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Jakie są Państwa plany na przyszłość?
Chcemy nadal rozwijać w naszej firmie 
segment druku fleksograficznego, wy-
korzystując najnowsze technologie i do-
pasowując się do trendów rynkowych. 
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D
rukarnia Pack Plus z Wadowic 
działa od 1995 roku. Specjali-
zuje się w produkcji opakowań 
z tektury litej, falistej oraz etykiet 

termokurczliwych typu sleeve, etykiet 
papierowych, kartonowych i samoprzy-
lepnych. Bezpieczeństwo i jakość wy-
twarzanych przez firmę opakowań jest 
potwierdzona przez standard BRC / IoP 
Global Standard, a dzięki doborowi cer-
tyfikowanych podłoży oraz farb i lakie-
rów o niskiej migracji mogą być one do-
puszczone do bezpośredniego kontaktu 
z żywnością. Drukarnia może pochwalić 
się także produktami innowacyjnymi, 
jak opakowania i etykiety z powłokami 
biobójczymi, opakowania laminowa-
ne specjalnym klejem o zwiększonej 
biodegradowalności czy opakowania, 
które po spełnieniu swojej podstawowej 
funkcji mogą otrzymać „drugie życie”, 
np. stając się zabawkami, ozdobami 
lub przedmiotami codziennego użytku.

W parku maszynowym firmy znajdują 
się zarówno maszyny offsetowe w for-
matach B1+ i B0+, jak i fleksograficz-
ne, drukujące farbami UV, solwentowy-
mi, wodnymi. 

O najnowszej inwestycji w drukarni Pack 
Plus, która pozwoliła wzbogacić port-
folio usług o uszlachetnianie metodą 
cold stamping, rozma wiamy z Piotrem 
KARDASIEM, wiceprezesem zarządu.

Którą z maszyn Państwo zainstalowali 
i co było powodem zakupu?
Zainstalowaliśmy maszynę fleksogra-
ficzną wąskowstęgową BOBST M6 530. 
Celem instalacji było zwiększenie wydaj-
ności produkcji oraz poszerzenie możli-
wości technologicznych o nakładanie folii 
na zimno. Chcieliśmy zwiększyć naszą 
zdolność produkcyjną i wprowadzić na 
rynek nowy produkt, czyli etykiety uszla-
chetnione metodą cold stamping.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Nowe możliwości dzięki BOBST M6 530

Dlaczego zdecydowali się Państwo 
właśnie na tę maszynę? 
W naszej ocenie jest ona zoptymalizo-
wana pod względem technologicznym, 
posiada wszystkie instrumenty automa-
tyzacji druku, nowoczesne rozwiązania 
ułatwiające obsługę. Podczas konfigu-
racji maszyny sprzedawca zachował 
daleko idącą elastyczność i otwartość 
na nasze sugestie, polegające na indy-
widualnym dostosowaniu maszyny do 
naszych potrzeb. Docenić również na-
leży serwis posprzedażny, który reaguje 
w bardzo krótkim czasie, rozwiązując 
zaistniałe problemy.

Czy klienci zauważyli zmiany w związ-
ku z instalacją nowej maszyny?
O tak, przede wszystkim klienci zwrócili 
uwagę, iż skrócił się czas oczekiwania 
na zamówiony produkt.


