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demonstracyjnym Mark Andy Europe. Jest to jeden z najnow-
szych modeli amerykańskiego producenta, wykorzystujący 
technologię cyfrową. Po prezentacji, poprowadzonej przez Phila 
Baldwina, nadszedł czas na odpowiedzi na pytania klientów. 
Dotyczyły one różnych aspektów wdrożenia technologii cyfrowej 
czy też porównania rozwiązań hybrydowych i konwencjonalnych.

INWESTYCJE 

Drukarnia Arti-Bau zwiększa  
elastyczność dzięki inwestycji

Najnowszą inwestycją drukarni etykiet Arti-Bau z podwro-
cławskiej Ślęzy jest zaawansowana technologicznie inkje-

towa maszyna Xeikon PX3000, wykorzystująca technologię 
Panther UV.

Firma Arti-Bau została założona w 2009 r., a drukiem 
zajmuje się od 2012 r. Kilka lat wystarczyło, by stała się 
sprawnie działającym przedsiębiorstwem zatrudniającym 
25 osób. Drukarnia specjalizująca się w produkcji etykiet 
dysponuje nowoczesną halą produkcyjną o powierzchni ok. 
500 m2 i od początku swojej działalności inwestuje w no-
woczesne rozwiązania do cyfrowego druku atramentowego. 
Przez pierwsze lata produkcja opierała się na cyfrowym 
rozwiązaniu inkjetowym Jetrion 4830 UV. Kiedy w 2018 r. 
właściciele postanowili zmodernizować park maszynowy, by 
nadążyć za wymaganiami rynku w zakresie jakości i wydaj-
ności, ich wybór padł na nowość w ofercie Xeikon – model 
PX3000. Jak podkreśla Monika Stefańska, prezes zarządu 
Arti-Bau, model biznesowy drukarni opiera się na zdolności 
wysokojakościowej realizacji dużych zleceń w krótkim czasie, 
dlatego produkcja musi przebiegać płynnie i bez zakłóceń. 
Kluczowe znaczenie miały więc dla drukarni takie parametry 
jak duża prędkość pracy maszyny i wysoka jakość wydruków 
oraz korzystne warunki serwisowe i łatwy kontakt z produ-
centem. Xeikon spełnił wszystkie te warunki.

Obecnie Arti-Bau dysponuje dwiema nowoczesnymi maszy-
nami o szerokości wstęgi do 330 mm, oferującymi wydajny 
druk etykiet oraz dwoma urządzeniami do sztancowania 
i konfekcjonowania. Dzięki posiadanym rozwiązaniom oferuje 
etykiety drukowane na niemal każdym podłożu, które wyko-
rzystuje się w drukarniach fleksograficznych – foliach BOPP 
przeznaczonych na etykiety na butelki z PET, podłożach do 
produkcji saszetek i tub, a także na foliach z podkładem 
silikonowym oraz na podłożach papierowych. Dzięki temu 
klientami drukarni są przedsiębiorstwa działające w różnych 
branżach. 

„Po kilkunastu miesiącach użytkowania maszyny Xeikon 
PX3000 mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tej inwestycji. Oferuje ona nie tylko wysoką jakość druku 
i dużą prędkość pracy, ale też jest przyjazna dla operatorów, 
chwalą ją m.in. za to, że ma zdolność do szybkiego prze-
tworzenia dużej ilości plików przy jednym zleceniu. Istotne 
są ponadto zastosowane w niej „długie” głowice drukujące, 
dzięki czemu na szerokości wstęgi 330 mm mamy tylko 
dwa łączenia na kolorze, co daje możliwość wysokiej jakości 
druku przy pełnych aplach. Osiągana dzięki tym głowicom 
wielkość kropli, w połączeniu z atramentem o zmniejszonej 

Od lewej: Monika Stefańska, prezes zarządu Arti-Bau, i Jarosław 
Lewandowski, dyrektor produkcji Arti-Bau
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DS SMITH POLSKA SP. Z O.O.
ul. Malików 150
25-639 Kielce
tel. 41 36 73 900
dss.pl@dssmith.com
www.dssmith.com

DS Smith jest wiodącym w Europie dostawcą zrównoważonych opakowań z tektury 
falistej. Oferuje „opakowania gotowe na półkę” (SRP), opakowania e-commerce,  trans-
portowe, displaye i standy POS, niezwykle wytrzymałe opakowania przemysłowe oraz 
palety tekturowe. Ofertę uzupełniają usługi doradztwa z zakresu łańcucha dostaw, 
projektowania, obsługi dostaw w systemie palet przekładkowych (Kay Pal). Produkuje 
w fabrykach w Kielcach, Oławie, Kutnie, Kwidzynie. Dysponuje pięcioma Centrami 
Usług dla Klientów.

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 łą-
czy 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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