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B
ogucki Folie wytwarza rocznie 
27 tys. ton produktów foliowych 
zarówno na rynek lokalny, jak i rynki 
zagraniczne. Jest także doskona-

łym partnerem logistycznym dla swoich 
klientów – dysponuje magazynem z 3 tys. 
miejsc paletowych i własnymi środkami 
transportu. W 1992 roku firma zakupiła 
swoją pierwszą maszynę fleksograficzną, 
rozszerzając tym samym ofertę o folie 
drukowane. 

„Kiedy mój ojciec założył firmę, byliśmy 
tylko przetwórcą folii – mówi Piotr Bogucki, 
dyrektor zarządzający Bogucki Folie. – We 
wczesnych latach 90. zainwestowaliśmy 
w dział druku, a w ciągu kilku następ-
nych lat zwiększyliśmy moce produkcyjne 
i wyspecjalizowaliśmy się w foliach opako-
waniowych do żywności i napojów. W tej 
chwili mamy dwa zakłady produkcyjne, 
zatrudniamy w nich niemal 350 pracow-
ników. W centrali firmy pracuje 40 osób”. 

„Filozofią naszej firmy jest dostarczanie 
klientom produktów najwyższej jakości – 
deklaruje Piotr Bogucki. – Doceniają oni 
przede wszystkim, że w 100% kontrolu-
jemy proces produkcyjny. Udało nam się 
zmniejszyć grubość oferowanych folii, ale 

Bogucki Folie rozwija biznes dzięki 
SOMA OPTIMA²

Rodzinna firma Bogucki Folie, z siedzibą w Celestynowie k. Warszawy, działa od 1983 roku. Po-
czątkowo jej działalność koncentrowała się wyłącznie na zgrzewaniu toreb reklamowych, dziś jest 
liderem w produkcji folii polietylenowych w centralnej i wschodniej Europie. Dzięki odpowiedniemu 
rozplanowaniu mocy produkcyjnych oraz własnemu działowi prepress i przygotowalni form druko-
wych jest w stanie zaoferować klientom krótkie terminy realizacji zleceń. Może się także poszczycić 
certyfikatem jakości BRC Packaging and Packaging Materials. 

nie utraciły takich podstawowych cech jak 
jakość i wydajność – w ten sposób zopty-
malizowaliśmy rozmiary opakowań, które 
trafiają do naszych klientów. Musimy też 
stosować się do ich wymagań w zakresie 
szybkich i niezawodnych dostaw, ponie-
waż większość kontrahentów wymaga od 
nas realizacji zamówień w trybie just-in-
-time. W związku z tym od wielu lat nie-
ustannie pracujemy nad poprawą naszej 
organizacji i rentowności”.

Sukces nie byłby możliwy bez rzetelnych 
dostawców – zarówno materiałów, jak 
i maszyn. Produkcja w niezmiennie wyso-
kiej jakości wymaga dobrze wyszkolonego 
i wykwalifikowanego zespołu, a także nie-
zawodnego sprzętu. Jak podkreśla Piotr 
Bogucki, jednym z podstawowych czynni-
ków budujących pozycję firmy jest maszy-
na fleksograficzna SOMA OPTIMA2, która 
w zakładzie w Celestynowie pracuje przez 
całą dobę, na czterech zmianach. „Jest 
to sprawdzone i niezawodne rozwiązanie. 
Już podczas testów przeprowadzonych 
w Lanskrounie wiedzieliśmy, że OPTIMA2 
to najlepsza maszyna dostępna na rynku 
w tej cenie. Jest bardzo wydajna i pozwala 
nam uzyskać nadruki świetnej jakości. 

Kolejną jej zaletą jest to, że ogranicza 
odbijanie. Istotna pod względem produk-
tywności jest również łatwość jej obsługi – 
nasi operatorzy bardzo cenią jej przyjazną 
prostotę i ergonomię. Zdecydowaliśmy się 
na zakup i po kilku miesiącach już wiemy, 
że to rozwiązanie jest jakby stworzone 
dla nas. Zresztą markę SOMA znaliśmy 
już wcześniej – od dwóch lat pracuje 
u nas bobiniarka tego producenta i z niej 
również jesteśmy bardzo zadowoleni, tak 
samo jak z obsługi serwisowej. Korzy-
staliśmy z pomocy techników podczas 
montażu i wdrożenia OPTIMY2 i zawsze 
spotykaliśmy się z szybką reakcją. Moż-
na powiedzieć, że za każdym razem, gdy 
kontaktujemy się z serwisem, czujemy 
się, jakbyśmy rozmawiali z rodziną lub 
przyjaciółmi” – mówi Piotr Bogucki, i do-
daje: „Chociaż wydaje się, że przyszłością 
branży poligraficznej jest technologia 
cyfrowa, jednak moim zdaniem nadal nie 
jest to najlepsze rozwiązanie dla sektora 
opakowań. Dlatego postanowiliśmy nadal 
inwestować w technologię fleksograficzną, 
a jednocześnie obserwować rynek”. 

Firma Bogucki Folie w ciągu najbliż-
szych dwóch lub trzech lat zamierza 
skupić się na umocnieniu swojej pozycji 
wiodącego dostawcy folii termokurcz-
liwej w Europie Środkowo-Wschodniej 
oraz na rozwoju działalności w zakresie 
opakowań do żywności. Jak podkreśla 
jej dyrektor, poczynione inwestycje – 
m.in. w maszynę SOMA – stanowią 
doskonałą bazę dla tych planów. Firma, 
mając w zanadrzu także nową koncepcję 
wysokiej jakości opakowań dla produktów 
mięsnych i nabiału, zamierza stanąć do 
rywalizacji na tym rynku. 
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