (PressTune) oraz optymalizacja zużycia farb (InkTune) dostępne w ramach
projektu ECO3.
• ASANTI – zaawansowany system produkcyjny dla wielkoformatowych ploterów inkjet
oraz integracja z ploterami tnącymi.

ALSTOR T. SZUKAŁA
I WSPÓLNICY SP. J.
ul. Wenecka 12
03-244 Warszawa
tel. 22 510 24 00
fax 22 675 43 10
eizo@eizo.pl
www.eizo.pl

Monitory EIZO z serii ColorEdge to profesjonalne panele do prac graficznych, prepressu
i edycji fotografii. Gwarantują perfekcyjne odwzorowanie kolorów dzięki najwyższej
jakości matrycy, rozbudowanej elektronice, zaawansowanej funkcjonalności oraz precyzyjnym i powtarzalnym wynikom sprzętowej kalibracji i profilowania. Wybrane modele
wyposażono w czujnik umożliwiający automatyczną kalibrację.
Galeria EIZO w Warszawie – umów się na spotkanie i sprawdź możliwości
monitorów EIZO.

DIGIPRINT PL SP. Z O.O. SP.K.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 295 03 80
digiprint@digiprint.pl
www.digiprint-pl.eu

Firma Digiprint PL specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych i kompleksowych
rozwiązań dla przygotowalni poligraficznych i drukarni flekso:
• naświetlarki do płyt fotopolimerowych ESKO CDI,
• plotery tnąco-frezujące ESKO Kongsberg,
• fleksograficzne maszyny do druku na tekturze falistej CUIR,
• systemy wydruków próbnych,
• kompleksowe oprogramowanie ESKO,
• kalibracje i standaryzacje procesów w drukarniach i przygotowalniach,
• konsultacje i wdrożenia technologii druku wielokolorowego ESKO Equinox,
• szkolenia produktowe i technologiczne,
• serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wsparcie techniczne.

EYEC POLSKA
MARCIN WEKSLER
Biuro handlowe:
Racławicka Center
ul. Skarbowców 23A
53-025 Wrocław
tel. 512 354 354
marcin.weksler@eyecpolska.pl
www.eyecpolska.pl

Producent systemów kontroli jakości i zgodności opakowań dla branży poligraficznej,
farmaceutycznej, kosmetycznej i FMCG. Systemy EyeC weryfikują wydrukowane użytki,
arkusze i wstęgi: etykiet, kartoników, ulotek i folii. Weryfikacji podlegają: grafika, teksty,
kolory, kody 1D, kody 2D, zapis Braille’a. Oferowane systemy zabezpieczają cały proces
produkcji: od prepress przez press do postpress. W ofercie EyeC znajdują się systemy
offline oraz systemy inline na maszyny drukujące (wąska i szeroka wstęga, offset
arkuszowy i rolowy), składarko-sklejarki oraz przewijarki.

FLEKSOGRAF
STUDIO PREPRESS SP. J.
ul. Taborowa 39
62-053 Drużyna
tel. 61 898 30 16
tel. 513 042 084
biuro@ﬂeksograf.com.pl
www.ﬂeksograf.com.pl

MATRYCE FLEKSOGRAFICZNE PRZYGOTOWANE Z PASJĄ!
Tym hasłem najtrafniej można określić to, czym w naszej przygotowalni
zajmujemy się na co dzień. Pracę nad każdym projektem rozpoczynamy od
opracowania indywidualnej i optymalnej strategii przygotowania dla danego
wzoru. To właśnie dzięki temu możemy zapewnić naszemu klientowi
niepowtarzalne opakowania, w najwyższej dostępnej na rynku jakości.
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym
przedstawicielem handlowym panią Żanetą Kaczmarek +48 531 117 335.

FUJIFILM SERICOL POLSKA
SP. Z O.O.
ul. Muszkieterów 15A
02-273 Warszawa
tel. 22 868 63 22
fax 22 868 63 25
fspl.sprzedaz@fujifilm.com
www.fujifilmsericol.com.pl

Światowej klasy platformy drukarskie: Acuity LED 1600R – drukuje w systemie
„z roli na rolę”, wydajność do 33 m2 /h; Acuity LED 1600 II – wysokiej jakości drukarki
hybrydowe z utrwalaniem LED UV; Acuity LED 3200R – doskonała drukarka rolowa
z utrwalaniem technologią LED, szer. zadruku do 3,2 m i max. prędkością druku
110 m2 /h; Seria Acuity – najbardziej popularne drukarki płaskie z opcją roli, białego
i lakieru; Seria Uvistar – ekonomiczne rolowe i hybrydowe 4- i 8-kolorowe drukarki
(3,5 m i 5 m); Seria Inca Onset X – najszybsze na świecie wielkoformatowe drukarki
płaskie, prędkość druku do 900 m2 /h.

Świat DRUKU | 11/2018

AUTORSKIE

AGFA NV
(SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE
Oxygen Park Budynek B
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa
tel. 22 31 11 900
fax 22 31 11 966
info.pl@agfa.com
www.agfa-polska.pl
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KODAK POLSKA SP. Z O.O.
al. Jana Pawła II 80
Babka Tower
00-175 Warszawa
tel. 22 430 69 00
www.kodak.com

FIRMA KODAK JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ ROZWIĄZAŃ I MATERIAŁÓW DO PREPRESSU
Technologia offsetowa:
• naświetlarki Kodak Trendsetter i Kodak Magnus z technologią SQUAREspot,
dostępne w różnym stopniu automatyzacji i do wszystkich formatów.
• płyty CtP do druku komercyjnego, opakowaniowego i gazetowego:
 procesowe: Kodak Electra MAX, Kodak Electra XD, Kodak Trilian SP
 bezprocesowe: Kodak Sonora X, Sonora XP
 fioletowe: Kodak Libra VP
• płyty CtP do druku gazetowego
 procesowe: Thermal News PT
 bezprocesowe: Kodak Sonora X-N, Sonora News
 fioletowe: Kodak Libra VP.

KOLIBER SP. Z O.O.
ul. Kilińskiego 1
47-300 Krapkowice
tel. 77 407 80 25
studio@koliberflex.pl
www.koliberflex.pl

Kompleksowa produkcja fleksograficznych form drukowych. Ambitne podejście do
każdego zadania, co wpływa na profesjonalną obsługę klienta oraz wysoki poziom
świadczonych usług. Mamy do dyspozycji dwie linie technologiczne Kodak NX, dzięki
czemu zapewniamy wysoką jakość form drukarskich, uzyskując odwzorowanie punktów
rastrowych w zakresie przejść tonalnych od 0,4% do 99,6%. Certyfikat jakości wydany
przez firmę Kodak potwierdza staranność ich wykonania. W ofercie mamy również
profilowanie maszyn drukarskich, standaryzujemy prace do norm ISO.

MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.
ul. Śliwiaka 28
30-797 Kraków
tel. 12 294 91 36
fax 12 294 91 37
biuro@multifol.com.pl
www.multifol.com.pl

Profesjonalna automatyczna przygotowalnia oferuje dla zakładów sitodrukowych
następujący zakres usług:
• Usługowe naświetlanie szablonów sitodrukowych w technologii Computer-to-Screen
Direct Eposure (świecenie sit z pliku – bez konieczności dostarczania filmów).
• Automatyczne odwarstwianie, odtłuszczanie szablonów i ich automatyczne
wypłukiwanie po naświetlaniu na urządzeniu GRUNIG.
• Automatyczne powlekanie szablonów sitodrukowych emulsjami światłoczułymi na
urządzeniu GRUNIG.

PPHU POLIMERPRO S.C.
ul. Przemysłowa 1, Paterek
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 667 284 004
wesolek.polimer@wp.pl
www.polimerpro.net.pl

PolimerPro to rodzinna przygotowalnia fleksograficzna. Pracujemy przy użyciu najbardziej
pożądanej na rynku technologii – Kodak Flexcel NX, która pozwala osiągnąć naszym
partnerom najwyższą jakość druku.
Ponadto świadczymy usługi regeneracji wymywaczy fotopolimerowych, gwarantując
skład substancji identyczny z oryginalnym.
Kierunek rozwoju firmy zmierza do osiągnięcia optymalnego systemu zarządzania barwą – pierwszym krokiem była inwestycja w drukarkę EPSON SC-P7000 – umożliwia
odwzorowanie 98% kolorów Pantone.
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WERNER KENKEL SP. Z O.O.
ul. Mórkowska 3
64-117 Krzycko Wielkie
info@wernerkenkel.com.pl
www.wernerkenkel.com.pl

Producent tektury falistej, opakowań i standów z tektury, jest nowocześnie zarządzaną,
dynamicznie rozwijającą się firmą o europejskim formacie. Bogaty kapitał doświadczeń łączy się z młodym duchem, solidną pracą oraz pasją tworzenia – właścicieli i pracowników.
Główne profile działalności to produkcja tektury falistej, opakowań tekturowych z nadrukiem
fleksograficznym, offsetowym i cyfrowym oraz ekspozytorów tekturowych (POS).
Zakład Fleksograficzny: ul. Mórkowska 3, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. 65 533 15 00,
fax 65 533 17 00
Zakład Offsetowy: ul. Mórkowska 4, 64-117 Krzycko Wielkie, tel. 65 533 32 20,
fax 65 533 32 23
Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o.: ul. A. Mitery 7, 32-700 Bochnia, tel. 14 648 36 00,
fax 14 648 36 01
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Informator Koła Naukowego
Poligrafów PŁ
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D

zięki współpracy firmy Konica
Minolta i Instytutu Papiernictwa
i Poligrafii Politechniki Łódzkiej
w przedostatnim tygodniu października studenci IPiP mieli okazję
uczestniczyć w otwarciu nowego laboratorium. Dzięki uprzejmości producenta
instytutowi została przekazana cyfrowa maszyna arkuszowa AccurioPrint
C2060L, której możliwości zostały
zaprezentowane wszystkim zebranym.
Jako przedstawiciele Koła Naukowego Poligrafów podczas zorganizowanego
z tej okazji seminarium mieliśmy szansę poznać zasady, którymi kieruje się
Konica Minolta w celu udoskonalania
procesów drukarskich, a także zapoznać się ze sposobem działania maszyny oraz jej budową zarówno od strony
napędowej, jak i od strony obsługi.
AccurioPrint C2060L jest
maszyną arkuszową 4-kolorową, umożliwiającą dwustronne zadrukowywanie arkuszy
formatu SRA3 i A4, a także
kopert. Wyposażona jest również w podajnik do banerów.
Pozwala na w ykorzystanie
papieru o maksymalnej gramaturze do 300 g/m2 w trybie simplex i duplex. Papier
podawany jest z podajnika za
pomocą nadmuchu powietrza.

W uroczystym przekazaniu maszyny i seminarium wzięli udział przedstawiciele uczelni,
m.in. dr inż. Svitlana Khadzhynova, opiekun Koła Naukowego Poligrafów PŁ (druga z lewej)
oraz dr hab. inż. Konrad Olejnik, dyrektor IPiP (trzeci z prawej). Firmę Konica Minolta
reprezentował m.in. Mateusz Woźniak, dyrektor sprzedaży (pierwszy z prawej).

Obraz w tej maszynie przenoszony jest
pośrednio. Budowany jest w pionie,
a następnie przenoszony jest poziomo.
Zadrukowana kartka jest utrwalana
dociskowo za pomocą taśmy w piecu,
który nagrzewa się do 185°C. Maszyna
zabezpiecza druk poprzez drukowanie
swojego numeru seryjnego na kartkach papieru w postaci rozmieszczonych w określonych odstępach żółtych
punktów rastrowych. Wyposażona jest
również w wysokiej jakości skaner pracujący z prędkością do 240 obr./min,
który umożliwia podwójne skanowanie
oraz posiada czujniki wykrywające pobranie zbyt dużej ilości arkuszy.
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Oprócz omówienia budowy drukarki zaprezentowano również sposób prowadzenia linear yzacji na tej
maszynie. Na wielu przykładach mieliśmy okazję
zapoznać się z wymaganiami, jakie stawiane są przez
klientów pracownikom drukarni, a co najważniejsze
– dowiedzieliśmy się, jak im
sprostać. Przeprowadzone
zajęcia laboratoryjne pozwoliły nam nie tylko zrozumieć
działanie maszyny drukującej AccurioPrint, ale również dostrzec
problemy, które występują w dzisiejszym przemyśle poligraficznym.
Jako członkowie Koła Naukowego
Poligrafów zgodnie twierdzimy, iż nowa
maszyna daje nam pole do popisu.
Ułatwi i znacznie poprawi jakość wykonywanych przez nas wydruków, co pozwoli
na usprawnienie realizacji przyszłych
projektów.
Agata INDRZEJCZYK
Artur GAPIŃSKI
członkowie Koła Naukowego Poligrafów
Politechniki Łódzkiej
Fot. Tomasz Ganicz
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PolyNews
by Agnieszka Rusin

W

trakcie semestru zimowego
pierwszego roku studiów magisterskich poruszana jest
tematyka związana z prężnie
rozwijającą się dziedziną poligrafii,
jaką jest drukowanie cyfrowe. Przedmiot, w ramach którego studenci mogą
zapoznać się z najnowszą technologią, nosi nazwę „Produkcyjne systemy
drukowania cyfrowego”. Zagadnienia
z elektrofotografii oraz techniki natryskowej (ink-jet) omawiane są na wykładach, natomiast w trakcie laboratoriów
uczestnicy mają okazję samodzielnie
drukować, a następnie wykonać pomiary spektrofotometryczne i densytometryczne otrzymanych odbitek cyfrowych.
W ostatnich miesiącach Zakład Technologii Poligraficznych, dzięki uprzejmości
firm Canon oraz Konica Minolta, został
wyposażony w urządzenia do druku
cyfrowego.

Urządzenie przekazane przez firmę
Canon daje możliwość uzyskania wydruków o jakości porównywalnej do odbitek
offsetowych. Ich maksymalna rozdzielczość to 1250 dpi. Maszyna drukuje
z prędkością 60 obrazów/min, a jej
pojemność wynosi 10 tys. ark. SRA3.
Konica Minolta wyposażyła ZTP w kolorową maszynę produkcyjną zapewniającą drukowanie z rozdzielczością 1200
 1200 dpi oraz z prędkością 61 obrazów/min oraz wielofunkcyjne urządzenie
biurowe do drukowania wielobarwnego
z prędkością 22 str./min. Maksymalne
rozdzielczości odbitek wynoszą 1800 
600 dpi oraz 1200  1200 dpi.

Otrzymane maszyny znacznie rozszerzają możliwości dydaktyczne nauczania
technik drukowania cyfrowego.
Wspomniany przedmiot prowadzony
jest przez dr inż. Katarzynę Piłczyńską,
która technologią cyfrową natryskową
zajmowała się już w ramach badań do
swojej rozprawy doktorskiej. Na ich
podstawie, oprócz doktoratu, powstało
38 publikacji, w tym dwie monografie. Ostatnie badania dr Piłczyńskiej
dotyczyły możliwości zastosowania
papierów offsetowych w drukowaniu
cyfrowym elektrofotograficznym.

mgr inż. Agnieszka RUSIN
Starszy Wykładowca, Politechnika
Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji,
Instytut Mechaniki i Poligrafii,
Zakład Technologii Poligraficznych.
PolyNews by Agnieszka Rusin znajdą
Państwo również na Facebooku.
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Marki premium także dla…
psa lub kota

Joanna ROSZKOWSKA

Branża opakowań karmy dla zwierząt domowych przeszła długą
drogę od czasów, gdy opakowanie służyło wyłącznie do ochrony
żywności. I w tym przypadku sprawdza się stara zasada: dostrzeżenie przez konsumentów atrakcyjności opakowania staje
się częścią procesu podejmowania decyzji, czy zakupią produkt
konkretnej marki.

N

a opakowaniach karmy nigdy nie
zobaczymy warczących psów ani
syczących kotów z ostrymi pazurami. Zwierzęta są pokazywane,
gdy biegną, jedzą lub patrzą z uwielbieniem i radością na właściciela. Ukazywane są te same emocje, które chcą
poczuć właściciele zwierząt domowych,
gdy dają produkt swojemu pupilowi.
Opakowanie powinno ukazać obietnicę marki (czyli to, co konsument zyska, wybierając ten, a nie inny brand),
musi komunikować się z klientem
i kształcić go przy sklepowej półce
lub w internecie w momencie zakupu,
ale musi również spełniać swoją podstawową rolę, czyli utrzymywać świeżość od pierwszego otwarcia karmy,

która zresztą zyskała bardzo na jakości. Silne dodatki aromatyzujące
i sztuczne smaki z lat 90. zniknęły.
Zdrowe odżywianie trafiło do głównego nurtu i już z nami pozostanie. Nie
ominęło rzecz jasna także karmy dla
naszych ulubieńców. Chyba każdemu
właścicielowi zwierzaka zdarzyło się
przyznać: „ten pies (czy też kot) jada
lepiej niż ja”. Dbający o swoje zdrowie
i dietę właściciele chcą zapewnić
to samo swoim cz woronożnym
przyjaciołom. Widząc w tym szansę na
zwiększenie sprzedaży i poszerzenie
grona odbiorców, marki strategicznie
uwzględniają czynnik prozdrowotny,
wprowadzając na półki z karmą zwierzęcą ofertę premium i superpremium.

Dlaczego konsument płaci więcej za
premium? Od kilku lat producenci żywności dla ludzi znacznie częściej stawiają na
produkty wolne od sztucznych dodatków,
wypełniaczy i konserwantów. Karmy
zawierały te same składniki. Dzisiaj,
gdy właściciel pupila wchodzi do sklepu,
może wybrać ten sam model żywienia,
który wybiera dla siebie. Karma dla
zwierząt premium i superpremium składa
się z naturalnych składników, takich jak
prawdziwe mięso oraz owoce i warzywa,
nie zawiera za to ziaren zbóż i innych wypełniaczy, jak w karmach niskiej jakości.
Producenci, którzy chcą budować
wartość marki na już nasyconym rynku
karmy dla zwierząt domowych, muszą
wykorzystać swoje opakowanie, aby
dotrzeć do klientów, przekazać korzyści
i stworzyć jednolity, przekonujący wizerunek marki, zwłaszcza w segmencie
premium i superpremium. Karma jest
sprzedawana właścicielowi – opakowanie musi odzwierciedlać odpowiedzi
na pytania o niego właśnie. Jaki jest
styl życia właściciela, który poszukuje

| BRANDY | 47
najlepszej karmy? Czy będzie gotowy
zapłacić więcej za składniki żywności
dla swojego zwierzęcia i dodatkowe
korzyści, jakie odniesie, wybierając
ten konkretny produkt? Czy robi zakupy w dużych marketach czy w małych
sklepach z wybranymi artykułami dla
zwierząt? Czy jest lojalny wobec marki?
Opakowanie musi także komunikować odpowiedzi na potrzeby zwierzęcia,
które konsumuje produkt. W jakim jest
wieku? Czy jest aktywne czy spokojne?
Czy potrzebuje jedzenia dietetycznego?
Czy ma ograniczoną dietę z powodu
nietolerancji pokarmowych lub wrażliwości? Czy zje suchą lub mokrą karmę
czy może mieszankę obu? Czy jest to
duża czy mała rasa? Specyfika potrzeb
zwierząt przyczynia się do tworzenia
wizerunku marki i ilustruje zrozumienie
r ynku docelowego. Każda odmiana
karmy wyróżnia się np. innym kolorem,
aby pomóc konsumentom w zakupach.
Posiadanie świetnego produktu wewnątrz opakowania jest ważne, ale
równie ważne jest sprawienie, by klient
wiedział już na pierwszy rzut oka, jak
świetny produkt poda swojemu czworonogowi. Przy krótkim czasie skupienia
uwagi klientów w dzisiejszym dynamicz-

nym świecie opakowanie jest podstawowym narzędziem marketingowym do
przekazywania wszystkich informacji
o korzyściach dla zwierząt domowych.
Informacje te muszą być łatwe do znalezienia i odczytania, a konsumenci
powinni w lot rozumieć, co oznacza
premium i za co płacą więcej.
W przypadku karmy dla zwierząt
domowych linia produktów może być
podzielona na segmenty według smaku, tekstury lub kategorii. Opakowanie
musi łączyć nadrzędną markę z różnymi
opcjami produktu. Opakowanie marki
premium musi dodatkowo zakomunikować wszystkie najistotniejsze benefity
produktu – przewagę nad zwykłą karmą –
brak zbóż, naturalne mięso (zawartość
wyrażona w procentach), wysokiej jakości składniki. To coś więcej niż wesoły
psiak i mocny kolor kojarzony z rodzajem karmy (czerwień dla wołowiny, żółty
dla drobiu, niebieski dla ryb itd.).
Tendencje prozdrowotne na rynku
żywności dla ludzi sprawiają, że linie
produktów karmy dla zwierząt premium
i superpremium oferują największy
zwrot z inwestycji. Aby jednak marki
odniosły prawdziwy sukces, muszą
strategicznie skoncentrować się na

opakowaniu tak samo jak na produkcie,
dzięki znajomości danych demograficznych, informowaniu o korzyściach
i zachowaniu spójności projektu.

Joanna ROSZKOWSKA
prezes-założyciel Studia DN Design
Group, absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie na Wydziale
Wzornictwa Przemysłowego. Od 25 lat
projektant oraz doradca ds. wizerunku
marek produktowych i korporacyjnych.
Współtwórca wizerunku takich marek,
jak Polpharma, Warbud, Media Expert
i Barlinek.

reklama

Must-have
sustainable solutions.
Avery Dennison® ClearIntent™ Portfolio
Sustainable product packaging is more than a nice-to-have - it’s a must-have
for brands seeking to reach their targeted sustainability goals.
The Avery Dennison ClearIntent Portfolio is an ever-growing selection of
products with hundreds of facestocks, adhesives and liners - all manufactured
using less material and/or produced from certified renewable materials.
See how Avery Dennison can help make label and packaging materials a
stronger part of your sustainability story.
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Targi FachPack 2018 coraz silniejsze
Tegoroczne targi FachPack, które odbyły się w dniach 25–27
września, były rekordowe pod względem frekwencji. Jak podaje
organizator wydarzenia, do Norymbergi przyjechało 1644 wystawców i około 45 tys. gości, zainteresowanych innowacjami
i trendami w branży opakowaniowej. Ekspozycja zajęła aż 12 hal
wystawienniczych.

P

ierwsza edycja targów miała miejsce w 1979 roku. Obecnie jest
to jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń branżowych,
stanowiące również doskonałą okazję
do dyskusji na temat zróżnicowanych
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rozwiązań opakowaniowych dla towarów
konsumpcyjnych i przemysłowych oraz
zagadnień związanych z cyfryzacją,
e-handlem i zrównoważonym rozwojem.
Jak podkreślają organizatorzy, w tym
roku wzrosła liczba uczestników z zagranicy, zarówno jeśli chodzi o wystawców,
jak i odwiedzających. Oprócz wystawców
niemieckich silnie reprezentowane były
Włochy, Holandia, Polska, Szwajcaria,
Czechy, Austria i Turcja. Odwiedzający
w większości zajmowali w swoich firmach stanowiska decyzyjne i reprezentowali głównie branże: spożywczą, farmaceutyczną i medyczną, kosmetyczną,
chemiczną i motoryzacyjną.
Goście targów za pośrednictwem
ankiety wysoko ocenili poziom oferty
stoisk, prezentujących szeroką gamę
produktów i usług składających się na
łańcuch procesu pakowania – od materiałów opakowaniowych i maszyn do
druku i wykańczania opakowań, maszyn
pakujących, przez technologie etykietowania i znakowania, po rozwiązania
z zakresu szeroko pojętej logistyki,
przetwarzania opakowań, a także rozwiązania pomocnicze. Najliczniej, bo aż
przez 780 wystawców, reprezentowany
był sektor producentów i dostawców
materiałów do wytwarzania opakowań
(papier, tektura, plastik i szkło) oraz
akcesoriów (etykiet i zabezpieczeń).
Techniczne aspekty tworzenia opa-

kowań, czyli maszyny do produkcji
i przetwarzania opakowań, technologie
etykietowania i znakowania, a także
urządzenia do kontroli, testowania
i recyklingu, pokazy wało 560 firm.
297 wystawców prezentowało produkty
i usługi związane z logistyką, tj. rozwiązaniami do magazynowania, załadunku,
zarządzania zamówieniami i transportu
pakowanych towarów. Możliwości druku
i wykańczania opakowań pokazało natomiast 224 wystawców.
Wśród nich była m.in. Grupa Koenig
& Bauer, która promowała m.in. hybrydowy system drukujący VariJET 106 do
produkcji opakowań składanych, a także trzy nowe maszyny do przetwarzania
tektury falistej: CorruCUT, CorruFLEX
i CorruJET. Eksponowano też technologię Kyana – pierwszy system sztucznej
inteligencji z aplikacją rozszerzonej
rzeczywistości do drukowania kodów
i innych oznaczeń. EyeC przedstawił
nowe produkty do kontroli wydruków
etykiet, składanych kartonów, ulotek
i opakowań elastycznych. Swoje rozwiązanie pokazał także na stoisku firmy
Versor, która zaprezentowała nowości
ze swojej oferty: moduł inspekcyjny
z możliwością zintegrowania z dowolną
składarko-sklejarką o nazwie VERSOR
inspector oraz wolno stojące urządzenie do tłoczenia rotacyjnego pisma
Braille’a – VERSO Braille. Grupa TRESU
do Norymbergi przyjechała z ofertą rozwiązań pomocniczych do automatycznej
regulacji dostarczania tuszu w prasach
fleksograficznych oraz linią urządzeń
Flexo Innovator. Z kolei szwajcarski producent swissQprint prezentował wielkoformatowy ploter UV-LED Impala 3
zintegrowany z robotem, który automatycznie podaje i zdejmuje sztywne
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podłoża. Eksperci z GMG OpenColor
promowali rozwiązania do adaptacji
danych obrazu w procesie drukowania
za pomocą separacji wielokolorowej,
tworzenia profili próbnych i separacyjnych bez tablicy testowej oraz do
automatycznego przenoszenia profili
separacji. BOBST skupiał uwagę na rozwiązaniach zarówno do konwersji, jak
i drukowania – w tym przede wszystkim
na modelu 20SEVEN, szerokowstęgowej maszynie fleksograficznej z centralnym cylindrem i systemem druku
ECG, technologiach do wklęsłodruku
i maszynie powlekającej Masterflute
Touch do produkcji rolowej i arkuszowej
oraz serii urządzeń do lakierowania,
laminowania i wykańczania po druku.
Na stoisku firmy Esko oprócz oprogramowania QuickStart, ArtPro+ oraz
ArtiosCAD i Studio, prezentowany był
także stół do cięcia Kongsberg X22.
LYNX Poland demonstrował urządzenia
do precyzyjnego dozowania zarówno
kleju topliwego, jak i zimnego – Felix
Gluer i Felix Combo. Debiutująca na
FachPack firma BST Eltromat pokazała
rozwiązania przeznaczone dla firm zajmujących się zwojową produkcją opakowań, m.in. system prowadzenia wstęgi
CompactGuide, a także EcoGuide do
obsługi wąskiej wstęgi i SmartGuide
obsługujący wstęgę szeroką.
Na targach wystawiało się wiele naszych rodzimych drukarń oraz producentów etykiet, opakowań oraz materiałów
i urządzeń do ich wytwarzania, m.in.
firmy Aniflex, ATS Tanner, CDM, Dalpo,
Dot2Dot, Ergis, Fano, Filmar, Grawer
Polska, Hit-Kody Kreskowe, Intrex,
Intrograf, Masterpress, Lettero Karoń,
Opax, PAK Toruń, TFP, Yanko oraz wiele
firm międzynarodowych, m.in. DS Smith
Packaging, Durst, EFI, Epson, Herma,
Ferag, Metsä Board, Mimaki, Mondi,
Model, SGK, Weilburger, Zünd.
Oprócz stoisk wystawców dużym
zainteresowaniem uczestników targów
cieszyły się również liczne wydarzenia
towarzyszące – fora dyskusyjne i pokazy specjalne. Pierwszego dnia targów,
odbyła się ceremonia wręczenia nagród
w ramach 2018 German Packaging
Award – wyróżniono 40 innowacyjnych
rozwiązań wchodzących w skład całego
łańcucha produkcyjnego.
Organizatorz y poinformowali, że
kolejna edycja targów odbędzie się w Norymberdze w dniach 24–26 września
2019 roku, a tematem wiodącym będą
opakowania przyjazne dla środowiska.
AD, JS
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Krótka historia pewnego
milionowego kontraktu i…
tabliczki znamionowej

		

Iwona DULIŃSKA

Niewielkie, ale wymagające wielkiej precyzji wykonania elementy produkowane w niewielkich nakładach mogą zaważyć nawet na wielkich kontraktach – niejednokrotnie mają wpływ na realizację całości
zadania i efekt końcowy. A także na rozliczenie, a co za tym idzie – zysk dla producenta. Technologia
galopuje do przodu i jednostkowe produkty można wykonać w kilka dni, często nawet z dnia na dzień.
By zbudować kompletną maszynę czy urządzenie, trzeba wyprodukować wszystkie elementy, co do
jednego, nawet takie „drobiazgi” jak tabliczki znamionowe, obowiązkowe na silnikach samochodowych, komputerach, na drzwiach do windy, ekspresie do kawy i wielu innych, a dodatkowo jeszcze
zgrać całość realizacji. Cena, jaką można zapłacić za brak starannego projektowania i wykonania,
jest bardzo wysoka. Poniższy przykład opisujemy ku rozwadze i przestrodze.

P

ewna polska firma wygrała kontrakt na produkcję kilku maszyn, bardzo zaawansowanych technologicznie,
które miały pracować w Niemczech, więc również ich
wygląd musiał podlegać normom unijnym i niemieckim. Odtrąbiono niesamowity sukces. Maszyny miały być
dostarczone odbiorcy w ciągu dwóch lat. Producent ostro
wziął się do roboty, bardzo precyzyjnie opracował i wykonał
pierwszą maszynę. Obudowa urządzenia miała być pomalowana kolorem z palety RAL, zgodnym z normami i kolorami
maszyn na hali zleceniodawcy. Ostatnim elementem do
zamontowania miały być tabliczki znamionowe. I tutaj powstał problem: ilość informacji, które musiały być na nich
zamieszczone, oraz normowe pola ochronne poszczególnych
oznaczeń sprawiły, że tabliczki po prostu nie mieściły się
w gniazdach przeznaczonych do ich wmontowania. Dodatkowo maszyna miała pracować w kwaśnym środowisku, więc
i materiały, z których tabliczki miały być wykonane, musiały
być odporne na działanie związków chemicznych. Do oddania
prototypu pozostały dwa tygodnie, a producent nie wiedział,
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jak rozwiązać problem. Bez tabliczek nie można było poddać
maszyny testom w fabryce, nadzór techniczny po prostu by
się na to nie zgodził. Na tym etapie inżynier produkcji trafił
do naszej pracowni.
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Szczegółowy opis techniczny tabliczki
był wykonany w skali 4:1, przy takim
powiększeniu wszystko doskonale pasowało. Ale po uwzględnieniu rzeczywistej
wielkości tabliczek i przy założeniu wykonania ich na materiale kwasoodpornym
podjęliśmy decyzję o nieprzyjęciu zlecenia. Nawet kwota, którą zleceniodawca
chciał nam zapłacić za realizację ekspresową, nas nie przekonała.
Bardzo współczułam inżynierowi produkcji, przekazując tę wiadomość. Blisko
roczna praca jego zespołu poszła –
można powiedzieć – na marne. Harmonogram realizacji kontraktu był niestety
sztywny i za niedotrzymanie go – jak mi
powiedział inżynier – groziły ogromne
kary. A do wywiązania się ze zobowiązań
na tym etapie potrzebne były dokładnie
dwie tabliczki znamionowe.
Podczas rozmowy przy kawie dowiedziałam się również, w jaki sposób dotąd produkowano tabliczki. Okazało się,
że producent maszyn, w celu obniżenia
kosztów własnych, tabliczki znamionowe drukował… na cyfrowej drukarce,
na papierze samoprzylepnym (na tym
podłożu można pisać każdym długopisem) i wklejał w wyznaczone miejsce na
obudowie maszyny. Rozwiązanie proste,
szybkie, tanie i możliwe do wykonania
w ciągu godziny. Jednak w omawianym
przypadku opis techniczny zawar ty
w kontrakcie, obustronnie zatwierdzonym, zakładał tabliczki metalowe, i to
w wyznaczonych wielkościach i kolorach. Maszynę wyprodukowano, jednak
największą tajemnicą dla mojego rozmówcy i dla mnie pozostało pominięcie
tego szczegółu przez projektantów. No
a komputer nie podpowiedział żadnego
rozwiązania.
Inżynier nie podał mi dokładnie wysokości kary za opóźnienie, w każdym
razie było to kilka procent wartości
kontraktu. Ledwie kilka procent albo

aż kilka procent od… miliona (waluta
nie ma znaczenia).
Finalnie uzgodniono przesunięcie
terminu montażu prototypu oraz zmianę
tych części obudowy, na których miały
być zamieszczone tabliczki znamionowe. Gniazda zostały dostosowane do
optymalnej wielkości tabliczek. Maszyny zostały w końcu zamontowane,
przechodzą fazę testową. Kary za opóźnienie poniesione przez producenta
nie przyniosły mu wprawdzie strat, ale
zysk z kontraktu przepadł z powodu…
tabliczki znamionowej.
Od inżyniera produkcji dowiedziałam
się później, że właściciele firmy ciągle
nie podjęli decyzji o kooperacji przy produkcji tabliczek znamionowych. Nadal
korzystają z prostej drukarki. Ale kilka
zamówień na specjalistyczne maszyny
zostało… anulowanych.
Koszt tabliczek znamionowych, przy
ilościach jednostkowych (w tym przypadku chodziło o dwa różne wzory) to około
300 zł za komplet. I tutaj pytanie do producentów maszyn – czy naprawdę warto
ryzykować opinią i utratą zysku dla
takiej kwoty i maleństwa, jak tabliczka
znamionowa? Odpowiedź pozostawiam
specjalistom w działach produkcji.
O takich sytuacjach słyszymy zbyt
często. Czy zatem biznes „ekonomiczny” w rodzimym wydaniu jest naszą
specjalnością? Dlaczego szukamy pozornych oszczędności? To py tania,
które zadajemy sobie, ilekroć mamy
do czynienia z sytuacją podobną do
opisanej. Może wnioski pomogą podjąć rozmaitym producentom właściwe
decyzje w przyszłości.

Post scriptum
Po przesłaniu ar tykułu do redakcji
„Świata DRUKU” dostaliśmy zapytanie
od kooperanta jednego z producentów

okien. Chodzi o nadrukowanie logo
producenta na klamkach okiennych. Ze
względu na liczbę sztuk miesięcznie zlecenie warte jest rozważenia. Logo ma
być drukowane techniką tampondruku,
w konkretnym kolorze.
Ale… Jednym z warunków realizacji
jest dziesięcioletnia gwarancja drukarni
na wykonany nadruk. Chodzi o mycie
ręczne klamek środkami typu cif. Producent klamek podpisał kontrakt, nie zwracając uwagi na ten drobny zapis. Problem w tym, że takie preparaty zawierają
np. drobiny marmuru, odpowiedzialne za
precyzyjne usuwanie wszelkich zabrudzeń. Choćby nie wiem jak na etykiecie
rozpływano się nad ich „inteligencją”,
nie odróżnią farby drukarskiej od śladów
brudnych palców. Jak w takiej sytuacji
zagwarantować trwałość nadruku?

Iwona DULIŃSKA
prezes zarządzający firmy KUNSZT. Członek założyciel i prezes PIAP IV kadencji.
Inżynier, projektant i trener. Od 27 lat
doradca ds. wizerunku i współtwórca
projektów firm. Współpracuje z wieloma markami w Polsce i za granicą.
Pasjonatka historii sztuki i certyfikowany
dietetyk. www.kunszt.krakow.pl
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Echa poznańskiego święta
opakowań i druku
TAROPAK i 4 PRINT WEEK DIGITAL/INDUSTRIAL/FLEKSO/3D
Tegoroczną edycję Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK między 1 a 4 października
odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy gości. Na 25 tys. m2 przestrzeni
wystawienniczej Międzynarodowych Targów Poznańskich swoją
ofertę zaprezentowało kilkuset wystawców z 18 krajów świata.
W tym samym odbyły się – po raz pierwszy – targi 4 PRINT WEEK,
mające zgodnie z intencją organizatorów i oczekiwaniami branży
kontynuować tradycje targów Poligrafia.

O

dwiedzający przyjechali do Poznania z całego świata. W pawilonach wystawienniczych można było spotkać przedstawicieli
państw, takich jak: Austria, Belgia,
Białoruś, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Libia,
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rosja, Rumunia, San Marino,
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina,
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Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Prezentowaną ofertą zainteresowani byli
reprezentanci światowych koncernów
poszukujący przede wszystkim kontaktów biznesowych i nowości.
A tych w tym roku zaprezentowano łącznie ponad setkę. Mają one
zastosowanie w różnych dziedzinach
gospodarki, gdzie wykorzystywane są
opakowania oraz rozwiązania zwią zane z etykietowaniem, transportem
i drukiem. Zwiedzający mogli zobaczyć
m.in. innowacyjne systemy do znakowania i kodowania, maszyny pakujące
i etykietujące, nowoczesne maszyny
drukarskie, drukarki etykiet, opakowania zarówno szklane, papierowe,
metalowe, jak i produkowane z tworzyw
sztucznych.
Doceniono również formę prezentacji
produktów. Za najładniejsze stoiska
targowe uznano ekspozycje firm: Limes Machines Polska, Urliński Andrzej
– Zakład Usług Technicznych, Silny
& Salamon sp. z o.o., Radpak Fabryka
Maszyn Pakujących sp. z o.o., Antalis
Poland sp. z o.o., Zebra Technologies
sp. z o.o., AST sp. z o.o. sp. k., Smurfit
Kappa Polska sp. z o.o. Wszystkie one
otrzymały nagrodę Acanthus Aureus.
Równolegle do targów TAROPAK w oddzielnej hali odbywały się targi 4 PRINT
WEEK, podczas których przedstawiciele drukarń, designerzy, projektanci
opakowań i etykiet, a także agencje
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reklamowe i wydawnictwa mogli zapoznać się z ofertą rynku poligraficznego.
Jednakże pomysł nie do końca udało
się zrealizować. Ekspozycja była nader skromna, a chyba najwięcej osób
odwiedziło ją drugiego dnia, podczas
konferencji... dla szkół poligraficznych.
Tymczasem wiele drukarń i firm w inny
sposób z poligrafią związanych wystawiało się w halach zajmowanych przez
targi opakowaniowe.

Jolanta Ziemniak-Ronke i Jacek Ragus na
stoisku drukarni Ragus

Tradycyjnie podczas targów przyznano Złote Medale MTP produktom prezentowanym na ekspozycji. Medalami
targów TAROPAK 2018 nagrodzono siedem produktów, m.in. systemy etykietujące, maszyny pakujące, system do
wytwarzania opakowań szklanych. Z kolei Złoty Medal MTP targów 4 PRINT
WEEK w tym roku zdobył spektrometr
GL Spectrolux, zgłoszony przez Zakłady
Artystyczne ART sp. z o.o., polskiego
dystrybutora produktów GL Optic.
Jednak targi to nie tylko rozmowy
biznesowe, nawiązywanie kontaktów
czy poznawanie trendów i nowości
rynkowych. Jest to również doskonały
czas i miejsce do poszerzania wiedzy
oraz czerpania inspiracji. Na wystawie
Art of Packaging można było zobaczyć
prace laureatów konkursu na najlepsze
opakowanie roku, którego głównym
celem jest promowanie innowacyjności,
kreatywności oraz konkurencyjności
polskich opakowań na rynku krajowym
oraz za granicą. Z kolei na wystawie

Open the Future, sygnowanej przez
firmę Smurfit Kappa, stanęła ekspozycja prac z tektury falistej i nie tylko,
a eksperci z tej firmy przeprowadzili
również warsztaty.
Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych, wraz z Centralnym Ośrodkiem
Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego (COBRPP) oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zaprosiła
uczniów szkół i klas poligraficznych oraz
nauczycieli zawodów poligraficznych na
IV Konferencję Edukacyjną pt. „Innowacyjna poligrafia w opakowaniach”.
Wzięło w niej udział 246 uczniów i 27
nauczycieli z dziewięciu szkół. Jak mówi
Bernard Jóźwiak, prezes FRKP, założeniem konferencji było przekazanie
informacji o innowacyjnych zastosowaniach poligrafii w produkcji opakowań.
Mówił o tym przede wszystkim dr inż.
Jacek Hamerliński (COBRPP). Temat
„bezpiecznych” klejów dla dzieci i opakowań spożywczych nakreślił Arkadiusz
Bloda (COBRPP), a Robert Szarkowski
(Böttcher Polska) przybliżył nowoczesne
metody lakierowania online stosowane
przy produkcji opakowań. O specjalnych
lakierach i farbach nanoszonych metodami poligraficznymi, które polepszają
właściwości opakowań, opowiedzieli
młodzieży Barbara Stankiewicz i Przemysław Śleboda (COBRPP). Z dużym
zainteresowaniem uczniowie wysłuchali
także prezentacji na temat elektroniki drukowanej i jej zastosowania
w opakowaniach dr. Karola Nicińskiego
(COBRPP) i technologii 3D w poligrafii
Krzysztofa Pisery (SCORPIO).
Konferencja wywołała również zainteresowanie wśród zwiedzających targi,
którzy licznie gromadzili się wokół miejsca przeznaczonego na prezentacje.
Uczniowie oprócz udziału w konferencji
mieli także możliwość zwiedzenia ekspozycji targowej.

Konferencja FRKP dla uczniów szkół poligraficznych
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PIO na targach TAROPAK 2018
Polska Izba Opakowań, podobnie jak w latach ubiegłych, czynnie uczestniczyła w tegorocznej edycji targów TAROPAK jako organizator zbiorowej ekspozycji
firm zrzeszonych w Izbie oraz przedsięwzięć towarzyszących targom.
Pierwszy dzień targów był obchodzony jako Dzień Polskiej Izby Opakowań.
Na program tego dnia złożyły się m.in.: ceremonia otwarcia zbiorowej ekspozycji PIO, spotkanie członków i sympatyków Izby, w trakcie którego wręczono
certyfikaty członkostwa oraz dyplomy uznania dla firm obchodzących jubileusze działalności, nadanie tytułów: „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań”
Lucjanie Kuźnickiej-Tylendzie, prezes firmy TFP, oraz „Firma Zasłużona dla
Przemysłu Opakowań” Fabryce Maszyn Pakujących RADPAK, konferencja
prasowa „Rynek opakowań w Polsce. Stan. Perspektywy” oraz promocja
najnowszych publikacji Polskiej Izby Opakowań: monografii „Transformacja
przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wybrane problemy” oraz polsko-angielskiego informatora „Firmy opakowaniowe,
które warto poznać i skorzystać z ich
oferty”. Na zakończenie odbyło się
otwarte posiedzenie Rady i Komisji
Rewizyjnej Polskiej Izby Opakowań.
Również podczas pozostałych dni
targowych w strefie wystawienniczej
PIO odbywały się warsztaty i prezentacje m.in. rozwiązań uwzględniających ideę gospodarki o obiegu
zamkniętym.
Oprac. na podstawie informacji
Lucjana Kuźnicka-Tylenda (TFP)
PIO
i Wacław Wasiak (PIO)

Ważnymi wydarzeniami towarzyszącymi tej edycji targów były II Kongres
Art of Color oraz IV Kongres Przemysłu
Opakowań.

Art of Color w nowej formule
Okazją do spotkania polskich poligrafów była druga – tym razem jednodniowa – edycja kongresu Art of
Color, która odbyła się 1 października
w Poznań Congress Center. Tematyką
dominującą podczas tegorocznych
obrad było sprawne i nowoczesne
zarządzanie przedsiębiorstwem, jakim jest drukarnia, a także strategie
przetrwania i rozwoju na konkurencyjnym rynku. Pierwszą sesję wystąpień,
zatytułowaną właśnie „Nowoczesne
zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym – aspekty prawne, gospodarcze i ekonomiczne”, miał otworzyć
mecenas Maurycy Organa z Kancelarii
Prawnej Kuźma, Organa i Wspólnicy,
który niestety, z przyczyn od niego
niezależnych nie dotarł na obrady.
Moderujący obrady Piotr Dobrołęcki
przeprosił publiczność w jego imieniu,
przekazując jednocześnie informację
o możliwości zasięgnięcia bezpłatnej
porady prawnej w wymienionej kance-
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larii w ramach swoistej rekompensaty
za niewygłoszony wykład.
Faktycznie zatem kongres zainaugurował Paweł Prokesz, reprezentujący
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, który zaprezentował wyniki siódmej
już edycji raportu „Rynek poligraficzny
i opakowań z nadrukiem w Polsce”.
Najkrócej ujmując, wynika z nich, że
polska poligrafia jest w dobrej kondycji, jednak przedsiębiorcy, zwłaszcza
właściciele mniejszych drukarń, nie
patrzą w przyszłość z przesadnym
optymizmem. O stanie polskiej poligrafii na tle rynku europejskiego mówił
również Roman Nagler, dyrektor kredytowy ds. sektorów, Santander Bank
Polska. Zwrócił uwagę na duży popyt
wewnętrzny na produkty poligraficzne,
jak również wysokie wartości eksportu,
niemniej podkreślił, że tendencje wzrostowe są najbardziej widoczne wśród
największych firm, jeśli zaś chodzi
o mniejsze podmioty, prawdopodobnie
coraz częściej będzie dochodzić do
ich konsolidacji. Z kolei Wojciech Mataczyński z Heidelberg Polska omówił
tendencje dominujące na globalnym
rynku poligraficznym oraz problem niskiej efektywności produkcji i sposoby
na jej zwiększenie. Na zakończenie tego

panelu wystąpił Paweł Tryzno z Drukarni
3D Print Druk, prezentując słuchaczom
tajniki druku soczewkowego i przykłady
jego zastosowania.
Druga sesja wystąpień zatytułowana
została „Zostań liderem sprzedaży –
Nowoczesne rozwiązania dla drukarń”.
Skupiono się w niej na sposobach
podniesienia atrakcyjności produktów
poligraficznych i poszukiwaniach nowych obszarów ich zastosowania. Na
początek w swoistą podróż do drukarni
przyszłości zabrał słuchaczy dyrektor
COBRPP, dr Jacek Hamerliński, prezentując ideę poligrafii 4.0, opartą na
najnowszych technologiach cyfrowych
(m.in. internetu rzeczy, Big Data, technologii RFID, przetwarzania danych
w chmurze czy sztucznej inteligencji).
Do czasów nam bliższych powrócił
w następnej prezentacji Paweł Szpil
z Reprografu, nawiązując przy tym do
ubiegłorocznej kongresowej dyskusji
na temat druku cyfrowego jako przyszłości poligrafii. Według prelegenta
druk cyfrowy przez ostatnie kilkanaście
miesięcy stał się w poligrafii teraźniejszością, a rozwój technologiczny sprawił, że w wielu sytuacjach skutecznie
konkuruje on z drukiem offsetowym.
Niezwykle ciekawym wystąpieniem był
także referat Magdaleny Zwierzchaczewskiej z Politechniki Warszawskiej,
przygotowany pod opieką prof. Haliny
Podsiadło, poświęcony specyficznym
właściwościom kryształów fotonicznych, które mogą być wykorzystywane
w poligrafii, przede wszystkim w zabezpieczeniach druków. Agnieszka
Kopecka, wspierana przez Dariusza
Kaczmarczyka (oboje reprezentowali
firmę MM Druk Serwis), na przykładzie
Małopolskiego Klastra Poligraficznego
omówiła ważny czynnik w zwiększaniu
potencjału przedsiębiorstw poligraficznych, czyli inwestowanie w rozwój
obecnych i potencjalnych pracowników.
Z kolei dr Magdalena Ankiel z Uniwersy tetu Ekonomicznego w Poznaniu
przybliżyła słuchaczom rolę opakowania w sprzedaży produktu, koncentrując się zwłaszcza na produktach
luksusowych i opakowaniach premium.
W ostatniej sesji, zatytułowanej „Rozszerz swoją działalność, czyli poligrafia
w nowych gałęziach przemysłu”, wysłuchaliśmy trzech prezentacji. Paulina
Kondracka z drukarni Paw Druk opowiadała o różnych zastosowaniach nowoczesnych lakierów i efektach, które
dzięki nim można uzyskać, wskazując
zwłaszcza lakiery zapachowe, brokatowe, wypukłe, strukturalne i typu
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II Kongres Art of Color

drip off (uszlachetnione nim podłoże
przypomina plastik). Mikołaj Przybyła
z GL Optic omówił warunki konieczne, jakie musi spełniać oświetlenie,
by można było efektywnie pracować
z proofami i miarodajnie oceniać wierność odwzorowania barw, przedstawił
również kilka urządzeń, które pomogą
przy weryfikacji warunków oświetleniowych. Z kolei Marcin Dąbrowski z firmy eM podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie kontroli jakości
i stabilności barwnej w powtarzalnym
druku produkcyjnym, wskazując na
przydatność opracowywania indywidualnych rozwiązań standaryzujących
dla poszczególnych drukarń, a nawet
pojedynczych zadań.
Choć podczas tegorocznej edycji
kongresu nie zabrakło interesujących
wystąpień, trudno mówić o sukcesie
frekwencyjnym. Rotacja audytorium
była aż nadto widoczna. Koegzystencja
z targami raczej nie pomogła kongresowi w zgromadzeniu zainteresowanych
uczestników. Wielu obecnych wybierało
kuluarowe rozmowy poza salą obrad,
co bynajmniej nie świadczy o niskim
poziomie merytorycznym wystąpień,
ale raczej o potrzebie mniej sformalizowanych spotkań branży. Organizatorzy
następnej edycji stoją więc przed nie
lada wyzwaniem. Pozostaje mieć nadzieję, że II Kongres Art of Color nie
był zarazem ostatnim.

IV Kongres Przemysłu Opakowań
Transformacja przemysłu opakowań
w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) okazała się tematem
na tyle interesującym, że organizatorzy
czwar tego już Kongresu Przemysłu
Opakowań na frekwencję narzekać nie
mogli. Według ich danych w obradach
2 października uczestniczyło 250 osób.

IV Kongres Przemysłu Opakowań

Uczestnicy docenili temat przewodni
jako aktualny i inspirujący do działań
na rzecz oszczędzania nieodnawialnych
zasobów wykorzystywanych w gospodarce. Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską założeniami, związanymi
z ochroną środowiska naturalnego oraz
surowców nieodnawialnych, gospodarki
krajów Unii Europejskiej mają dążyć do
„zamknięcia” obiegu produktu, od jego
powstania, poprzez użycie, recykling/
upcykling i ponowne wykorzystanie.
Wysłuchaliśmy więc 15 referatów poświęconych społecznym, prawnym,
technologicznym, edukacyjnym i kulturowym uwarunkowaniom transformacji
przemysłu opakowań w kierunku GOZ;
znaczeniu tworzyw sztucznych ropopochodnych oraz biodegradowalnych
i biokompostowalnych w opakowaniach
w kontekście GOZ; zasadom ekoprojektowania opakowań; opakowaniom
wielomateriałowym oraz z tektury i aluminium. Wygłosili je (według kolejności
referatów): dr hab. Jacek Schindler,
Krzysztof Hornicki, Agata Szczotka-Sarna, Robert Szyman, dr Krzysztof
Garman, Przemek Olszyński, dr Stanisław Haftka, Dariusz Obarek, prof.

dr hab. inż. Marek Kowalczuk, prof. dr
hab Zenon Foltynowicz, Marta Krawczyk, Joanna Witczak, Grzegorz Ganczewski, Konrad Nowakowski, Janusz
Turski, Anna Sapota.
Niezwykle ważną i potrzebną inicjatywą było wydanie przez głównego organizatora kongresu – Polską Izbę Opakowań – monografii zawierającej nie tylko
pełne wersje referatów wygłoszonych
podczas obrad, ale także 12 innych tekstów rozwijających zagadnienia związane z GOZ. Za zgodą wydawcy i autorów
obszerne fragmenty niektórych tekstów
będziemy publikować niebawem na
łamach „Świata DRUKU”.
Obrady Kongresu zakończyła uroczysta Kongresowa Gala połączona
z wręczeniem certyfikatów Partnerstwa
Wspierającego Kongres.
Jak zapowiadają organizatorzy, kolejna edycja Międzynarodowych Targów
Techniki Pakowania i Etykietowania
TAROPAK oraz Targów 4 PRINT WEEK
odbędzie się w dniach 30 września –
3 października 2019 roku w Poznaniu.
MK
Wykorzystano materiały MTP, PIO i FRKP.

Wacław Wasiak, dyrektor biura PIO:
Przebieg IV Kongresu Przemysłu Opakowań oraz jego rezultaty zostały wysoko
ocenione przez biorących w nim udział. W szczególności wysoko oceniana
jest warstwa merytoryczna oraz fakt, iż uczestnicy już na sali obrad otrzymali monografię zawierającą teksty nadesłanych na kongres referatów. Co
do monografii kongresowej, wydaje mi się, że każdy projektant i producent
opakowań oraz organizator procesów wykorzystania odpadów opakowaniowych znajdzie dla siebie w tej publikacji wiele interesujących propozycji do
wykorzystania. W tym sensie książka ta stanie się przewodnikiem na drodze
do przekształcania krajowego – choć nie tylko – przemysłu opakowań do
modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.
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Elektrostatyka w poligrafii
W poprzednim artykule przybliżyłem podstawy powstawania i oddziaływania ładunków elektrostatycznych oraz omówiłem czynniki wpływające na intensywność
wyładowań elektrostatycznych i najczęstsze kłopotliwe zjawiska spowodowane
elektrycznością statyczną. Teraz skupię się na problemach spowodowanych ładunkami elektrostatycznymi w maszynach poligraficznych i sposobach ich rozwiązania.

Część 2
Jan TRYBURCY

Podajniki arkuszy
Ładunki statyczne są generowane pod
wpływem tarcia podczas ruchu arkusza
po stosie pozostałych arkuszy. Powoduje
to sklejanie, podawanie jednocześnie kilku arkuszy, problemy z pozycjonowaniem
arkuszy. Do wspomagania rozdzielania
arkuszy w celu stworzenia poduszki
powietrznej pomiędzy arkuszami stosuje
się dysze lub noże powietrzne. Dysze
lub noże zaopatrzone w neutralizatory
ładunku są bardziej skuteczne, ponieważ
zjonizowane powietrze wprowadzone
pomiędzy arkusze likwiduje siły przyciągania. Listwa antystatyczna umieszczona
obok górnej krawędzi stosu służy do
neutralizacji ładunków na arkuszach
przenoszonych na maszynę drukującą.

Odbiór zadrukowanych arkuszy
Zadrukowane arkusze są układane w stosie. Jeżeli są naładowane statycznie,
będą się wzajemnie przyciągały, a oddzielająca je warstwa powietrza będzie
wypychana. W efekcie wystąpi spowolnienie wysychania farby, przenoszenie
części farby na drugą stronę następnego
arkusza oraz sklejanie arkuszy. Można
temu zapobiec, umieszczając nad podawanymi arkuszami listwę antystatyczną.

Listwa antystatyczna na karetce lampy UV
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Listwa antystatyczna na maszynie drukującej

Odwijanie i nawijanie materiału
W chwili oddzielenia się wstęgi od roli
generowany jest, zwłaszcza przy dużej
prędkości odwijania, znaczny ładunek
statyczny. Analogicznie duży ładunek
powstaje przy zetknięciu się wstęgi
z rolą podczas nawijania. W obu przy-

padkach ładunki powodują przyciąganie
kurzu i zanieczyszczeń powodujących
powstawanie braków podczas druku.
Operator narażony jest na dotkliwe
wstrząsy elektryczne. Problem można rozwiązać, stosując neutralizatory
umieszczone ponad rolą. W przypadku
neutralizatorów o mniejszym zasięgu

Neutralizacja ładunków elektrostatycznych przy przewijaniu folii

Skuteczność listwy antystatyczej może być
zwiększona za pomocą nawiewu powietrza
sprężonego

Wady nadruku tamponowego spowodowane elektrycznością statyczną

należy zapewnić nadążanie położe nia neutralizatora za zmieniającą się
średnicą roli. Neutralizatory o dużym
zasięgu i skuteczności mogą znajdować
się w stałym położeniu.

Urządzenia wykorzystujące
media rozcieńczalnikowe
Pod wpływem wyładowania elektrycznego spowodowanego dużym ładunkiem statycznym może nastąpić zapłon
par rozcieńczalników. W środowisku zagrożonym wybuchem wolno stosować
wyłącznie neutralizatory ładunku spełniające wymagania dyrektywy ATEX.

Złamywarki, arkuszarki, bobiniarki
W urządzeniach tych należy zwrócić
szczególną uwagę na powstawanie
dużych ładunków statycznych podczas
złamywania i cięcia materiału. Poza
neutralizacją ładunków podczas po-

Eliminator o dużym zasięgu na nawijarce
rewolwerowej

dawania arkuszy i rozwijania wstęgi
materiału oraz podczas odbierania arkuszy i nawijania wstęgi istnieje często

reklama

Zastosowanie eliminatora o dużym zasięgu
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Neutralizacja ładunków statycznych podwyższa jakość druku cyfrowego

potrzeba wbudowania neutralizatorów
w krytycznych dla powstawania ładunków miejscach wewnątrz maszyn.

Druk cyfrowy
Kropla farby opuszczająca głowicę ma
dodatni ładunek elektrostatyczny, pozwalający na jej skierowanie w wymagane miejsce. Jeżeli ładunki znajdujące się
na powierzchni podłoża są niedostatecznie zneutralizowane, jakość druku może
radykalnie się pogorszyć. Powodem jest
zmiana kierunku ruchu kropli pod wpływem ujemnych ładunków na podłożu.
Krople mogą być również rozpraszane,
a nawet powodować zatykanie dysz. Jest
to krytyczne zwłaszcza przy dużych szybkościach druku i stosowaniu materiałów
syntetycznych. Rozwiązaniem jest zastosowanie listew antystatycznych po obu
stronach ruchomej głowicy albo długiej
listwy antystatycznej umieszczonej nad
wejściem materiału do drukarki.
Konwencjonalne lampy UV stosowane do utwardzenia farby UV powodują
wzrost temperatury, dodatkowo generując ładunki statyczne, choć jest to
w pewnym stopniu kompensowane przez
neutralizujący wpływ promieniowania UV.
Niekiedy arkusze tworzywa sztucznego przeznaczone do druku mają powierzchnię zabezpieczoną folią ochronną.
Oddzielenie tej folii może generować
ładunki statyczne o różnicy potencjałów
sięgającej 50 kV. Powoduje to intensywne przyciąganie kurzu, ścinków itp. Ze
względu na przyciąganie elektrostatyczne
(siły kulombowskie) drobiny te są trudne
do usunięcia. Zastosowanie ręcznego pistoletu na powietrze zjonizowane
pozwoli na zlikwidowanie przyciągania
i zdmuchnięcie zanieczyszczeń. W liniach
produkcyjnych podobną rolę spełniają
noże powietrzne, w których czyszczący
strumień powietrza jest zjonizowany. Specjalne urządzenia czyszczące posiadają
również podciśnieniowe odprowadzenie
zanieczyszczonego pyłem powietrza.
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Druk tamponowy
Druk tamponowy jest szczególnie podatny
na negatywny wpływ ładunków elektrostatycznych. Podłożem są najczęściej przedmioty z tworzyw sztucznych, a w tamponie
silikonowym powstają znaczne ładunki
elektrostatyczne pod wpływem tarcia wewnętrznego podczas deformacji tamponu.
Naładowane statycznie przedmioty
przeznaczone do druku przyciągają kurz,
który powoduje wady nadruku, a przenoszony tamponem na formę drukową, prowadzi do przyśpieszonej degradacji farby.
Przedmioty przeznaczone do druku powinny być czyste i pozbawione ładunków.
Odpowiednio umieszczona listwa
antystatyczna powinna neutralizować
ładunki zgromadzone na tamponie,
pozwoli to na uniknięcie innej wady
druku, tzw. włoskowania, czyli efektów
powstających wokół nadruku pod wpływem silnego pola elektrostatycznego.

Czasowe naładowanie krawędzi wstęgi zapobiega jej „wędrowaniu” przy nawijaniu. Możliwe jest „mocowanie” początku wstęgi do bobiny przy nawijaniu.
Czasowe naładowanie arkuszy można
wykorzystać do pakowania czy sortowania.
Inne ciekawe zastosowanie to przygotowanie materiału do druku bezklejowych etykiet elektrostatycznych,
które skutecznie przylegają nawet do
niezbyt gładkich powierzchni i dają się
bezproblemowo usunąć.

Podsumowanie
Dla osób pracujących w poligrafii istotna
jest świadomość, że wiele problemów, na
jakie natrafiają, można przypisać zjawiskom elektrostatycznym. Pozwala to na
wprowadzenie rozwiązań zapewniających
neutralizację ładunków i wyeliminowanie
problemów. Celem jest podwyższenie
jakości druku i wydajności maszyn.

Bibliografia:
M. Tryburcy, Elektryczność statyczna –
jak sobie z nią radzić?, „Świat Druku”
2014 nr 5, s. 40.
R.W. Atkinson, J.K Hewson, Static and
Static Controls in Printing, dostęp online, http://www.takk.com/wp-content/
uploads/2015/08/App-Bulletin-Static-Static-Controls-in-Printing.pdf.
Materiały firmy FRASER-ANTISTATIC,
https://www.fraser-antistatic.com.

Sitodruk
Problemy i sposób ich rozwiązania są
podobne do opisanych powyżej. Ładunek elektrostatyczny jest generowany
przez elementy z tworzywa – przedmiot
drukowany, rakiel i siatkę.

Wykorzystanie elektryczności
statycznej w poligrafii
Jak widać, elektryczność statyczna
sprawia wiele kłopotów, ale nie należy
zapominać, że bywa ona wykorzystana
w sposób przynoszący korzyści.
Listwa generująca ładunek elektrostatyczny jest zasilana z generatora wytwarzającego napięcie nawet do 60 kV. Powstały ładunek jest jednoimienny, ujemny
lub dodatni. Materiał nieprzewodzący
umieszczony w polu elektrostatycznym
między listwą a uziemieniem zostanie na
pewien czas naładowany statycznie. Można w ten sposób wspomagać łączenie
rozmaitych materiałów przy laminowaniu.

dr inż. Jan TRYBURCY
założyciel firmy Tampotechnika, od
1989 roku dostarczającej rozwiązania
w zakresie druku na przedmiotach
(druk tamponowy, sitodruk), aktywacji powierzchni i eliminacji ładunków
statycznych. Wraz ze swoim zespołem
buduje unikalne urządzenia, pracujące
w Polsce i w wielu innych krajach.
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Potęga hybryd

FOT. PAI

W dniach 11–13 września br. w warszawskim centrum demonstracyjnym Mark Andy odbyło się Forum Technologiczne „The Power
of Hybrid”. W wydarzeniu wzięło udział prawie 300 klientów
z całej Europy, grupa dziennikarzy branżowych z różnych krajów, przedstawiciele Mark Andy Europe oraz CEO firmy, a także
goście specjalni. Okazją do zorganizowania spotkania stała się
niedawna premiera urządzenia Digital Series HD, a także targi
Labelexpo Americas, na których zadebiutowała nowa maszyna
Performance P9E.

Od lewej: Tom Cavalco – dyrektor zarządzający Mark Andy Europe; Elena Onyszczuk i Lydia
Haussmann – laureatki konkursu „Mark Andy Student Awards 2018"; Kevin Wilken – CEO
firmy Mark Andy.

F

orum przebiegało pod hasłem „Siła
rozwiązań hybrydowych”. Technologie hybrydowe w coraz większym
stopniu decydują o kształcie portfolio tego producenta maszyn wąskowstęgowych. Dużym zainteresowaniem
gości cieszyły się prezentacje poszczególnych rozwiązań, zwłaszcza nowej
wersji Digital Series HD (wyposażonej
m.in. w moduł inkjetowy oferujący druk
w siedmiu kolorach z dodatkową bielą
oraz dodatkowe zespoły fleksograficzne
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i wykańczające) oraz maszyny fleksograficznej Performance Series P7.
W pierwszej z wymienionych maszyn
realizowane były trzy prace: etykieta
na whisky (uwzględniająca druk na folii
transparentnej w systemie CMYK z dodatkową bielą i złotem oraz uszlachetnianie lakierem matowym i przezroczystą
folią); etykieta na żel/mydło (drukowana
w systemie CMYK z dodatkowym kolorem orange na folii i pokryta wybiórczo
lakierem matowym) oraz etykieta na

sok pomarańczowy (biały papier jako
podłoże, druk CMYK + orange + złoto
aplikowane w zespole fleksograficznym
+ lakier matowy). Przedstawiciele Mark
Andy zwracali uwagę na sprawne przezbrojenie urządzenia pomiędzy zleceniami, jego elastyczność i modułowość,
umożliwiające wykorzystanie poszczególnych elementów maszyny w zależności od aplikacji oraz wysoką prędkość
w porównaniu z innymi rozwiązaniami
dostępnymi na rynku.
Na maszynie Performance Series
P7 wykonano dwie prace: etykietę na
wódkę (w systemie CMYK, z zastosowaniem modułu Digital Plus Screen umożliwiającego personalizację, z dodatkową
folią przezroczystą) oraz zestaw zdjęć
wydrukowanych na folii typu BOPP, z zastosowaniem oprogramowania Equinox
firmy Esko. W tym drugim przypadku –
co podkreślali prowadzący pokaz – maszyna była błyskawicznie przezbrajana,
za każdym razem pracując z pełną
prędkością produkcyjną 300 m/min.
Prezentowano również model Digital
One, w którym drukowano etykietę na
piwo oraz personalizowane etykiety
imienne (w obu przypadkach druk odbywał się na podłożu papierowym, w systemie CMYK, z dodatkową folią typu
Casten). Nie zabrakło rozwiązań innych
firm należących do grupy Mark Andy:
cyfrowej maszyny offsetowej Presstek
DI (w której drukowano opakowanie
kartonowe) oraz przewijarki Rotoflex
VSI440 (z systemem inspekcji etykiet).
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Ze względu na rangę wydarzenia i jego międzynarodowy
charakter – poza przedstawicielami Mark Andy Europe
(z szefem europejskiego oddziału Tomem Cavalco na czele)
– w forum wziął udział Kevin Wilken – CEO firmy. Spotkał się
on z dziennikarzami mediów branżowych, odpowiadając na
wiele pytań dotyczących obecnej sytuacji firmy, związanej
m.in. z niedawnymi przejęciami takich marek, jak Presstek
czy Kluge, jej planami na przyszłość oraz systematycznie
rozbudowywanym portfolio produktowym. Wspomniał też
o strategicznym usytuowaniu europejskiej centrali Mark
Andy oraz jej centrum pokazowego w Warszawie, także
w kontekście potencjału rynków środkowo- i wschodnioeuropejskich.
Trzydniowe wydarzenie stało się okazją do wielu rozmów,
w części mających charakter panelowy – m.in. do dyskusji na
temat rozwiązań niskomigracyjnych zaproszono przedstawicieli firm Flint Group (producenta farb) i GEW (dostarczającej
lampy UV). Do dyspozycji gości był liczny zespół pracowników
działu handlowego i specjalistów ds. wsparcia technicznego
Mark Andy Europe, wspieranych przez przedstawicieli Presstek i Rotoflex.
W forum wzięły także udział studentki – laureatki tegorocznej edycji konkursu designerskiego „Mark Andy
Student Awards”: Elena Onyszczuk z Ukrainy i Lydia Haussmann z Niemiec. Stworzone przez nie prace (odpowiednio:
opakowanie na proekologiczne muesli oraz opakowanie na
kawę) można było zobaczyć wśród próbek wydruków zrealizowanych z udziałem rozwiązań Mark Andy, demonstrowanych w centrum pokazowym. Konkurs jest przeznaczony
dla studentów kierunków związanych z poligrafią i projektowaniem, stanowi też element strategicznego programu
firmy, obejmującego działania edukacyjne skierowane
do przyszłych pracowników drukarń i firm przetwórczych.
Studenci z całej Europy mogli przesyłać swoje projekty
opakowań giętkich i etykiet, zrealizowanych w technikach
fleksograficznej i cyfrowej/hybrydowej.
„Tegoroczne Forum Technologiczne możemy uznać za
sukces” – podsumowuje Lena Chmielewska, kierująca
działem marketingu w firmie Mark Andy Poland. „Bardzo
nas cieszy niezwykle pozytywne przyjęcie nowej maszyny
Digital Series HD. Mamy nadzieję, że przełoży się to na
kolejne kontrakty i wdrożenia, także w Polsce”.
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LIGUMforFLEXO
20 września br. w Jeleniej Górze odbyła się jednodniowa konferencja LIGUMforFLEXO, połączona z wizytą w zakładzie produkcyjnym
w czeskim Jabloncu. Organizatorami tego branżowego wydarzenia
były oddziały polski i czeski grupy Ligum, świętującej w tym roku
25-lecie działalności.

Uczestnicy konferencji przed zakładem Ligum w Jabloncu

S

potkanie rozpoczęło się już wieczorem dnia poprzedzającego konferencję – goście z różnych stron
kraju mieli okazję poznać się lub
odnowić kontakty podczas kolacji w jeleniogórskim hotelu Mercure. Następnego
dnia w sali konferencyjnej hotelu odbył
się kilkugodzinny panel prezentacji. Piotr
Walkowiak, prezes polskiego oddziału
firmy Ligum, przedstawił zgromadzonym
gościom profil i ofertę grupy. Zdeněk Hulík zaprezentował produkty i technologie,
wytwarzane w czeskim przedsiębiorstwie
OXXO: tuleje montażowe, adaptery, tuleje oraz cylindry powietrzne. Następnie
przedstawiciel czeskiego oddziału firmy
Ligum – Tomaš Pluhař – omówił rodzaje
tulei dla fleksografii, laminacji i wklęsłodruku oraz opowiedział o technologiach
i możliwościach produkcji przy użyciu
fotopolimerów i elastomerów. Reprezentant firmy Barmey, Wojciech Barabasz,
poświęcił swoje wystąpienie współczesnym wałkom i tulejom rastrowym.
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Część konferencyjną zakończyła prelekcja Petra Blaško (SOMA) i Zbigniewa
Bohdana (Emipak, przedstawiciel SOMA
w Polsce) na temat współpracy tego
czeskiego producenta fleksograficznych
maszyn szerokowstęgowych z Ligum
w zakresie dostarczania tulei.
Po obiedzie goście zostali autokarem
przewiezieni do zakładu produkcyjnego

w Jabloncu w Czechach, gdzie mogli
zobaczyć, jak w praktyce wyglądają
procesy i produkty, które zaprezentowano podczas konferencji. Fabryka,
którą mieliśmy okazję zwiedzić, jest
jedną z siedmiu należących do Grupy
Ligum. Pozostałe zlokalizowane są
w Polsce, Rosji, Turcji, na Słowacji,
Ukrainie i USA. Każda z nich ma własną
specjalizację, a produkty w nich wytwarzane znajdują nabywców w Europie,
Ameryce i Azji.
Podczas krótkiego, lecz interesującego pobytu w fabryce w Jabloncu,
w którym aktywnie uczestniczył także
założyciel Ligum, Jaroslav Pluhař, goście
mieli okazję krok po kroku zaznajomić
się z procesem wytwarzania tulei. Część
produkcji jest zautomatyzowana, ale
znaczny jej segment polega na manualnej pracy specjalistów, aby wypełnić
spersonalizowane wymagania klienta
i zapewnić maksymalną jakość. W czeskim zakładzie produkowanych jest
ponad 65 tys. sleevów rocznie w ponad
50 różnych typach dla fleksografii, do
grawerowania, lakierowania i laminacji.
Firma Ligum świętuje w tym roku
25 -lecie działalności, co podkreślił
w trakcie konferencji Piotr Walkowiak.
Jednym ze sposobów na rozwój firmy
jest dywersyfikacja działań produkcyjnych w poszczególnych zakładach,
które produkcję opierają na lokalnych
specjalizacjach i rynkach zbytu. Oprócz
doświadczeń zbieranych lokalnie, dużą
rolę w polityce firmy pełni także wymiana wiedzy i doświadczenia między
oddziałami.

Od lewej: Piotr Walkowiak, Michał Walkowiak, Jaroslav Pluhař, Tomaš Pluhař
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IFRA World Publishing
Expo 2018
Około 5 tys. zwiedzających z 56 krajów świata, 193 wystawców
z 23 krajów i ponad 100 prelegentów wzięło udział w targach
World Publishing Expo, zorganizowanych przez stowarzyszenie
World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
w dniach 9–11 października br. na terenie Messe Berlin.

I

FRA World Publishing Expo to największa na świecie cykliczna impreza
poświęcona produkcji gazet i czasopism oraz rynkowi wydawniczemu
i mediom cyfrowym. Wśród wystawców
znajdują się dostawcy innowacyjnych
rozwiązań wspomagających rentowność firm z sektora wydawniczego oraz
podmioty promujące branżowe trendy.
Organizatorem wydarzenia jest WAN-IFRA – globalna organizacja non profit,
reprezentująca ponad 18 tys. publikacji, 15 tys. witryn internetowych oraz
ponad 3 tys. wydawnictw prasowych
w 120 krajach. Misją stowarzyszenia
jest ochrona i promowanie wolności prasy oraz wysokiej jakości dziennikarstwa,
a także tworzenie raportów badawczych
i specjalistycznych publikacji.
Eksperci z całego świata podczas
czterech paneli dyskusyjnych rozmawiali
o szansach i wyzwaniach, przed którymi
obecnie stoją wydawcy, a także o strategiach i rozwiązaniach potrzebnych do
rozwoju w dzisiejszym środowisku nowoczesnych mediów – od produkcji treści,
organizacji redakcji przez wykorzystanie
inteligentnych danych po wydajność
przepływu pracy i optymalizacji produkcji
oraz korzystanie z nowych modeli biznesowych (również do druku) i korespondujących z nimi technologii. Równolegle
z IFRA World Publishing Expo po raz
drugi odbyło się Digital Content Expo
DCX – wydarzenie promujące pomysły
i rozwiązania do tworzenia wszystkich
form treści i dystrybucji na mobilnych,
społecznych platformach cyfrowych.
Przyciągnęło ono ponad 100 wystawców, w tym 24 start-upy.
Zarówno wystawcy, jak i odwiedzający byli bardzo zadowoleni z wysokiej
jakości tegorocznych targów i pod-

kreślali, że stanowią one globalną
platformę wymiany poglądów między
podobnie myślącymi ludźmi, którzy
mogą połączyć siły w trudnych dla
wydawców czasach. „IFRA i DCX 2018,
a także najnowsze raporty dotyczące
trendów rynkowych publikowane przez
WAN-IFRA, świadczą o tym, że sektor
wydawnictw informacyjnych zdecydowanie przechodzi od ekonomii produktu do
ekonomii doświadczenia. Rozwój usług
charakteryzujących się wysokiej jakości wartością dodaną zyskał w ostatnim czasie na znaczeniu, a wydawcy
odgrywają istotną rolę w budowaniu
i wdrażaniu nowych technologii w celu
kształtowania nowej gospodarki. Poprzez targi IFRA i DCX z dumą oferujemy
możliwości rynkowe i networkingowe,
które mogą pomóc uczestnikom wydarzenia wdrożyć najnowsze rozwiązania
technologiczne” – podsumował Vincent
Peyrgne, dyrektor generalny WAN-IFRA.
Podczas uroczystej kolacji pierwszego
dnia targów uhonorowano 13 nowych
członków International Color Quality Club
2018–2020 (ICQC). Przyznano również
wyróżnienia finalistom konkursu Print Innovation Awards w różnych kategoriach.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.ifra-expo.com, blogu WAN-IFRA i kanale Expo na YouTube.
Kolejna edycja targów IFRA World
Publishing Expo i DCX Digital Content
Expo odbędzie się ponownie na terenie
hal wystawienniczych Messe Berlin,
w dniach 8–10 października 2019 roku.
JS
Oprac. na podstawie
materiałów organizatora.
Fot. www.ifra-expo.com
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INKredible Printing World

– wiele możliwości, jeden cel
Tegoroczna konferencja „INKredible Printing World”, zorganizowana przez firmę hubergroup Polska, poświęcona była zagadnieniom
optymalizacji, zarządzania, rozwoju i przyszłości technik poligraficznych. Spotkanie, w którym uczestniczyło niemal 300 osób,
odbyło się w dniach 27–28 września w Zamku Topacz w podwrocławskiej miejscowości Ślęza i było skierowane zarówno do
sektora druku offsetowego, jak i fleksograficznego.

P

rogram konferencji podzielono na
dwa oddzielne dla każdej z wymienionych technik drukowania
panele tematyczne, odbywające się równolegle w różnych salach.
Jednak pierwszy dzień rozpoczął się
częścią wspólną dla wszystkich gości.
Przybyłych do Zamku Topacz przywitał
dr Janusz Cymanek, prezes hubergroup
Polska, który w swym przemówieniu
zawarł refleksje na temat przeszłości
i przyszłości branży poligraficznej. Do
jej problemów, takich jak konkurencja,
nowe technologie, wojny cenowe czy
dobór partnerów biznesowych, dodał
on zagadnienia sukcesji w firmach
i regulacji prawnych. Kolejne wystąpienia należały do przedstawicieli firm
Kodak oraz Koenig & Bauer, którzy
zaprezentowali je w kontekście historii,
oferty i liczb. Jacek Galiński (Kodak)
opowiedział o partnerstwie reprezentowanej przez siebie firmy w drodze do
sukcesu zarówno użytkowników techniki offsetowej, jak i fleksograficznej.
Natomiast Paweł Krasowski pokazał,
że prawie w każdym momencie naszego
życia „uczestniczy” Koenig & Bauer,
dostawca szerokiego portfolia maszyn
do zadruku wszelkiego typu materiałów.
W części panelowej poświęconej
offsetowi jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele Koenig & Bauer. Paweł Krasowski i Grzegorz Szymczykowski mówili
o trendach w automatyzacji procesów na
przykładzie offsetowej maszyny arkuszowej XXI wieku. Kolejne wystąpienia skupiały się wokół tematu zrównoważonego
rozwoju i potrzeby ochrony środowiska.
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Janusz Cymanek

Robert Kuczera z hubergroup Polska
opowiedział o potrzebie poszukiwania
farb coraz bardziej przyjaznych środowisku, a Andreas Kraushaar z firmy Fogra
przedstawił zagadnienia dotyczące druku wielobarwnego w ekologicznym systemie PSD (Process Standard Digital).
Małgorzata Szczotka z CMC Consulting
zaprezentowała metody optymalizacji
reprodukcji offsetowej, reprezentujący
Kodaka Adrian Shuttleworth zapoznał
zgromadzonych z zaletami płyt bezprocesowych jego firmy, zaś Janusz Kosiński
ze Stora Enso wygłosił prelekcję na
temat jakości opakowań i relacji między
oczekiwaniami rynku a możliwościami
materiałów, z których są wykonywane.

Na koniec Paweł Skotarczak z firmy Ref-Graf – Techkon opowiedział o barwie:
czym ona jest, jakie może powodować problemy i jak perfekcyjnie można
ją zmierzyć. Powtórzył on swą prelekcję, podobnie jak Andreas Kraushaar,
w części panelowej dla przedstawicieli
fleksografii. Oprócz nich w bloku fleksograficznym wystąpili: David Jackson
z hubergroup UK, który mówił o wpływie
zarządzania farbami oraz procesem druku na zwiększenie wydajności i zysków,
reprezentujący Koenig & Bauer Kamil
Haczmerian i Andrzej Wasielak, którzy
przekonywali, że aby spełnić wymagania
jakościowe druku, maszyny muszą być
elastyczne i efektywne, oraz Wojciech
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Górski z firmy GRAW, który wskazał na
stabilny obieg farbowy w maszynie jako
na sposób redukcji kosztów przy jednoczesnym wzroście jakości. Katarzyna
Kozińska z API Polska zanalizowała potrzebę uszlachetniania opakowań, które
wpływa na finalną decyzję o zakupie.
Do dyspozycji uczestników był Robert
Borowski z hubergroup Polska, który
w praktyce pokazywał zainteresowanym
system zarządzania barwą w drukarni
– oprogramowanie hu-track. Natomiast
prezentacja Pawła Ressela o tej tematyce została przeniesiona na kolejny dzień.
Intensywny pierwszy dzień konferencji
zakończył się wspólną kolacją w Sali
Balowej Zamku Topacz. Ten sprzyjający
integracji i zacieśnianiu kontaktów czas
umilił zgromadzonym występ kabaretu Nowaki i zespołu muzycznego Electric Girls.
Drugi dzień zaplanowano w podobnej
formule. W programie panelu offsetowego mowa była przede wszystkim
o jakości produktu. Mateusz Woźniak,
reprezentujący Konicę Minoltę, pokazywał różnice między artykułem markowym
a podrabianym, Katarzyna Kozińska

Paweł Krasowski

z API Polska zaprezentowała metalizowane folie do uszlachetniania druku
i hot-stampingu, a Pekka Korhonen ze
Stora Enso zajął się tematem falcowania
przy użyciu papieru MultiArt. Zagadnienie jakości obecne było także w części
poświęconej fleksografii, zwłaszcza
w wystąpieniu Rafała Rębeckiego z hubergroup Polska, który zaprezentował
serię farb Gecko, oraz reprezentującego
Kodaka Jacka Galińskiego, który skupił
się na istocie zależności między farbami, walcami rastrowymi, piankami i płytami. O jakości produkcji i jej wpływie na
zwiększenie zysków firmy mówił również
kończący panel Piotr Lis z 3M.
Bogaty program konferencji i szerokie
grono, do którego został on skierowany,
odzwierciedla istotę poligrafii – branży
niejednorodnej, oferującej wiele technik
i efektów druku, oraz dynamicznej,
starającej się nadążyć za potrzebami
odbiorców, oczekujących jednocześnie
wysokiej jakości, niskiej ceny i wykonania pracy w jak najkrótszym czasie.
AD, JR
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Jacek Galiński
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Leasing operacyjny czy kredyt?
Leasing czy kredyt? Który sposób finansowania bardziej się opłaca? Takie pytania każdego dnia zadaje sobie wielu właścicieli
drukarń. W artykule porównam leasing operacyjny i kredyt dla
maszyny o wartości 500 000 zł netto.

W

ybór sposobu finansowania
maszyn może być kłopotliwy.
Zwłaszcza jeśli nie znamy specyfiki leasingu i kredytu.

Tańszy kredyt
nie zawsze bardziej opłacalny
Jak ocenić, co jest tańsze? Można policzyć
odsetki z leasingu i z kredytu. Bezpośrednie porównanie kosztu odsetek da błędną odpowiedź, co pokażę w przykładzie
poniżej! Wyższa suma opłat w przypadku
leasingu nie oznacza bowiem, że będzie
on mniej opłacalny. Zasady rozliczania obu
produktów są bowiem odmienne.
Wybierając leasing operacyjny, wliczamy w koszty całą ratę leasingową
(odsetki i kapitał). Odliczymy również
podatek VAT, doliczany do każdej z rat.
W przypadku kredytu kosztem są
jedynie odsetki, kapitał amortyzujemy.
Do odsetek nie dolicza się także podatku VAT. Te ważne różnice już na wstępie
działają więc na korzyść leasingu.

Spójrzmy na liczby
Maszyna drukarska kosztuje 500 000 zł
netto (615 000 zł brutto). Dla uproszczenia wyliczeń przyjmijmy, że wszystkie
koszty brutto leasingu i kredytu są
identyczne (110%), a wartość odsetek
w obu przypadkach wynosi 10%.

Koszty leasingu
Suma opłat leasingowych – 110% wartości maszyny:
550 000 zł netto / 676 500 zł brutto.
Kwota odsetek:
50 000 zł netto / 61 500 zł brutto.
Kwota podatku VAT od odsetek:
11 500 zł.
Po odliczeniu podatku VAT (126 500 zł)
i 19% podatku dochodowego (104 500 zł)
maszynę w leasingu kupimy za 445 500 zł.

Koszty kredytu
Całkowity koszt kredytu – 110% wartości maszyny – 676 500 zł.
Kwota odsetek: 61 500 zł brutto
(brak VAT).
Po odliczeniu podatku VAT od odsetek (115 000 zł) i 19% podatku dochodowego (106 685 zł) zakup w kredycie
wyniesie 454 815 zł.
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Zatem przy identycznym koszcie leasingu i kredytu, wybierając leasing, zaoszczędzimy 9315 zł (blisko 2% ceny maszyny).
Co ciekawe, porównanie leasingu
finansowego i kredytu również wskazuje
na leasing finansowy.

Skąd ta różnica?
Różnica wynika z podatku VAT od odsetek. W kredycie odsetki liczone są od
kwoty brutto i nie są objęte podatkiem
VAT, który można by było odliczyć. W leasingu odsetki są powiększone o VAT,
odliczany w całości.
Jeżeli więc przy wyborze formy finansowania kierujesz się jedynie całkowitym kosztem zakupu, uwzględnij
powyższe sugestie w kalkulacjach.
Koszty dodatkowe w leasingu:
• ubezpieczenie majątkowe,
• wycena (dla maszyn używanych).
Koszty dodatkowe w kredycie:
• ubezpieczenie,
• zastaw rejestrowy (200 zł za wpis do rejestru zastawów + 50 zł za wykreślenie),
• wycena (dla maszyn używanych).

Kiedy wybrać leasing operacyjny,
a kiedy kredyt przy zakupie maszyny?
Na początku artykułu wspomniałem, że
zasady rozliczania kredytu i leasingu są
odmienne. Teraz rozwinę tę myśl.
Wybierz leasing, jeśli:
• szukasz dużego kosztu jednorazowego
– wysoka opłata wstępna do leasingu
(maks. 45%) jest wliczana w całości
w koszty firmy w miesiącu jej zapłaty;
• chcesz szybko wliczyć zakup całej
maszyny w koszty – leasing daje
możliwość zaliczenia zakupu w koszty
w ciągu 40% zwykłego czasu amortyzacji maszyny, czyli 2,5 razy szybciej
niż przy zakupie za gotówkę. Amortyzacja: 3 lata w leasingu zamiast 7 lat
przy zakupie za gotówkę / w kredycie;
• zależy ci na stałym miesięcznym
koszcie – wiesz, że w trakcie leasingu
co miesiąc otrzymasz fakturę na ratę
leasingu;
• oczekujesz mało formalności i szybkiego zorganizowania finansowania
– leasingodawca jest właścicielem
maszyny, dlatego weryfikuje mniej
dokumentów niż bank i zwykle ocenia
wniosek w ciągu tygodnia;

Mikołaj ŁAGOWSKI

• obawiasz się zajęcia komorniczego –
w trakcie leasingu maszyna jest własnością leasingodawcy. Nie zawsze chroni
to przed zajęciem maszyny przez komornika, ale po zgłoszeniu sprawy leasingodawcy i jego szybkiej interwencji zwykle
udaje się wstrzymać postępowanie;
• nie chcesz obniżać zdolności kredytowej;
• masz zaległości w ZUS, US i/lub słabą
historię w BIK – leasingodawcy często
nie potrzebują zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i US. Są wśród nich
tacy, którzy udzielą taniego leasingu
pomimo negatywnej historii w BIK.
Wybierz kredyt lub pożyczkę leasingową
lub leasing finansowy, jeśli:
• chcesz dokonać jednorazowego odliczenia całego VAT od maszyny;
• chcesz dokonać jednorazowej amortyzacji maszyny – mały podatnik
może w trakcie roku podatkowego
zamortyzować jednorazowo równowartość 50 tys. euro. Jeśli nie jesteś
małym podatnikiem – nie masz możliwości jednorazowej amortyzacji;
• chcesz rozliczyć projekt unijny jednym
wnioskiem o płatność;
• chcesz być właścicielem maszyny
od początku – taką możliwość daje
kredyt oraz pożyczka, ale nie leasing
finansowy;
• chcesz mieć możliwość zamknięcia
(spłaty) umowy finansowania w dowolnym momencie bez negatywnych
konsekwencji podatkowych;
• szukasz kapitału obrotowego (tutaj
zostaje tylko kredyt).

Mikołaj ŁAGOWSKI
właściciel firmy Leason – Wygodny
Leasing. www.leason.pl
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Eksperci o leasingu
dla firm poligraficznych
Adam LINKIEWICZ, EFL: Jak wynika z danych ZPL, rynek
leasingu maszyn poligraficznych po trzech kwartałach tego
roku zanotował dynamikę na poziomie 19,4%. Udział maszyn
poligraficznym w całym rynku leasingu maszyn i urządzeń stanowi 3,8%. Jak wynika z „Barometru EFL” na IV kw. 2018 roku,
w branży poligraficznej przedsiębiorcy gros swoich inwestycji
finansują gotówką. Na drugim miejscu jest leasing. Sporadycznie sięgają po pożyczkę jako alternatywę dla leasingu. Nie
dysponujemy szczegółowymi prognozami dotyczącymi rynku
poligraficznego, niemniej można założyć, że w roku następnym
jego dynamika nieco osłabnie – do poziomu ok. 12%.
Agnieszka Kwiatkowska, Bank Millennium: W branży poligraficznej najbardziej popularną formą finansowania maszyn
i urządzeń jest leasing. Przedsiębiorcy chętnie też korzystają
z kredytu inwestycyjnego, gdzie bank, poza udostępnieniem
środków z kredytu, weryfikuje również finansowe „domknięcie”
inwestycji. W ramach dostępnej perspektywy unijnej przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy nie dysponują wystarczającym
zabezpieczeniem inwestycyjnego finansowania zewnętrznego
(bankowego), mogą ubiegać się o się o bezpłatną (bezkosztową) gwarancję, stanowiącą aż do 80% kwoty kredytu, maksymalnie do 2,5 mln euro. Uzyskanie takiej gwarancji wymaga
m.in. spełnienia innowacyjnego kryterium projektu (przedmiotu
inwestycji) lub jednego z 15 kryteriów innowacyjności dotyczących przedsiębiorcy. W ramach programu gwarancji dodatkową
„materialną” korzyścią dla firmy jest możliwość ubiegania się
o zwrot zapłaconych odsetek od kredytu za okres 3 lat.
Piotr Klimczak, PKO Leasing: Według prognoz polskie PKB
powinno urosnąć w 2018 r. o ok. 4%. Rynek poligraficzny również wpisuje się w ten trend i rozwija się bardzo dynamicznie.
Zwłaszcza segment produkcji opakowań jest mocnym kołem
zamachowym i stanowi 37% udziału całej branży. Dodatkowo na
rozwój rynku wpłynęły dotacje unijne, jednak w tej perspektywie
unijnej środków będzie mniej. Nie musi to oznaczać problemów
firm. Należy pamiętać, że rynek jest stabilny i mocny. Dynamika
wzrostu jest przewidywalna. Przedsiębiorcy korzystają również
z innych możliwości finansowania biznesu, a leasing maszyn
i urządzeń jest bardzo korzystną opcją. Szczególnie jest to dogodne rozwiązanie dla małych i średnich firm, które nie zawsze
mogą wyłożyć kapitał na inwestycje. Leasingiem przedsiębiorca
może sfinansować nawet do 100% wartości przedmiotu.
Jolanta Janeczko, Idea Getin Leasing SA (IGL): Zagrożeniem
dla branży poligraficznej mogą stać się rosnące koszty zatrudnienia, ograniczenia dotacji, ryzyko walutowe i silna konkurencja. W najbliższych latach spodziewamy się jednak dalszego
wzrostu rynku, którego głównym motorem napędowym nadal
będzie eksport. Oznacza to, że aby sprostać konkurencji,
polskie firmy wciąż powinny unowocześniać park maszynowy.
W przypadku inwestycji, które nie są połączone z dofinansowaniem z UE, klienci z branży poligraficznej najczęściej wybierają
leasing operacyjny. Ta forma finansowania umożliwia optymalizację korzyści podatkowych. Czynsz inicjalny i raty leasingu
klient w całości może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu,
a VAT odliczyć proporcjonalnie do poniesionych wydatków. Przy
zastosowaniu możliwie najkrótszego w poligrafii okresu finansowania, czyli 36 miesięcy, klient zaliczy do kosztów uzyskania
przychodów aż 80% wartości początkowej maszyny, czyli niemal dwukrotnie więcej, niż amortyzując maszynę w przypadku
zakupu ze środków własnych czy kredytu.

Weź kredyt
na innowacje
technologiczne
Trwa nabór wniosków do V konkursu na dofinansowanie projektów w ramach kredytu
na innowacje technologiczne. Firmy mogą
uzyskać bezzwrotną dotację w formie premii
technologicznej, w wysokości nawet do 70%
kosztów kwalifikowanych inwestycji, maksymalnie 6 mln zł, na częściową spłatę kredytu
udzielonego przez bank komercyjny.

K

onkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora
MŚP (zatrudniających do 250 pracowników, o rocznych przychodach nieprzekraczających równowartości
50 mln euro lub sumie bilansowej nieprzekraczającej
równowartości 43 mln euro), działających na terytorium
Polski.
Kredyt w ramach projektu udzielany jest na wdrożenie własnej nowej technologii lub zakup i wdrożenie technologii oraz
wytworzenie dzięki niej nowych lub znacząco ulepszonych
towarów, procesów lub usług (w stosunku do dotychczas
wytwarzanych na terytorium Polski). Warunkiem otrzymania
dofinansowania jest uzyskanie promesy kredytu na innowacje technologiczne w banku komercyjnym, a następnie
podpisanie umowy o kredyt. W niektórych bankach możliwe
jest dodatkowo sfinansowanie kredytem komercyjnym wymaganego w projekcie udziału własnego w wysokości 25%.
Konkurs będzie trwał do 26 kwietnia i podobnie jak
w poprzedniej edycji będzie podzielony na rundy. Wniosek
o dotację będzie można złożyć wyłącznie w jednej z nich.
Pierwsza runda naboru zakończyła się 7 listopada br. Harmonogram pozostałych naborów przedstawiamy w tabeli.
Przedsiębiorcy mogą liczyć na weryfikację złożonej dokumentacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego jeszcze
przed ostateczną oceną wniosku.
MK

Oprac. na podstawie informacji Banku Millennium.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://www.
bgk.pl/files/public/Pliki/Przedsiebiorstwa/Kredyt_na_innowacje_technologiczne/V_nabor/Regulamin_konkursu_3.2.2_Kredyt_na_innowacje_technologiczne_N5.pdf.

runda
runda
runda
runda

Rozpoczęcie
naboru wniosków
w ramach rundy
8 listopada 2018
7 grudnia 2018
25 stycznia 2019
1 marca 2019

6 runda

11 kwietnia 2019

Numer
rundy
2
3
4
5

Zakończenie
naboru wniosków
w ramach rundy
6 grudnia 2018
24 stycznia 2019
28 lutego 2019
10 kwietnia 2019
26 kwietnia 2019
(do godz. 16.00)
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Pół wieku kształcenia poligrafów
na Politechnice Warszawskiej
Relacja z konferencji naukowych IARIGAI oraz IC w Zakładzie Technologii Poligraficznych
Katarzyna PIŁCZYŃSKA
Zuzanna ŻOŁEK-TRYZNOWSKA

FOT. B. RUSIN

Konferencja naukowa IC

W

2018 roku Zakład Technologii
Poligraficznych (ZTP) – były
Instytut Poligrafii – obchodzi
uroczystość jubileuszu 50-lecia
swojego istnienia. Od momentu rozpoczęcia kształcenia inżynierów poligrafów studia poligraficzne na Politechnice
Warszawskiej ukończyło ponad 2 tys.
osób. Absolwenci Zakładu Technologii
Poligraficznych pracują w zakładach
poligraficznych, instytutach naukowo-badawczych, wydawnictwach, agencjach reklamowych oraz firmach handlowych. Sukcesy dydaktyczne ZTP
byłyby niemożliwe bez stałej współpracy
z polskim przemysłem poligraficznym
oraz firmami dostarczającymi maszyny,
technologie i materiały poligraficzne.
W uznaniu jubileuszu 50-lecia kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice
Warszawskiej dwa znane międzynarodowe stowarzyszenia, zrzeszające naukowe
instytucje poligraficzne z całego świata –
International Association of Research
Organizations for the Information, Media
and Graphic Arts Industries (IARIGAI) oraz
dydaktyczne instytucje poligraficzne –
International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and
Management (IC) wybrały Polskę jako
miejsce przeprowadzenia w 2018 roku
swoich corocznych konferencji, a jako
organizatora tychże wydarzeń – Zakład
Technologii Poligraficznych PW.
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W dniach 3–7 października br. w Zakładzie Technologii Poligraficznych odbyła się 45. konferencja stowarzyszenia
IARIGAI oraz 50. już konferencja naukowa stowarzyszenia IC. W konferencjach
wzięło udział ponad 80 zagranicznych
naukowców z 25 krajów Europy, Azji
i Ameryki Północnej, którzy zaprezentowali ponad 40 referatów naukowych.

Konferencja naukowa IARIGAI
Głównym celem konferencji IARIGAI
było zaprezentowanie prac badawczych
prowadzonych w najlepszych ośrodkach
naukowych, takich jak Swansea University z Wielkiej Brytanii, Bergische
Universitaet Wuppertal, Technische Universitaet Darmstadt z Niemiec, Grenoble
INP Pagora z Francji, Western Michigan
University z USA. Tematyka wygłoszonych referatów dotyczyła następujących
zagadnień: projektowanie graficzne, podłoża drukowe i materiały poligraficzne,
procesy drukowania i rozwoju produktów
drukowanych, jakość nadruku, druk 3D.
Na koniec konferencji wręczono nagrodę za najlepszą pracę naukową
2018 roku. Otrzymali ją Mustafa Bilgin
oraz Johannes Backhaus z Bergische
Universitaet Wuppertal (Niemcy) za
pracę zatytułowaną „Development of
an Unidirectional Switchable Photochromic Ink for Smart Packaging”.

Zakład Technologii Poligraficznych jest
od wielu lat aktywnym członkiem stowarzyszenia IC. Co roku przedstawiciele
ZTP uczestniczą w konferencjach naukowych IC organizowanych w różnych
krajach. Dziesięć lat temu, z okazji
40-lecia powstania Instytutu Poligrafii
na Politechnice Warszawskiej, stowarzyszenie IC zebrało się w Warszawie. Stało się tak również i w tym roku – z okazji
50-lecia ZTP odbyła się 50. konferencja
stowarzyszenia IC, w której wzięło
udział wielu rektorów, prorektorów
i dyrektorów wyższych i średnich szkół
poligraficznych z całego świata. Treść
referatów obejmowała zagadnienia
związane z nowoczesnymi technologiami w poligrafii, a także poruszała ważne
aspekty w nauczaniu i szkolnictwie wyższym, dlatego sesje zostały podzielone
na dwa bloki tematyczne. Zwieńczono
je panelem dyskusyjnym, w trakcie którego prowadzono interesujące dysputy
dotyczące nie tylko przedstawionych
prezentacji, ale również kondycji przemysłu poligraficznego w aspekcie lokalnym i globalnym. Abstrakty referatów
zostały zebrane w postaci książki, którą
w wersji drukowanej otrzymał każdy
z uczestników. Słuchacze zostali także
obdarowani różnymi gadżetami, m.in.
specjalnie wyprodukowanymi cukierkami krówkami zawiniętymi w papierki
z jubileuszowym logotypem Instytutu
Poligrafii. Ten słodki polski prezent był
dla wszystkich uczestników konferencji
bardzo miłą niespodzianką.

FOT. Z. ŻOŁEK-TRYZNOWSKA
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Należy podkreślić, że po raz pierwszy
coroczne konferencje obu stowarzyszeń –
IARIGAI oraz IC – odbyły się w tym
samym miejscu i czasie. To wydarzenie
trwale zapisze się w historii obu tych
organizacji oraz Zakładu Technologii
Poligraficznych.

Sesja Jubileuszowa
oraz Bal Absolwentów

bardzo uroki stolicy, a także atmosferę
panującą w trakcie całej konferencji.
Wszyscy opuścili Polskę w doskonałych nastrojach i – jak zapewniali –
z pięknymi wspomnieniami. Dziękując
ZTP za organizację konferencji IARIGAI
i IC, obiecywali wkrótce wrócić do naszego kraju. Wydarzenie to zaowocowało
nowymi znajomościami w świecie nauki
i biznesu, a także nawiązaniem współpracy między Zakładem Technologii Poligraficznych a uczelniami poligraficznymi
z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej.

dr inż. Katarzyna PIŁCZYŃSKA
adiunkt w Zakładzie Technologii Poligraficznych, prowadzi wykłady i laboratoria
o tematyce związanej z technologią
drukowania cyfrowego dla studentów
studiów inżynierskich, magisterskich
oraz podyplomowych. Wcześniej pracowała jako kierownik produktu w firmach
Cezex i Fujifilm Europe.

dr hab. inż.
Zuzanna ŻOŁEK-TRYZNOWSKA
adiunkt w Zakładzie Technologii Poligraficznych, zastępca dyrektora Instytutu
Mechaniki i Poligrafii PW ds. naukowych. Jej zainteresowania naukowe
obejmują zjawiska zachodzące między
farbami drukowymi a podłożami niechłonnymi.

FOT. J. CRAFT

FOT. K. PIŁCZYŃSKA

Obradom naukowym obydwu konferencji
towarzyszyła Sesja Jubileuszowa poświęcona uroczystym obchodom 50-lecia Instytutu Poligrafii, która odbyła się 6 października w Małej Auli Gmachu Głównego
Politechniki Warszawskiej. Uczestników
sesji przywitali prorektor PW ds. studiów
prof. Krzysztof Lewenstein, prodziekan
wydziału WIP prof. Dawid Myszka, kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych
dr hab. inż. Georgij Petriaszwili oraz
liczni goście zagraniczni. Wówczas wielu
uczestników zdecydowało się w sposób
uroczysty pogratulować władzom uczelni
i ZTP (Instytutu Poligrafii) tak pięknej
rocznicy. Z tej okazji podarowano piękne
grafiki, dyplomy uznania oraz inne wyjątkowe prezenty, związane często z krajami
pochodzenia darczyńców. Wyrazom uznania nie było końca.
Uczestnicy obu konferencji wysłuchali
również trzech interesujących wykładów –
prelegentami byli prof. dr Ulrich Hermann, członek zarządu firmy Heidelberg
Druckmachinen AG, Jacek Kuśmierczyk,
kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów
Gutenberga oraz Andrzej Kunstetter
z Heidelberg Polska sp. z o.o.

Na wieczornej gali, która odbyła się
w Dużej Auli PW, uczestnicy konferencji
wraz z pracownikami i absolwentami Instytutu Poligrafii świętowali jubileusz śpiewem
i tańcem. Po części oficjalnej wysłuchano
hymnu poligraficznego wykonanego przez
uzdolnionych muzycznie absolwentów
naszej Alma Mater. Wszyscy skosztowali
przygotowanego na tę uroczystość tortu.
Zabawa trwała do białego rana.
Ostatni dzień konferencji poświęcony
został na zwiedzanie najciekawszych
pod względem historycznym i naukowym
miejsc Warszawy. Uczestnicy chwalili

Luk Bouters, prezes IC, i dr Katarzyna Piłczyńska,
dyrektor konferencji IC
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Osobisty miniprzewodnik
po historii poligrafii
W jubileuszowym wydaniu „Świata DRUKU” opublikowaliśmy pierwszą część
refleksji prof. Herberta Czichona na temat zapomnianych już technik poligraficznych i najnowszej historii polskiej poligrafii („Sześć dekad polskiej poligrafii”).
W tym numerze kontynuujemy rozważania Profesora na temat druku offsetowego, wklęsłodruku i sitodruku.

Druk offsetowy
Drukowanie płaskie było stosowane od
1796 roku, tj. od czasu, kiedy Senefelder
stwierdził, że niektóre podłoża zwilżające
się wodą, np. kamień litograficzny, nie
przekazują farby drukowej, a inne substancje niezwilżające się wodą dobrze
przekazują farbę drukową. Tym samym
wynalazł bezpośredni druk litograficzny.
Litografia obecnie nie ma znaczenia przemysłowego, ale jest jeszcze stosowana
przez niektórych grafików.
W 1905 roku William Rubel wynalazł
drukowanie płaskie pośrednie (offset),
w którym farba z elementów oleofilowych zwilżonej formy drukowej jest
przenoszona na arkusz gumy (zwany
obciągiem) na cylindrze obciągowym,
a stamtąd na zadrukowywane podłoże. Formy drukowe wykonywano wtedy na płytach cynkowych, które były
ziarnowane przez godzinę za pomocą
kulek porcelanowych i piasku lub elektrokorundu, dzięki czemu uzyskiwały
chropowatą strukturę powierzchniową
i odpowiednią hydrofilowość. Stosun-
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kowo gruba struktura powierzchniowa
blachy cynkowej ograniczała jednak
rozdzielczość formy drukowej, a tym
samym jakość odbitki.
Formę drukową wykonywano przy pomocy warstwy światłoczułej fotoutwardzalnej, początkowo z albuminą i dwuchromianem amonowym, a następnie
z gumą arabską i dwuchromianem
amonowym. Po naświetlaniu i dalszej
obróbce otrzymywano formę drukową,
w której na hydrofilowym (zwilżającym
się wodą) podłożu cynkowym znajdowały się oleofilowe (przekazujące farbę)
elementy drukowe.
Lepszą jakość odbitki oraz wysokie
nakłady można było uzyskać dzięki
płytom wielometalowym. Były to produkowane w kraju blachy stalowe pokryte galwanicznie warstwą oleofilowej
miedzi i hydrofilowej warstwy chromu.
W czasie wykonywania formy drukowej przy użyciu fotoutwardzalnej warstwy z kazeiny i dwuchromianu amonu
w określonych miejscach przetrawiano
warstwę chromu, odsłaniając oleofilową miedź, która dobrze przekazywała

Herbert CZICHON

Część 2

farbę, natomiast chrom zwilżony wodą
nie przekazywał farby.
W latach 60. XX wieku rozpoczęto
produkcję aluminiowych płyt presensybilizowanych, czyli pokrytych warstwą
światłoczułą fotorozpuszczalną lub
fotoutwardzalną. Powierzchnia pły t
była anodowo utleniona, o bardzo
dobrej hydrofilowości, dzięki czemu
chropowatość powierzchni mogła być
znacznie mniejsza, co w znacznym
stopniu podniosło rozdzielczość formy
drukowej, a tym samym jakość odbitki. Stosowane warstwy światłoczułe
charakteryzowały się wysoką rozdzielczością i wytrzymałością mechaniczną
oraz znacznie prostszą obróbką. Płyty
te całkowicie zastąpiły płyty cynkowe
i wielometalowe.
W latach 90. XX wieku wprowadzono
technologię od komputera do formy drukowej. Komputer sterował naświetlarką
laserową, w której laser UV naświetlał
warstwę fotoczułą, która była usuwana
za pomocą odpowiednich wywoływaczy
z powierzchni płyty. W 1995 roku do
płyt aluminiowych dołączyły płyty z war-

| TECHNOLOGIE | 71
stwą termoczułą, stosowane zwłaszcza do form o większych formatach.
W 2010 roku opracowano płyty z niewielką obróbką chemiczną lub zupełnie
bez tej obróbki, co jeszcze bardziej
uprościło technologię wykonywania
form offsetowych.
W układzie drukującym offsetowym
forma drukowa jest najpierw nawilżana
roztworem wodno-alkoholowym. Obecnie wprowadza się technologię drukowania offsetowego bez nawilżania,
w której stosuje się płyty aluminiowe
z warstwą polisiloksanową, która nie
przenosi farby drukowej (farba jest
przenoszona tylko przez specjalne
oleofilowe elementy drukujące wytworzone w czasie kopiowania na płycie
aluminiowej).
W maszynach offsetowych stosowane
są automatyczne systemy: do zmiany
form drukowych, do nadawania farby
i do zmywania form drukowych. Obecnie
są produkowane maszyny termostatowane, które utrzymują stałe właściwości
farby. W maszynach zwojowych do nadawania farby na formy drukowe obecnie
często stosowane są (podobnie jak we
fleksodruku) cylindry dozujące.
Stosunkowo prosta metoda wykonywania form drukowych doprowadziła
do bardzo szybkiego rozwoju offsetu,
który jest szybszy, tańszy i bardziej
ekologiczny od klasycznej techniki wypukłodrukowej z twardymi elementami
drukującymi, która prawie całkowicie
została wyeliminowana. Zastosowano
cyfrowe metody składu komputerowe-

go, technologię komputerowego rastrowania i rozbicia obrazu wielobarwnego
na podstawowe barwy. Obecnie prawie
wszystkie wysokonakładowe gazety są
drukowane offsetem, który również
wkroczył do drukowania opakowań.
W Polsce offset jest dziś najszerzej stosowaną techniką drukowania. Jednak
w ostatnich latach znaczenie offsetu
zmniejsza się ze względu na konkurencję fleksodruku i drukowania cyfrowego.

Wkłęsłodruk
Jedną z starszych technik drukowania
jest wklęsłodruk, w którym stosuje się
formę drukową, na której elementy drukujące są wklęsłe. Po naniesieniu farby
usuwa się jej nadmiar z powierzchni formy, a farba pozostała we wgłębieniach
jest przekazywana na zadrukowywane
podłoże. Technologia ta była stosunkowo szeroko stosowana do drukowania
obrazów. We wklęsłodruku w ciągu
ostatnich lat zastąpiono ręczne trawienie cylindrów miedzianych metodą
elektronicznego grawerowania.

Sitodruk
W sitodruku formą drukową jest siatka,
w której określone miejsca zostały
zabezpieczone szablonem, a przez
odkryte miejsca przeciska się farbę
na zadrukowywane podłoże. Technika
ta jest stosowana w Japonii od XVII
wieku, przede wszystkim do zadrukowywania kimon.

Technika sitodrukowa w Europie
została spopular y zowana w 1950
roku, przede wszystkim dzięki wojskom amerykańskim. Obecnie formy
drukowe prz ygotowuje się metodą
fotochemiczną. Na siatkę (z w ł ó kien poliamidow ych lub poliestro w ych) napiętą na ramę drewnianą
lub metalową nanosi się warst wę
fotout wardzalną, k tórą naświetla się przez diapozytyw. Naświetlone
elementy tracą swą rozpuszczalność
w wodzie. Elementy nienaświetlone wymywa się za pomocą wody, odsłaniając
wolne oczka siatki. Drukowanie polega
na przeciskaniu farby za pomocą rakla
na podłoże. Technika ta umożliwia drukowanie odbitek wielkoformatowych.
Obecnie również laser sterowany komputerem rozkłada warstwę kopiową dla
wytworzenia elementów drukujących.
Technika sitodrukowa szybko rozpowszechniła się, gdyż nie wymagała
drogich urządzeń i umożliwiała zadrukowanie różnych materiałów o różnych
ksz tał tach. Była szeroko w ykorz ystywana do drukowania nielegalnych
odbitek w czasie stanu wojennego.
W ostatnich 25 latach powstało wiele
zakładów drukujących tą techniką,
jednak utrzymały się tylko te, które
zainwestowały w nowinki technologiczne. Obecnie technikę sitodrukową częściowo ogranicza szybsza i prostsza
technika drukowania cyfrowego.
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