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Testujemy – kupujemy

Drukarnia Wydruk to przykład firmy, która 
po testach bigówko-falcerki Multigraf 
Foldmaster Touchline CF-375 z oferty Du-
plo Polska niemal od razu zdecydowała 
się na zakup tego urządzenia. „Okazało 
się – mówi Michał Baran, jej właściciel – 
że jest ono odpowiedzią na nasze potrze-
by. Dziś wiemy, o czym przekonały nas 
same testy, że są takie zlecenia, z któ-
rymi nie poradzilibyśmy sobie bez tego 
urządzenia, i to ostatecznie zadecydowa-
ło o naszym wyborze. Obecnie maszyna 
ta znacząco wspiera procesy produkcyjne 
w naszej introligatorni i jesteśmy bardzo 
zadowoleni z tego zakupu”. 

Zintegrowany system bigująco-falcu-
jący FoldmasterTouchline CF-375, na 
jaki zdecydowała się drukarnia Wydruk, 
łączy dwie operacje w jednym procesie. 
Znacząco, jak podkreśla Michał Baran, 
podniósł on jakość i wydajność realizo-
wanej tu produkcji. 

Duplo do zadań specjalnych

Możliwość obsługi szerokiego zakresu 
gramatur – od 100 do 400 g/m² – 
bigówko-falcerki z oferty Duplo to naj-
ważniejsze kryterium, jakim z kolei kie-
rowała się drukarnia Technodruk przy 
zakupie nowego urządzenia. Realizuje 
ona wydruki okolicznościowe, jakimi 
posługują się urzędy stanu cywilne-
go oraz urzędy miast i gmin w całej  

Polsce. Jak twierdzi Leszek Frąckowiak, 
wiceprezes zarządu firmy, wybór padł na 
bigówko-falcerkę Multigraf Foldmaster 
Touchline CF-375 z oferty Duplo Polska, 
gdyż inne konkurencyjne rozwiązania nie 
umiały sobie poradzić z obsługą papie-
rów o takich gramaturach. Rozwiązanie 
to – jak twierdzi – sprawdza się znako-
micie w codziennej produkcji. 

„Akty zawarcia związku małżeńskiego, 
urodzenia, różnego rodzaju dyplomy czy 
inne dokumenty – mówi Leszek Frącko-
wiak – muszą być wykonane z wysoką 
jakością, bo są wizytówką danej gminy 
czy urzędu. Dlatego tak bardzo dbamy 
o jakość naszej produkcji. Okazało się, 
że testy przed zakupem bigówko-falcerki 
pomyślnie przeszło jedynie urządzenie 
z oferty Duplo Polska. Inne zwyczajnie 
sobie z tym nie poradziły, zacinały się 
już przy drugim, trzecim arkuszu. Taka 
sytuacja nie mogła mieć miejsca, bo 
podłoże, na którym drukujemy nasze 
produkty, to drogi papier ozdobny, na 
którego straty nie mogliśmy sobie po-
zwolić. Obecnie wykonaliśmy na niej już 
ponad 60 tys. przelotów i zniszczyliśmy 
przy tej okazji zaledwie kilka arkuszy pa-
pieru – świadczy to o jakości urządzenia, 
z którego jesteśmy bardzo zadowoleni”.

Z Duplo prościej

Zintegrowany system bigująco-falcujący 
Foldmaster Touchline CF-375 z oferty 
Duplo Polska usprawnił również pracę 

introligatorni Drukarni Archidiecezjalnej. 
Jego wdrożenie było z jednej strony od-
powiedzią na aktualne potrzeby rynku 
i klientów, z drugiej – jednym z pierwszych 
kroków w kierunku pełniejszej automa-
tyzacji procesów zachodzących w tym 
zakładzie poligraficznym. „Mały nakład, 
personalizowane prace, krótki czas realiza-
cji zleceń – to obecnie priorytety naszych 
klientów” – mówi Andrzej Kałuziński, 
dyrektor Drukarni Archidiecezjalnej. „Tym 
wymaganiom rynkowym musi podpo-
rządkować się obecnie każda drukarnia, 
która zamierza się dalej rozwijać. Poszu-
kiwaliśmy przede wszystkim urządzenia 
prostego w obsłudze. Wobec rosnących 
problemów z wykwalifikowanymi pracowni-
kami na rynku był to bardzo ważny aspekt 
tej inwestycji. Zależało nam również na 
tym, aby znacząco przyspieszyć obsługę 
zleceń, co udało nam się po zakupie bi-
gówko-falcerki od Duplo. Prosty przykład: 
dla jednego z naszych klientów musieliśmy 
wykonać plecki do kalendarzy z bigami. 
Wcześniej nakład 1800 sztuk musieliśmy 
produkować przez trzy dni, obecnie może-
my to zrobić w trzy–cztery godziny”.
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