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Konica Minolta Print Evolution Journey 
Rozwiązania Konica Minolta  

na targach RemaDays Warsaw 2020 

Firma Konica Minolta podczas tegorocznej edycji Międzynarodo-
wych Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw zaprezentuje 
dwa przemysłowe rozwiązania: do wielkoformatowego druku in-
kjetowego oraz uszlachetniania. Pierwsze z nich to nowe w ofercie 
firmy urządzenie do zadrukowywania podłoży giętkich i sztywnych 
o szerokości do 2 m – AccurioWide 200. Jego premierowe pokazy 
w Polsce odbywać się będą właśnie podczas tegorocznych tar-
gów. Druga z prezentowanych maszyn to MGI Jetvarnish 3DS – 
znane już i cenione przez rynek rozwiązanie do lakierowania, 
którego zastosowanie może całkowicie odmienić charakter danego 
produktu. Pokazy odbywać się będą na stoisku firmy DKS – wie-
loletniego partnera biznesowego Konica Minolta i dystrybutora jej 
rozwiązań (F11 w hali F). Goście je odwiedzający zostaną zabrani 
w podróż nawiązującą do historii i ewolucji druku. Końcowym 
przystankiem będą kosmiczne, czyli nieograniczone rozwiązania 
znajdujące się w ofercie Konica Minolta. 

Na start: innowacyjne  
rozwiązanie AccurioWide 200  
do druku przemysłowego
„Nasza prezentacja ma na celu dostar-
czenie odwiedzającym nas gościom 
wyjątkowych wrażeń – przede wszystkim 
za sprawą maszyn, które będziemy pre-
zentować podczas wszystkich dni targo-
wych – mówi Mateusz Woźniak, dyrektor 
działu rozwiązań produkcyjnych w firmie 
Konica Minolta Business Solutions Pol-
ska. – Jedną z nich będzie hybrydowe, 
wielkoformatowe urządzenie AccurioWide 
200, którego pokazy będą premierowe 
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w naszym kraju. Jest to rozwiązanie, któ-
re umożliwia realizację licznych aplikacji 
na różnorodnych podłożach. Jesteśmy 
przekonani, że prezentacje te przyciągną 
wielu gości z różnych branż”.

Urządzenie łączy w sobie możliwość 
drukowania na materiałach sztywnych 
oraz giętkich o grubości maksymalnej 
45 mm i szerokości do 2 m, zapew-
niając przy tym wysoką wydajność. „To 
rozwiązanie, którego zastosowania są 
nieograniczone – mówi Mateusz Woź-
niak. – Znakowanie, sztuka i fotografia, 
a także murale, etykiety przemysłowe, 
reklama, poligrafia, urządzanie wnętrz – 

to tylko niektóre sektory, w których się 
sprawdzi. Dzięki tej maszynie można za-
proponować klientom np. personaliza-
cję za pomocą niestandardowej grafiki 
jednego pojazdu lub całej floty. Accu-
rioWide 200 umożliwia zadrukowywanie 
materiałów giętkich, takich jak cienka 
folia, arkusze samoprzylepne i rozcią-
gliwe materiały PVC. Stąd możliwość 
wykorzystania tego urządzenia przy 
tworzeniu grafiki na okna czy podłogi, 
co może mieć szerokie zastosowanie 
nie tylko w branży reklamowej, ale tak-
że związanej z bezpieczeństwem i higie-
ną pracy (znakowanie wewnętrzne i ze-
wnętrzne). Kolejną opcją jest możliwość 
produkcji w tym rozwiązaniu wysokiej 
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jakości tablic, banerów o zwiększonej 
trwałości. AccurioWide 200 zapewnia 
także drukowanie na niestandardowych 
podłożach – na drewnie, metalu czy 
szkle. Wysoka jakość obrazu sprawia, 
że nadaje się do reprodukcji fotografii 
i grafiki artystycznej, w tym do druko-
wania na płótnie teksturowanym lub 
szkle. Znajduje również zastosowanie 
przy projektowaniu stoisk targowych 
i wnętrz czy wszelkiego rodzaju sce-
nografii. Przykłady takich prac będzie 
można zobaczyć na naszym stoisku, 
którego elementy będą wykonane w tej 
właśnie maszynie”. 

W konfiguracji uwzględniającej cztery 
kolory i biały atrament maszyna jest 
w założeniach dostawcy przeznaczona 
także do drukowania na przezroczy-
stych materiałach do podświetleń oraz 
wykorzystywania bieli jako koloru do-
datkowego. Z kolei w konfiguracji 6-ko-
lorowej oferuje użytkownikom jeszcze 
większą gamę barw. Dla urządzenia 
przygotowano specjalne oprogramo-
wanie, dzięki któremu możliwa jest 
optymalizacja procesów produkcyjnych 
oraz zużycia materiałów.

Skoro kosmos – to gwiazdy

Podczas targów RemaDays Warsaw 
2020 zaprezentowane zostanie także 
znane już i cenione przez rynek urządze-
nie do lakierowania – MGI Jetvarnish 
3DS. „To z pewnością jedna z »gwiazd« 
spośród wielu rozwiązań, jakie ma 

w swojej bogatej ofercie firma Konica 
Minolta – mówi Mateusz Woźniak. – 
Obecnie dobry jakościowo wydruk to za 
mało. Musi on zdecydowanie wyróżniać 
produkt, przyciągać uwagę klienta. Do-
tyczy to niemal każdej branży. Maszyna 
MGI Jetvarnish 3DS – dzięki możliwo-
ściom sensorycznego lakierowania oraz 
nakładania folii na arkuszach w trybie 
na gorąco – pozwala osiągać niesa-
mowite efekty, które nadają finalnym 
produktom zupełnie inny charakter. 
Produkty poligraficzne, np. opakowania, 
stają się w efekcie atrakcyjniejsze dla 
odbiorcy końcowego. To z kolei wpływa 
na ich sprzedaż, a co za tym idzie – na 
sukces producenta, tj. klienta naszego 
klienta. Dzięki temu urządzeniu dru-
karnia może zaoferować pomoc swoim 
klientom w uatrakcyjnieniu ich oferty”. 

W końcu –  
rzeczywistość rozszerzona
Konica Minolta na targach prezentować 
będzie także specjalną aplikację, z któ-
rej będą mogli skorzystać odwiedzający 
stoisko. Rzeczywistość rozszerzona 
(Augmented Reality) firmy Konica Minol-
ta – bo o niej mowa – to profesjonalne 
rozwiązanie, dzięki któremu można łatwo 
korzystać z udogodnień druku rozsze-
rzonego, pozyskując tym samym więcej 
informacji. Można przy jej użyciu przygo-
towywać przede wszystkim cyfrowe kam-
panie marketingowe, które łączą w sobie 
przestrzeń rzeczywistą i pozwalają na 

korzystanie z multimediów tu i teraz. 
Część materiałów, które firma Konica 
Minolta przygotuje na targi, będzie moż-
na również zobaczyć w tej technologii.

„Print Evolution Journey”

„Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
ekspozycji, na której będzie można 
zobaczyć obie maszyny w pracy. Mamy 
nadzieję, że będzie to dla Państwa 
interesująca »podróż« – mówi Mate-
usz Woźniak. – Podczas tej imprezy 
zaprezentujemy także szereg aplikacji 
wykonanych z udziałem wymienionych 
urządzeń. Z pewnością uwagę przy-
ciągać będą elementy scenografii, 
w której maszyny będą prezentowane, 
a także wiele innych realizacji w nich 
wykonanych. Mamy nadzieję, że pokazy 
te staną się dla wielu naszych gości in-
spiracją. Przez wszystkie dni targowe je-
steśmy do Państwa dyspozycji, chętnie 
podzielimy się swoją wiedzą i doświad-
czeniem, podpowiemy konkretne dla 
Państwa potrzeb rozwiązania, istotne 
nie tylko w części związanej z drukiem, 
ale w całym procesie produkcyjnym. 
Zapraszamy do spotkania z nami”.
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