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Maszyny lightline fi rmy Schubert są dostępne w krótkim czasie i odznaczają się 

wyjątkowo atrakcyjną ceną. Te wstępnie skonfi gurowane urządzenia pozwalają 

klientom bardziej elastycznie dostosowywać się do trendów i znacząco skrócić czas 

wprowadzania produktu na rynek.

Pakowarka LIGHTLINE CARTONPACKER składa się z jednej kompaktowej ramy i jest w stanie 

pakować pudełka, puszki, worki lub butelki w tace lub opakowania z pokrywą lub bez, 

jak i kartony typu wrap around oraz opakowania klapowe RSC. Rozwiązanie to oferuje 

ekonomiczny i oszczędzający miejsce sposób automatyzacji procesów pakowania za 

pomocą najbardziej wydajnej technologii na rynku, przy zachowaniu najwyższej 

dostępności i jakości opakowań.

Światowi producenci FMCG i marek własnych zaufali fi rmie Schubert.  

www.schubert.group

JAKIE PRODUKTY MAJĄ BYĆ PAKOWANE?

JAKI TYP KARTONU MA BYĆ STOSOWANY?

NIE MA POWODU, ABY DŁUŻEJ
ZAMRAŻAĆ DECYZJE
NIE MA POWODU, ABY DŁUŻEJ
ZAMRAŻAĆ DECYZJE

LIGHTLINE CARTONPACKER

POWITANIE

HALA 7.1        BUDKA C-701     

ANUGA FOODTEC KOLONIA
26 - 29 KWIECIEŃ 2022
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Po pyt na sa mo przy lep ne ma te ria ły ety kie to we
w Eu ro pie wzrósł w 2021 roku o ko lej ne 7%,
do pra wie 8,5 mld m2, i był wyż szy o 4,3% niż
w 2020 r. Jed nak przy czy ny ta kie go sta nu rze -
czy we wspo mnia nych la tach by ły cał ko wi cie
od mien ne: o ile w 2020 r. nad mia ro wy po pyt
na ety kie ty sa mo przy lep ne wy ni kał z za po -
trze bo wa nia pły ną ce go z klu czo wych sek to -

rów, ta kich jak spo żyw czy, środ ków hi gie ny oso bi stej, me dycz ny i far ma ceu tycz ny, o ty le je go
skok w dru gim i trze cim kwar ta le 2021 r. zwią za ny był z sil nym oży wie niem go spo dar czym 
ob ser wo wa nym w ca łej Eu ro pie. Tym cza sem jed nak, po cią gną cych się od la ta ubie głe go ro ku
ge ne ral nych za kłó ce niach w łań cu chach do staw, na po cząt ku 2022 roku do bra pas sa bran ży 
ety kiet skoń czy ła się w związ ku z prze cią ga ją cy mi się straj ka mi związ ków za wo do wych 
w pa pier niach w Fin lan dii oraz – ostat nio – rów nież u in ne go do staw cy z Hisz pa nii. 
Strajkujące papiernie odpowiadają za produkcję ponad 25% gatunków papieru wykorzystywanych
do produkcji etykiet samoprzylepnych w Europie. Chociaż na początku 2022 roku łańcuch
dostaw surowców do produkcji etykiet został stosunkowo skutecznie wzmocniony przez samych
producentów etykiet (w dużej mierze dzięki okresowi wzmożonego handlu poprzedzającego
strajk oraz istniejącym rezerwom materiałów etykietowych), tendencja ta prawdopodobnie nie
utrzyma się w drugim kwartale 2022 roku. Trwające niedobory materiałów samoprzylepnych
mogą poważnie zakłócić dostawy etykiet i opakowań do branż spożywczej, farmaceutycznej,
ochrony zdrowia oraz logistycznej w całej Europie. 
Przyjmując, że do wyprodukowania standardowej etykiety potrzebne jest 10 cm2 surowca, co roku
w Europie zużywanych jest 8,5 mld m2 materiału, co odpowiada prawdziwie astronomicznej
liczbie blisko 16,5 mld etykiet wytwarzanych tygodniowo. To prawie 50 etykiet na głowę
mieszkańca (również w skali tygodnia!). 
Koszt pojedynczej etykiety – patrząc przez pryzmat całkowitej wartości produktu – może
wydawać się niski, jednak szkody wynikające z jej braku dla producentów towarów, firm
logistycznych, konsumentów, a ostatecznie dla gospodarek i społeczeństw Europy są znaczne.
Od końca stycznia europejskie stowarzyszenie producentów etykiet FINAT apeluje do stron
uczestniczących w strajku o uwzględnienie szerszego wpływu sporu na ich klientów:
producentów etykiet, właścicieli marek, sprzedawców detalicznych i wreszcie konsumentów. 
Jak dotychczas apele te nie spowodowały przyspieszenia procesu negocjacyjnego. 
Zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw były jednym z powodów odwołania tegorocznej
edycji targów Labelexpo Europe. Ta kontrowersyjna decyzja została podjęta na niespełna
2 miesiące przed targami, zostawiając wielu wystawców z zobowiązaniami wobec hoteli, firm
logistycznych, wykonujących zabudowy targowe i cateringowych, a zwiedzających z biletami
lotniczymi i opłaconymi pokojami. Rynek nie znosi próżni, dlatego termin targów został już
zagospodarowany dniami otwartymi, organizowanymi przez dostawców takich jak Durst,
Heidelberg czy Xeikon. W marcowym Opakowaniu także znajdziecie Państwo wiele ar ty ku łów
po świę co nych pro duk cji ety kiet.
Owoc nej lek tu ry!

wYdawcY

Alfa-Print Sp. z o.o.
świętokrzyska 14A I 00-050 Warszawa
tel.: 22 828 14 53 I tel.: 22 654 26 08
tel./fax: 22 828 14 00

Wydawnictwo
Sigma-NOT Sp. z o.o.
Ratuszowa 11
03-450 Warszawa I skr. poczt. 1004
tel.: 22 818 09 18 I tel./fax: 22 619 21 87

rada programowa

prof. dr hab. inż. jewgienij Babluk
dr janusz Cymanek
em. prof. nzw. dr inż. Bohdan Czerniawski
dr inż. Kazimiera ćwiek-Ludwicka
mgr inż. Marian Feldman
em. prof. nzw. dr hab. inż. Stefan jakucewicz
dr joanna Karwowska
dr hab. inż. Svitlana Khadzhynova
prof. dr hab. jan Michniewicz
dr hab. inż. georgij Petriaszwili
dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk
mgr inż. Ryszard Warczyński
em. prof. nzw. dr hab. inż. hanna Żakowska

Czasopismo jest członkiem Polskiej 
Izby Fleksografów, Polskiej Izby Opakowań 
oraz partnerem medialnym Polskiej Izby Druku

Druk:
Lotos-Poligrafia Sp. z o.o.
www.lotos-poligrafia.pl

Okładka uszlachetniona 
folią Soft Touch
marki Derprosa™

Foliowanie okładki:
Follak Sp. z o.o. Sp.K.
www.follak.com.pl

Pierwotną formą czasopisma „Opakowanie”
jest wersja papierowa.

REDAKCjA NIE ODPOWIADA zA TREść OgłOSzEń 
I ARTyKUłóW SPONSOROWANyCh ORAz zASTRzEgA
SOBIE PRAWO DOKONyWANIA zMIAN W NADSyłANyCh
MATERIAłACh.
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W obliczu coraz krótszych serii oraz większej różnorodności, pozostanie 
rentownym i elastycznym jest kluczowe. CYFROWY DRUK ETYKIET

 

świetnie uzupełnia konwencjonalną technologię. Jako jedyni, mamy 
w ofercie maszyny wykorzystujące obie techniki druku cyfrowego 
i dopasujemy właściwy model do Twoich potrzeb.

BIEGNIJ
BO ZOSTANIESZ 
WYPRZEDZONY

Umożliwia produkcję najbardziej różnorodnych 
etykiet z wykorzystaniem 

(suchy toner), przy wyższej prędkości 
i niższych kosztach operacyjnych.

To niski poziom inwestycji i zalety 
druku inkjetowego UV, doceniane 
m.in. w sektorze zdrowia i urody, piw 
oraz etykiet przemysłowych.

Będzie cyfrowym uzupełnieniem 

druk inkjetowy UV  
z rozszerzoną gamą kolorów.

Xeikon CX300 Xeikon PX3300 Xeikon PX30000

Skontaktuj się z Nami:
Michał Kuczkowski - Kierownik Sprzedaży w Polsce 

        

mailto:michal.kuczkowski@flintgrp.com
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xeikon café o cYfrowYch innowacjach

W reakcji na de cy zję or ga ni za to rów o wy co fa niu tar gów La be le xpo
Eu ro pe z ka len da rza te go rocz nych im prez bran żo wych fir ma Xe ikon
i jej part ne rzy biz ne so wi przy go to wu ją spe cjal ną edy cję wy da rze -
nia Xe ikon Café, któ re od bę dzie się pod ko niec kwiet nia w głów nej
sie dzi bie Xe ikon w bel gij skiej An twer pii. Udział jest bez płat ny,
a uczest ni cy zy ska ją oka zję od kry cia no wych roz wią zań do dru ku
cy fro we go dla sze ro kiej ga my apli ka cji i sek to rów. 
Fi lip Wey mans, wi ce pre zes ds. mar ke tin gu, wy ja śnia: W obec nych
nie pew nych cza sach, gdy dru kar nie sto ją w ob li czu bez pre ce den so -
wych wy zwań, chce my po now nie na wią zać [z ni mi] kon takt, za an ga -
żo wać i za pre zen to wać in no wa cje ma ją ce po ten cjał roz wią za nia tych
wy zwań. Xe ikon Café stwo rzo no po to, by uczy ły, od kry wa ły i łą czy ły.
Każ de wy da rze nie ma za po zna wać go ści z naj now szy mi tren da mi
w za kre sie di gi ta li za cji pro duk cji po li gra ficz nej, od kry wać no we za sto -
so wa nia dru ku, po ka zy wać na ży wo roz ma ite kon fi gu ra cje pro duk cji
cy fro wej oraz po zwa lać na wią zy wać kon tak ty z in ny mi dru kar nia mi
i prze twór ca mi. W trak cie naj bliż szej kwiet nio wej im pre zy od wie -
dza ją cy bę dą mie li oka zję zo ba czyć w ak cji naj now sze roz wią za nia

tech no lo gicz ne, któ re z pew no ścią spo tka ją się z du żym za in te re -
so wa niem.
Xe ikon przy go to wał pro gram kon fe ren cyj ny, w trak cie któ re go
bran żo wi eks per ci bę dą dys ku to wać o ak tu al nych kwe stiach do -
ty czą cych na szej bran ży. To wa rzy szyć im bę dą po głę bio ne pre -
zen ta cje róż nych apli ka cji, a tak że wie le oka zji do in te rak cji i za -
da wa nia py tań.
Wey mans pod su mo wu je: Cze ka my na oka zję za pre zen to wa nia 
róż nych moż li wo ści za pew nia nych przez tech no lo gie cy fro we, któ re od -
po wia da ją na po trze by współ cze snych dru karń i prze twór ców. Cy fro we
in no wa cje to re ak cja na ryn ko we tren dy. Wszyst kie ma szy ny Xe ikon są
obec nie pro jek to wa ne z my ślą o po łą cze niu z chmu rą i in ter fej sa mi 
no wej ge ne ra cji, któ re umoż li wia ją łącz ność i in te gra cję na każ dym 
eta pie. Dzię ki po nad 30-let nie mu do świad cze niu w za kre sie tech no lo gii
cy fro wych Xe ikon jest w sta nie do ra dzać i wspie rać fir my w ich cy fro wych
wy bo rach, za pew nia jąc ni mniej ni wię cej, tyl ko roz wój biz ne su.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe IN FOR mA CjI FIR my Xe IKON 

averY dennison kupuje 
technoLogię etYkiet LinerLess

17 mar ca bieżącego roku fir ma Ave ry Den ni son po in for mo wa ła
o za ku pie tech no lo gii ety kiet li ner less (bez pod kła du) opra co wa -
nej przez przed się bior stwo Catch po int z an giel skie go york shi re.
za kup obej mu je pra wo do pa ten tów, mar ki, ta jem nic han dlo wych
i know -how fir my Catch po int. 
Obie stro ny po czy ni ły usta le nia ma ją ce na ce lu za pew nie nie 
nie prze rwa ne go wspar cia dla ze spo łu Catch po int. zgod nie z umo -
wą Ave ry Den ni son bę dzie ho no ro wać ist nie ją ce umo wy han dlo -
we tej fir my.
Dzię ki prze ję ciu Catch po int Ave ry Den ni son zy ska wła sność in te lek -
tu al ną, któ ra po mo że nam wy peł nić dwa spo śród na szych głów nych
ce lów zrów no wa żo ne go roz wo ju na rok 2030: do star czyć in no wa cje,
któ re przy spie sza ją roz wój go spo dar ki obie gu za mknię te go, oraz
ogra ni czyć ne ga tyw ny wpływ na śro do wi sko na szych dzia łań 
i tech no lo gii – mó wi No el Ka smi, wi ce pre zes ds. mar ke tin gu w dzia-
le ma te ria łów ety kie to wych i Opa ko wa nio wych Ave ry Den ni son
eme NA. – Ja ko że dą ży my do te go, aby ety kie ty bez pod kła du by ły
po wszech nie do stęp ne dla na szych klien tów, ta tech no lo gia po mo że
nam dzia łać szyb ciej, dzię ki cze mu zrów no wa żo ne i oszczęd ne roz -
wią za nia bę dą ła twiej do stęp ne dla klien tów z ca łe go świa ta. Jest to
świa to wej kla sy tech no lo gia, któ ra przy nie sie re al ne ko rzy ści na szym
klien tom i śro do wi sku.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe IN FOR mA CjI FIR my Ave Ry DeN NI SON

Zmia na ter mi nu 
targów La be Le xpo eu ro pe

Or ga ni za tor po in for mo wał o no wym ter mi nie tar gów La be le xpo
Eu ro pe 2022, któ re od bę dą się w dniach 11-14 wrze śnia 2023 roku.
ze spół od po wie dzial ny za przy go to wa nie wy sta wy pod jął de cy zję
o jej prze su nię ciu wsku tek sil nej pre sji na łań cuch do staw, z ja ką bo -
ry ka się obec nie eu ro pej ska bran ża ety kiet, jak rów nież gwał tow nie
zmie nia ją cą się sy tu ację na Ukra inie. 
De cy zja ta jest wy ni kiem ści słych kon sul ta cji z wy staw ca mi, sto wa -
rzy sze nia mi i sze ro ko po ję tą bran żą ety kiet, któ rzy czę sto bez po -
śred nio od czu wa ją skut ki nie do bo ru kom po nen tów i ma te ria łów. 
Te bra ki, spo wo do wa ne przez pan de mię, na si li ły się w ostat nich 
mie sią cach, a dłu gie ter mi ny re ali za cji za kłó ca ją obec nie dzia ła nie 
łań cu cha do staw w Eu ro pie. W związ ku z tym, że im pre za mia ła się 
od być za nie ca łe dwa mie sią ce, ze spół od po wie dzial ny za jej or ga -
ni za cję po sta no wił zmie nić ter min w naj lep szym in te re sie spo łecz -
no ści pro du cen tów ety kiet.
Po tej de cy zji ko lej nym waż nym wy da rze niem o glo bal nym cha rak -
te rze skie ro wa nym do sek to ra dru ku opa ko wań bę dzie wy sta wa La -
be le xpo Ame ri cas, któ ra od bę dzie się w Cen trum Kon fe ren cyj nym
Do nal da E. Ste phen sa w Chi ca go w dniach 13-15 wrze śnia 2022 r.
In ne im pre zy spod zna ku La be le xpo or ga ni zo wa ne w tym ro ku to:
La be le xpo Asia (28 czerw ca – 1 lip ca), La be le xpo In dia (10-13 li sto -
pa da) i La be le xpo So uth Chi na (7-9 grud nia).

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe IN FOR mA CjI OR gA NI ZA TO RA
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pLast-box po po ża rZe 
w Za kła dZie w cZer ni ho wie:
odbudujemY to, co najważniejsZe!

gru pa Plast Box po in for mo wa ła o po ża rze w za kła dzie pro -
duk cyj nym Plast -Box Ukra ina w Czer ni ho wie, któ ry wy buchł
w wy ni ku pro wa dzo nych dzia łań wo jen nych wojsk ro syj skich.
znisz cze niu ule gły ha la pro duk cyj na i ma ga zy no wa, a tak że po -
miesz cze nia biu ro we. Obec nie, ze wzglę du na utrzy mu ją ce się
wy so kie ry zy ko za gra ża ją ce bez pie czeń stwu, ca łość strat trud -
na jest do usta le nia.
Na na szych oczach zma te ria li zo wa ło się ry zy ko, któ re jesz cze 
kil ka ty go dni te mu by ło trud ne do osza co wa nia. W mo men cie roz po -
czę cia ro syj skiej agre sji na Ukra inę na sza fa bry ka zna la zła się na
te re nach bez po śred nio na ra żo nych na dzia ła nia wo jen ne. W mi nio -
ny week end sta ła się ona ce lem ata ku ra kie to we go. Znisz cze nie 
fa bry ki, na szej du my, sta no wi dla nas ogrom ny cios. Stały za nią 
po tęż ny wy si łek in we sty cyj ny, za an ga żo wa nie, pa sja wie lu lu dzi oraz
ich miej sca pra cy – mó wi grze gorz Paw lak, pre zes za rzą du
Plast -Box SA.  
Jed nak, tak jak Ukra ina, my da lej bę dzie my wal czyć. Ma my du żo
wia ry i si ły, dla te go od bu du je my to miej sce i ten biz nes – de kla ru je,
do da jąc: Pod ję li śmy już kro ki w ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa 
na szym pra cow ni kom po cho dzą cym z Ukra iny i ich ro dzi nom, tym,
któ rzy ucier pie li w trak cie woj ny. Na bie żą co mo ni to ru je my sy tu ację
i za de kla ro wa li śmy wspar cie oraz pod ję cie od po wied nich dzia łań,
aby jak naj szyb ciej re ago wać na po ja wia ją ce się po trze by – informuje
grzegorz Pawlak.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe IN FOR mA CjI FIR my PLAST -BOX

fLint gro up 
do pi na sprZe daż dZia łu xsYs 
fi Lii Lo ne star funds

W po nie dzia łek 28 lu te go Flint gro up po in for mo wa ła o uda nym
ukoń cze niu pro ce su sprze da ży swe go od dzia łu XSyS fi lii Lo ne
Star Funds, glo bal ne go pry wat ne go fun du szu ka pi ta ło we go.
Szcze gó ły trans ak cji nie zo sta ły ujaw nio ne.
Ste ve Dry den, dy rek tor ge ne ral ny Flint gro up, sko men to wał: 
je ste śmy nie zmier nie za do wo le ni z za koń cze nia sprze da ży 
na sze go od dzia łu XSYS. Trans ak cja jest ko rzyst na dla Flint Gro up
za rów no pod wzglę dem fi nan so wym, jak i stra te gicz nym, po nie -
waż wzmac nia na szą po zy cję ja ko li de ra w za kre sie ma te ria łów
eks plo ata cyj nych do dru ku kon wen cjo nal ne go i cy fro we go oraz 
wy po sa że nia dla roz wi ja ją cych się seg men tów Pa pie ru i Tek tu ry,
Opa ko wań Gięt kich i Ety kiet Wą skow stę go wych. Chciał bym po dzię -
ko wać na szym ko le gom z XSYS za ich cięż ką pra cę oraz ży czyć 
im uda nej przy szło ści w Lo ne Star.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe IN FOR mA CjI FLINT gRO uP

branża opakowaniowa 
ZjednocZona w sprawie ukrainY

Na re ak cję bran żo wych firm dzia ła ją cych w sek to rze opa ko wań
na woj nę w Ukra inie nie trze ba by ło dłu go cze kać. Sy tu acja skło -
ni ła do za ję cia sta no wi ska pro du cen tów ma szyn, do staw ców
ma te ria łów, a na wet or ga ni za to rów im prez (ta kich jak Mes se
Düssel dorf gro up, któ ra za wie si ła dzia łal ność swej spół ki -cór ki
Mes se Düssel dorf Mo scow).
jed no znacz ne sta no wi sko prze ciw agre sji za ję ły PEFC i FSC.
Pierw sza – naj więk sza świa to wa or ga ni za cja zaj mu ją ca się cer -
ty fi ka cją pro duk tów le śnych – ogło si ła, że wszel kie drew no z Ro -
sji i Bia ło ru si jest obec nie uzna wa ne za „po cho dzą ce ze stre fy
kon flik tu” i ja ko ta kie nie mo że być sto so wa ne w pro duk tach
przez nią cer ty fi ko wa nych. Na za wie sze nie wszyst kich cer ty fi ka -
tów han dlo wych w Ro sji i na Bia ło ru si oraz „za blo ko wa nie wszel -
kich do staw drew na pod le ga ją ce go kon tro li” z obu kra jów zde cy -
do wał się rów nież Mię dzy na ro do wy za rząd FSC. 
O za wie sze niu wszel kich za ku pów drew na z Ro sji, do staw pro -
duk tów do te go kra ju oraz wstrzy ma niu dzia łal no ści na le żą cej
do niej wal cow ni sklej ki w Czu do wie (gdzie pra cu je więk szość
z 800 pra cow ni ków fir my w tym kra ju) po in for mo wa ła fiń ska
UPM. Ana lo gicz nie po stą pi ła Sto ra En so, wstrzy mu jąc pro duk cję,
wy pła tę pen sji oraz wszel ką ak tyw ność eks por to wą z te re nu
Ro sji (kon cern za trud nia tam 1100 osób w trzech fa bry kach tek -
tu ry fa li stej i dwóch tar ta kach). Te tra Pak ogra ni czy ła pro duk cję
w Ro sji do opa ko wań na ar ty ku ły spo żyw cze pierw szej po trze by,
ale za wie si ła wszel kie no we in we sty cje. 
Nie wszyst kie fir my za re ago wa ły na woj nę rów nie zde cy do wa -
nie. Kon cern Mon di oświad czył, że ob ser wu je sy tu ację i kon tro -
lu je świa to we re ak cje, jed nak nie prze rwał dzia łal no ści w Ro sji,
któ ra od po wia da za 12% je go ob ro tów (za to wstrzy mał pro duk -
cję w swym lwow skim za kła dzie). W chwi li od da wa nia nu me ru
do dru ku sta no wi ska w spra wie kon flik tu nie za ję ła Smur fit 
Kap pa, któ ra pro wa dzi dzia łal ność na te re nie Fe de ra cji Ro syj -
skiej, po sia da jąc trzy fa bry ki w Sankt Pe ters bur gu oraz bę dąc
wła ści cie lem ro syj skie go pro du cen ta opa ko wań Soy uz. Rów nież
Am cor nie wy co fał się z Ro sji, choć za po wie dział wstrzy ma nie
no wych pro jek tów i in we sty cji oraz za prze sta nie eks por tu „tak
szyb ko, jak to moż li we”. 
Na wstrzy ma nie do staw na ro syj ski ry nek zde cy do wa li się 
do staw cy roz wią zań do dru ku cy fro we go, fir my: Ep son, Ri coh, 
Ca non oraz Ko ni ca Mi nol ta. 
Prze moc i znisz cze nia spo wo do wa ne ata ka mi woj sko wy mi na
Ukra inę są szo ku ją ce dla nas wszyst kich. Szcze rze nie po ko imy się
o na szych ko le gów i na ród ukra iń ski, któ rych ży cie zo sta ło głę bo ko
do tknię te – oświad czył Ca non.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe IN FOR mA CjI PRA SO WyCh 
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jak in for mu je or ga ni za tor, bry tyj ska fir ma
Mack -Bro oks Exhi bi tions, łącz nie 10 618
uczest ni ków z 65 kra jów przy by ło do sto li -
cy Ba wa rii, aby za po znać się z ma szy na mi,
sys te ma mi, ma te ria ła mi i roz wią za nia mi 
dla sze ro ko po ję tej bran ży dru ku i opa ko -
wań, z cze go 5675 sta no wi li od wie dza ją cy
tar gi w ce lach stric te biz ne so wych. łącz -
nie 474 wy staw ców z 23 kra jów za pre zen -
to wa ło swo je naj now sze tech no lo gie na po -
wierzch ni wy sta wien ni czej wy no szą cej
oko ło 12,5 tys. m2.

praw dZi wie mię dZY na ro do we
Więk szość od wie dza ją cych po cho dzi ła z:
Nie miec, Włoch, Wiel kiej Bry ta nii, hisz pa nii,

Au strii i Fran cji. Naj licz niej re pre zen to -
wa ny mi kra ja mi wśród wy staw ców by ły:
Niem cy, Wło chy, Fran cja, Wiel ka Bry ta nia
i Szwaj ca ria. W tym ro ku tar gi od wie dzi ło
sto sun ko wo nie wie lu go ści z Pol ski, na pew -
no na fre kwen cję wpły nął rów nież strajk 
ob słu gi na ziem nej, pa ra li żu ją cy nie miec kie 
lot ni ska pierw sze go dnia tar gów. Wy da rze -
nia od by ły się w ści słym re żi mie sa ni tar -
nym – wstęp na tar gi mia ły je dy nie oso by
za szcze pio ne, ozdro wień cy oraz le gi ty mu ją -
ce się ne ga tyw nym te stem. Obo wią zy wa ły
rów nież ma secz ki i to nie ja kie kol wiek,
a FFP2. Ich no sze nie by ło bar dzo re stryk cyj -
nie prze strze ga ne, co nie dzi wi w ob li czu
fak tu, iż w po prze dza ją cym tar gi ty go d-

niu w Niem czech od no to wy wa no po nad
200 tysięcy za ka żeń dzien nie. 
Wy da rze nia CCE, ICE i InPrint by ły pierw -
szą mię dzy na ro do wą im pre zą ca łej bran ży
prze twór stwa opa ko wań gięt kich, tek tu ry
fa li stej i dru ku prze my sło we go od cza su
wy bu chu pan de mii. Ocze ki wa nia wie lu do -
staw ców co do licz by zwie dza ją cych nie
zo sta ły speł nio ne; utrud nie nia w po dró żo -
wa niu i sy tu acja geo po li tycz na mia ły na to
z pew no ścią nie ba ga tel ny wpływ, lecz mi mo
to wie le firm pod kre śla ło, że tar gi by ły po -
trzeb ne i wy cze ki wa ne.
Za pew nie nie cen tral nej plat for my dla bran ży
i zgro ma dze nie osób de cy zyj nych w ce lu na -
wią zy wa nia kon tak tów biz ne so wych i za wie ra -
nia kon trak tów za wsze by ło na szym wkła dem
w go spo dar kę – mó wi Ni co la ha mann, dy -
rek tor za rzą dza ją ca mack -Bro oks exhi bi -
tions. – Jed nak w tym ro ku wy ko na nie na szej
pra cy by ło waż niej sze niż kie dy kol wiek. I mu -
szę przy znać, że do brze by ło wi dzieć uzna nie
na twa rzach uczest ni ków i sły szeć głów nie
po zy tyw ne opi nie.

tar go we trio 
po now nie na ży wo

targi ice europe, cce international i inprint munich dedykowane 
przetwórcom opakowań giętkich, producentom tektury falistej i drukowi
przemysłowemu po raz pierwszy od 2019 roku odbyły się w trybie
stacjonarnym w dniach 15-17 marca 2022 r. w monachijskim centrum
targowym w niemczech, zapewniając branży bardzo potrzebne wydarzenie
na żywo i przywracając potencjalne możliwości biznesowe i networkingowe. 

Jak InformuJe organIzator, 

brytyJska fIrma mack-brooks exhIbItIons,

łącznIe 10 618 uczestnIków z 65 kraJów

przybyło do stolIcy bawarII, aby zapoznać

sIę z maszynamI, systemamI, materIałamI

I rozwIązanIamI dla szeroko poJęteJ 

branży druku I opakowań
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Wy ni ki ana li zy struk tu ry od wie dza ją cych
wy ka za ły, że go ście po cho dzi li z na stę pu ją -
cych sek to rów prze my słu: 

– opa ko wa nia, po li gra fia, two rzy wa sztucz -
ne, in ży nie ria, pa pier, che mia, mo to ry -
za cja, tek sty lia oraz elek tro ni ka (ICE 
Eu ro pe);

– za kła dy pro duk cji tek tu ry fa li stej i za kła dy
prze twór cze, pro du cen ci opa ko wań, po li -
gra fia, pro jek tan ci i spe cja li ści ds. opa ko -
wań, roz wią za nia lo gi stycz ne dla bran ży
tek tu ry fa li stej (CCE In ter na tio nal);

– prze mysł po li gra ficz ny, prze mysł opa ko -
wa nio wy, prze mysł pro duk cyj ny, pro jek -
tan ci/agen cje re kla mo we (InPrint). 

Dzię ki tar gom ICE Eu ro pe, CCE In ter na tio nal
i InPrint Mu nich stwo rzy li śmy swo isty hub dla
spe cja li stów z bran ży w cza sie, gdy by ło to naj -
bar dziej po trzeb ne – do da je Pa trick her man,
dy rek tor ds. wy da rzeń zwią za nych z prze -
my słem prze twór czym, pa pier ni czym i po -
li gra ficz nym w mack -Bro oks exhi bi tions. – 
Za rów no wy staw cy, jak i od wie dza ją cy by li bar -
dzo za do wo le ni z no wo na wią za nych kon tak -
tów biz ne so wych. Nie któ rym uda ło się na wet
sprze dać na tar gach swo je ma szy ny i roz -
wią za nia.
Te go rocz ne tar go we trio nie by ło mo że
miej scem licz nych pre mier (jed ną z nich by -

ła pre zen ta cja ma szy ny EFI No zo mi 14000
UV LED, któ rej po świę ca my osob ny ar ty -
kuł), ale za to umoż li wi ło spo tka nia twa rzą
w twarz, któ rych wszyst kim zde cy do wa nie
bra ko wa ło.

Tar gi ICE Eu ro pe 2022 sta no wi ły ide al ną plat -
for mę, aby w koń cu po now nie spo tkać się
z na szy mi obec ny mi i no wy mi klien ta mi – 
przy zna je Dirk Schröder, kie row nik Dzia łu
Sprze da ży, er hardt+Le imer gmbh. – By li -
śmy na praw dę szczę śli wi, że po tak dłu gim
cza sie mo gli śmy wró cić na te ren tar gów i spo -
tkać się z klien ta mi oso bi ście. Ja kość kon tak -
tów biz ne so wych wy ge ne ro wa nych na na szym
sto isku by ła zna ko mi ta, więc dla nas tar gi za -

koń czy ły się suk ce sem. Z nie cier pli wo ścią cze -
ka my na po wrót w przy szłym ro ku.

na gro dY ice 2022 
i bo ga tY pro gram kon fe ren cji

Po raz trze ci or ga ni za tor tar gów uho no-
ro wał naj lep sze prak ty ki, do sko na łość, in no -
wa cyj ność i wy bit ne osią gnię cia wy staw -
ców na gro da mi ICE Awards w trzech ka te -
go riach: „Cy fro we roz wią za nia kon wer tin go -
we”, „zrów no wa żo ne pro duk ty i pro ce sy
pro duk cyj ne” oraz „Efek tyw ne roz wią za nia
pro duk cyj ne”. 
Ni co la ha mann wrę czy ła na gro dy ICE
Awards 2022 pierw sze go dnia tar gów,
a zwy cięz cy zo sta li wy ło nie ni w gło so wa-

Wy da rze nia CCE, ICE i InPrint by ły pierw szą mię dzy na ro do wą im pre zą 
ca łej bran ży prze twór stwa opa ko wań gięt kich, tek tu ry fa li stej i dru ku prze my sło we go 
od cza su wy bu chu pan de mii
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niu on li ne na stro nie in ter ne to wej tar gów.
Na li ście no mi no wa nych zna la zło się
29 zgło szeń wy staw ców, a ok. 1000 eks per -
tów bran żo wych od da ło swo je gło sy, aby
wy ło nić zwy cięz ców po szcze gól nych ka -
te go rii.
Fir ma DIE NES We rke für Ma schi nen te ile
gmbh & Co. Kg otrzy ma ła 44% wszyst kich
gło sów w ka te go rii „Cy fro we roz wią za nia
kon wer tin go we” i zdo by ła na gro dę ICE
Award za roz wią za nie TEOC AddOn, któ re
prze twa rza ze bra ne da ne ma szy no we, śro -
do wi sko we i ser wi so we, a wnio ski opar te
na dal szej ana li zie da nych są wy ko rzy sty -
wa ne przede wszyst kim do opty ma li za cji
pro ce su w za kła dzie klien ta w ce lu ogra ni -
cze nia prze sto jów ma szyn i zwięk sze nia
wy daj no ści.

W ka te go rii „zrów no wa żo ne pro duk ty 
i pro ce sy pro duk cyj ne” fir ma WORK Mi cro -

wa ve gmbh otrzy ma ła 52% wszyst kich 
gło sów i zdo by ła na gro dę ICE Award za
WORKSens SR Se ries – kom plek so we roz -
wią za nie do cią głe go, do kład ne go mo ni to ro -
wa nia wil got no ści w li nii pro duk cyj nej pod -
czas wy twa rza nia, któ re moż na zin te gro-
wać z ist nie ją cy mi li nia mi i któ re jest zgod -
ne z kon cep cja mi cy fro we go Prze my słu 4.0.
Otrzy mu jąc 53% wszyst kich gło sów, fir ma
te sa SE zdo by ła na gro dę ICE Award w ka te -
go rii „Wy daj ne roz wią za nia pro duk cyj ne”
za pro dukt te sa 51948 Black X, któ ry za -
pew nia do sko na łe wła ści wo ści zwil ża ją ce
na fo liach o wy so kim po śli zgu, gwa ran tu jąc
bez piecz ne łą cze nie na wet przy du żych
pręd ko ściach ma szy ny, a jed no cze śnie
zmniej sza jąc ilość od pa dów.

Kom plek so wy pro gram kon fe ren cji na
tar gach InPrint, re ali zo wa ny przez XA AR
i pro wa dzo ny przez Wer ne ra za pkę (WzA -

-Con sul ting), za pew nił uczest ni kom eks cy -
tu ją cy wgląd w roz wój ryn ku i in no wa cyj ne
pro jek ty. Po nad 60 pre le gen tów na dwóch
spe cjal nie przy go to wa nych sce nach kon -
fe ren cyj nych, w tym se sje FuturePrint pro -
wadzo ne przez Fra ze ra Che ster ma na i Mar -
cu sa Tim so na, za pew ni ło pe łen prze gląd
te ma tycz ny. Se sje Se mi na riów Otwar tych
CCE obej mo wa ły stu dia przy pad ków, wy -
kła dy tech nicz ne i dys ku sje pa ne lo we na
te mat naj now szych tren dów i osią gnięć
w bran ży tek tu ry fa li stej i li tej.

do Zo ba cZe nia Za rok!
Wie lu wy staw ców te go rocz nych tar gów już
za po wie dzia ło, że po now nie za pre zen tu je
się na ko lej nych tar gach ICE Eu ro pe, CCE 
In ter na tio nal i InPrint Mu nich 2023, któ re
za pla no wa no w dniach 21-23 mar ca 2023
roku, tra dy cyj nie w Cen trum Tar go wym
w Mona chium w Niem czech. AN

wIelu wystawców tegorocznych 

targów Już zapowIedzIało, że ponownIe

zaprezentuJe sIę na koleJnych targach 

Ice europe, cce InternatIonal I InprInt

munIch 2023, które zaplanowano

w dnIach 21-23 marca 2023 roku,

tradycyJnIe w centrum targowym

w monachIum w nIemczech
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w dniach 26-28 kwietnia 2022 na terenie 
ptak warsaw expo będzie miało miejsce wydarzenie
zrzeszające branżę opakowań: międzynarodowe targi
techniki pakowania i opakowań – warsaw pack. Będzie
to niepowtarzalna okazja do poznania szerokiej oferty
produktów i usług gwarantujących różnokierunkowy,
a przy tym kompleksowy rozwój przedsiębiorstwa.

Tar gi War saw Pack od lat cie szą się spo rym uzna niem, o czym
świad czy wie le po zy tyw nych opi nii wy staw ców, któ rzy wzię li udział
w po przed nich edy cjach te go wy da rze nia. Wie le ko men ta rzy wska -
zu je na to, że Tar gi Tech ni ki Pa ko wa nia i Opa ko wań w Ptak War saw

Expo z ro ku na rok ro sną w si łę, gro ma dząc co raz wię cej chęt nych
do udzia łu w im pre zie. War saw Pack to plat for ma, któ ra gwa ran tu -
je do god ne i pro fe sjo nal ne wa run ki do na wią za nia biz ne so wej
współ pra cy, a tak że po zna nia in no wa cyj nych tren dów do stęp nych
na ryn ku opa ko wań
Or ga ni za to rzy in for mu ją: „Pod czas tej edy cji usys te ma ty zo wa li -
śmy na szych wy staw ców w de dy ko wa nych stre fach. Wy da rze nie
wzbo ga co ne bę dzie róż ne go ro dza ju szko le nia mi i kon fe ren cja mi
oraz utwo rzo ną przez nas Ra dą Pro gra mo wą, do któ rej za pro si li -
śmy li de rów bran ży, a tak że klu czo we Izby i in sty tu cje bran żo we,
aby mie li re al ny wpływ na two rze nie i roz wój War saw Pack.”

OPRACOWANO NA PODSTAWIe INFORmACjI ORgANIZATORA

warsaw pack
– wydarZenie branży opakowań

https://warsawexpo.eu
mailto:info@warsawexpo.eu
https://www.facebook.com/warsawexpo/
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W kon fe ren cji wziął udział Ser gio Dompé,
pre zes za rzą du Dompé Far ma ceu ti ci i pre -
zes Phar min tech po we red by IPACK -ImA
2022, któ ry stwier dził: Pan de mia po ka za ła, że   
tech no lo gia i ba da nia mo gą nadać du że przy -
spie sze nie na ukom o ży ciu, zmie nia jąc zdro -
wie w ka mień mi lo wy sze ro ko po ję te go roz wo -
ju. Je śli uda nam się wy ko rzy stać hi sto rycz ną
szan sę dzia ła nia na rzecz na pra wy i od por no -
ści, da jąc pierw szeń stwo kon ku ren cyj no ści
oraz uni ka jąc roz pro sze nia za so bów, Wło chy

mo gą po mno żyć hi sto rie suk ce su kon ku ro wa -
nia na po zio mie glo bal nym. Kon cen tra cja
na ob sza rach naj no wo cze śniej szych ba dań
i in ter dy scy pli nar no ści oraz wy ko rzy sta nie sy -
ner gii ze świa tem sztucz nej in te li gen cji, na uk
cy fro wych i ma te ria ło znaw stwa po zwo li stwo -
rzyć in no wa cyj ne roz wią za nia. W tym kon tek -
ście Phar min tech jest waż nym ośrod kiem
zdol nym do przy spie sze nia ca łe go eko sys te -
mu po przez stwo rze nie prze strze ni na spo t-
ka nie przed sta wi cie li prze my słu far ma ceu -

tycz ne go, na uki i śro do wisk uni wer sy tec kich,
jak rów nież za pew nie nie moż li wo ści po rów -
na nia ofert za awan so wa nych tech no lo gii.

W swo im wy stą pie niu gior gio Bru no z AFI
pod kre ślił zna cze nie po zy tyw nej sy ner gii
mię dzy ope ra to ra mi tar gów a or ga ni za cja -
mi na uko wo -tech nicz ny mi dzia ła ją cy mi
w bran ży che micz no -far ma ceu tycz nej. 
Pre le gent wska zał też stra te gicz ne zna cze -
nie wza jem nych re la cji mię dzy wło ski mi li -
de ra mi w dzie dzi nie pro duk cji tech no lo gii
far ma ceu tycz nej. Mó wił rów nież na te mat
po wro tu do waż ne go wy da rze nia mię dzy na -
ro do we go, ta kie go jak Phar min tech, z któ -
rym AFI współ pra co wa ło od kil ku edy cji
współ two rząc i ko or dy nu jąc pre zen ta cje
tre ści tech nicz no -na uko wych.
W kon fe ren cji wzię li udział głów ni part ne rzy
wy da rze nia przed sta wia jąc te ma ty, któ re
wzbo ga cą pa no ra mę wy sta wien ni czą o po -

prZy sZłość 
branży li fe scien ce 

10 marca br. odbyła się w formule zdalnej konferencja prasowa 
poświęcona specjalnej edycji wydarzenia pharmintech powered by 
ipack-ima. pharmintech to międzynarodowe targi technologii przetwarzania
i pakowania dla branż: farmaceutycznej, parafarmaceutycznej, kosmetycznej,
wyrobów medycznych i biotechnologicznej. najbliższa edycja odbędzie się
od 3 do 6 maja w mediolanie, równolegle z targami ipack-ima, które
prezentują innowacje w branży przetwarzania i pakowania dla przemysłu
spożywczego i niespożywczego.

tar gI phar mIn tech I Ipack -Ima od bę dą sIę w cen trum kon fe ren cyJ nym fIe ra mI la no (me dIo lan) w dnIach 3-6 ma Ja br. 

zda nIem or ga nI za to rów obec nIe Jest do bry mo ment na mIę dzy na ro do wą dys ku sJę, któ reJ te ma tem po wIn ny być In no wa cJe 

oraz no we per spek ty wy ryn ko we
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nad 150 firm spe cja li zu ją cych się w sek to -
rze Li fe Scien ce.

Al ber to Bar to li ni re pre zen tu ją cy AFI za po -
znał słu cha czy z pro gra mem wy da rze nia
za pla no wa ne go na 3 ma ja, któ re otwo rzy te -
go rocz ne tar gi Phar min tech. jak za po wie -
dział, głów ny na cisk zo sta nie po ło żo ny na
świat opie ki zdro wot nej, w tym: far ma ceu -
ty ki, wy ro by me dycz ne, su ple men ty die ty,
włącz nie z kwe stia mi re gu la cyj ny mi i za -
rzą dza niem łań cu chem do staw.

Lu cia Ce re sa re pre zen tu ją ca PDA za po wie -
dzia ła kon fe ren cję na te mat za sto so wa nia
idei Prze my słu 4.0 w pro duk cji, za pla no wa -
ną na 5 ma ja. W de ba cie we zmą udział pro -
du cen ci sprzę tu, do staw cy tech no lo gii
i przed sta wi cie le firm far ma ceu tycz nych.
Roz mo wy bę dą pro wa dzo ne wo kół cy fry za -
cji i in no wa cji, nie za brak nie pre zen ta cji hi -
sto rii przy pad ków i przy kła dów prak tycz -
nych za sto so wań.

Na to miast en zo Lac chi ni przy bli żył treść
kon fe ren cji opra co wa ną przez ISPE we
współ pra cy z Con fin du stria Me di cal De vi -
ces. W wy da rze niu za pla no wa nym na 6 ma -

ja uczest ni cy przy glą dać się bę dą zmia nom
pa ra dyg ma tu w sek to rze w świe tle no we go
roz po rzą dze nia w spra wie wy ro bów me -
dycz nych (MDR) i no wej dia gno sty ki in vi tro
uję tej w tych re gu la cjach (IVDR).

gian Pa olo Cra sta z uCI mA sku pił się na
zrów no wa żo nym roz wo ju łań cu chów do staw
to wa rów kon sump cyj nych, co jest głów-
nym te ma tem „Pac ka ging Spe aks gre en”, 
fo rum or ga ni zo wa ne go przez Pack -Me dia
we współ pra cy z UCI MA i AMA PLAST. W ter -
mi nie od 3 do 6 ma ja od bę dzie się pa nel eks -
per tów, in sty tu cji i firm zor ga ni zo wa ny, aby
omó wić re la cje mię dzy go spo dar ką o obie gu
za mknię tym a stra te gicz ną ro lą ca łe go łań -
cu cha do staw opa ko wań w róż nych sek to -
rach prze my słu, w tym w bran żach far ma -
ceu tycz nej, ko sme tycz nej i che micz nej.

Uczest ni cy kon fe ren cji mo gli po znać ze spół
pra cu ją cy nad or ga ni za cją ma jo we go wy da -
rze nia; obec ni by li mię dzy in ny mi: Va le rio So -
la, pre zes Ipack-Ima, Do me ni co Lun ghi, dy -
rek tor BU Pri va te La bel, Pet & Fo od Phar ma
In du stry w Bo lo gna Fie re oraz Ros sa no Boz -
zi, dy rek tor ge ne ral ny IPACK -IMA. Or ga ni za -
to rzy na kre śli li pro fil naj bliż szej edy cji tar -

gów IPACK -IMA, któ ra wraz z Phar min tech
ma zgro ma dzić po nad 1000 wy staw ców
i stać się naj waż niej szym mię dzy na ro do -
wym miej scem spo tkań bran ży w 2022 ro ku.
Tar gi Phar min tech, któ re w tym ro ku zo sta -
ną zor ga ni zo wa ne przez Ipack -Ima Srl dzię -
ki umo wie pod pi sa nej z Bo lo gna Fie re gro up,
od bę dą się w ha li 2. Ta kie ulo ko wa nie im -
pre zy ma pod kre ślić jej wy so ką spe cja li za -
cję w ob sza rach: „Phar ma & Nu tri tio nal”,
„Be au ty & Per so nal Ca re” oraz „Che mi cals 
& ho me Ca re”, jed no cze śnie wzmac nia jąc
sy ner gię mię dzy róż ny mi seg men ta mi wy -
sta wien ni czy mi.
Tar gi Phar min tech i IPACK -IMA od bę dą się
w cen trum kon fe ren cyj nym Fie ra Mi la no
(Me dio lan) w dniach 3-6 ma ja 2022 r. zda -
niem or ga ni za to rów obec nie jest do bry mo -
ment na mię dzy na ro do wą dys ku sję, któ rej
te ma tem po win ny być in no wa cje oraz no we
per spek ty wy ryn ko we. Do dat ko we szan se
na ta ki dia log wy ni ka ją z po łą cze nia wy da -
rze nia z tar ga mi Print4All i In tra lo gi sti ca Ita -
lia, któ re zo sta ną zor ga ni zo wa ne w tym sa -
mym miej scu i cza sie.

NA POD STA WIe mA Te RIA łóW IPACK -ImA 

OPRA CO WA łA BZ
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dla prac gdzie  proof jest wzorcem

Oszczędzaj czas i pieniądze w całym 
cyklu produkcyjnym
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Odwiedź stronę miraclon.com/go/pure�exo, aby dowiedzieć się więcej.
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według nowego raportu cepi branża papiernicza
i tekturnicza „staje na nogi” po spowolnieniu
gospodarczym związanym z koronawirusem.
analogicznie do wielu innych branż, na sektor
producentów papieru i tektury negatywnie wpłynęły
wyzwania takie jak podwyżki cen surowców i energii,
niedobór włókien z recyklingu wynikający z problemów 
ze zbiórką makulatury oraz skutki kryzysu w globalnym
łańcuchu dostaw. segmenty takie jak rynek tektury
znalazły się pod szczególną presją, wynikającą
z wydłużających się terminów realizacji zamówień 
oraz obaw, że popyt może przewyższyć możliwości
produkcyjne.

W ubie głym ty go dniu Ce pi za pre zen to wa ła ra port, któ ry wy raź nie
do wo dzi jed nak, że w sek to rze na stą pi ło szyb kie i spek ta ku lar ne 
od bi cie od dna: o ile zu ży cie pa pie ru spa dło w 2020 r. o 6,6%, to
w ubie głym ro ku kon sump cja i pro duk cja w kra jach re pre zen to wa -
nych w Ce pi wzro sła już o po nad 5%. Ozna cza to, że pro duk cja pa -
pie ru i tek tu ry po wró ci ła do po zio mu no to wa ne go przed wy bu -
chem pan de mii. 

Pan de mia mia ła rów nież ten po zy tyw ny sku tek dla bran ży pa pie ru
i tek tu ry, że kon su men ci – w wa run kach spo łecz nej izo la cji – zwięk -
szy li ska lę za ku pów w skle pach in ter ne to wych. Ce pi oce nia, że
pro duk cja ga tun ków wy ko rzy sty wa nych do pro duk cji opa ko wań
wzro sła w 2021 r. – w po rów na niu do ro ku po przed nie go – o 7,1%,
czy li do po zio mu nie no to wa ne go ni gdy wcze śniej. ge ne ral nie ga -
tun ki do pro duk cji opa ko wań sta no wi ły 58,7% cał ko wi tej pro duk cji
pa pie ru i tek tu ry, co rów nież ozna cza nie znacz ny wzrost w sto sun -
ku do 2020 r.

Pro duk ty z pa pie ru i tek tu ry są wy ko rzy sty wa ne przez wie le sek to -
rów, m.in. do staw żyw no ści i far ma ceu tycz ny. Na wet w tych seg -
men tach, w któ rych po pyt zmniej szył się w ubie głym ro ku – np.
środ ków hi gie ny z 4,1% spad kiem – kon sump cja ma te ria łów z ce -
lu lo zy jest nie co wyż sza niż ta no to wa na przed wy bu chem pan de -
mii. Ce pi twier dzi, że kon sump cja ar ty ku łów sa ni tar nych i do mo -
wych praw do po dob nie wzro śnie w dłuż szej per spek ty wie ze
wzglę du na ro sną ce wy ma ga nia w za kre sie hi gie ny.

Po nad to od no to wa no nie wiel ki wzrost ogól nej pro duk cji „ga tun -
ków gra ficz nych”, czy li pa pie ru uży wa ne go do dru ko wa nia, ry so wa -
nia i pi sa nia, co Ce pi pod kre śla ja ko do wód „od por no ści na struk tu -

bran ża producentów pa pie ru i tek tu ry

na fa li wZno sZą cej

produkty z papIeru I tektury są

wykorzystywane przez wIele sektorów,

m.In. dostaw żywnoścI I farmaceutyczny.

nawet w tych segmentach, w których 

popyt zmnIeJszył sIę w ubIegłym roku 

– np. środków hIgIeny z 4,1% spadkIem – 

konsumpcJa materIałów z celulozy Jest

nIeco wyższa nIż ta notowana

przed wybuchem pandemII
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ral ne za ła ma nie”. Nie mniej po pyt na pa pier ga ze to wy na dal spa da
(o 7,4%), po nie waż kon su men ci co raz czę ściej ko rzy sta ją z do stę -
pu on li ne do wia do mo ści. Sta no wi to wy zwa nie dla nie któ rych ro -
dza jów opa ko wań, w któ rych wy ko rzy stu je się pa pier ga ze to wy
po cho dzą cy z re cy klin gu, ta kich jak opa ko wa nia for mo wa ne z ma -
sy włók ni stej, cho ciaż po ja wia ją się już in no wa cyj ne roz wią za nia
z su row ców ro ślin nych, któ re roz wią zu ją ten pro blem.
In ny no wo ob ser wo wa ny trend – 11,7% zwyż ka pro duk cji pa pie rów
pa ko wych wy ko rzy sty wa nych do pro duk cji wor ków pa pie ro wych 
– mo że wska zy wać na „jesz cze głęb szą trans for ma cję” – twier dzi
Ce pi. Kon fe de ra cja ko ja rzy go z wpły wem pra wo daw stwa Unii 
Eu ro pej skiej, któ re sta ra się wy eli mi no wać z uży cia jed no ra zo we
opa ko wa nia z two rzyw sztucz nych.

Ce pi okre śla to ja ko ele ment „efek tu sub sty tu cji”, gdy pa pier i in ne
pro duk ty na ba zie włó kien mo gą z cza sem za cząć za stę po wać
róż ne, po ten cjal nie mniej zrów no wa żo ne ma te ria ły i sub stan cje
che micz ne. Pro duk cja pa pie ru do in no wa cyj nych za sto so wań wzro -
sła aż o 9,6% i cho ciaż pro duk ty te sta no wią mar gi nal ny udział
w cał ko wi tej pro duk cji pa pie ru, Ce pi su ge ru je, że zmia ny te „za cho -
dzą szyb ko, a na wet na bie ra ją tem pa”.

Po ja wia się wie le in no wa cji na ba zie pa pie ru i tek tu ry, co wy da je się
być czę ścią tren du od no to wa ne go przez Ce pi. Przy kła do wo fir my
Pul pex (przy wspar ciu firm ta kich jak The Estée Lau der i Uni le ver)
oraz Pa bo co (z Co ca -Co lą ja ko pierw szym te ste rem pro to ty po-
we go pro jek tu) przy spie szy ły pra ce nad bu tel ka mi z pa pie ru. In ne 
no wa tor skie roz wią za nia to tech no lo gia PulPac Dry Mol ded Fi bre,
w opar ciu o któ rą Scan di co re wpro wa dza na ry nek pa pie ro we
wiecz ka do tu bek, oraz opa ten to wa na tech no lo gia Re -Le af, po le ga -
ją ca na po zy ski wa niu włó kien ce lu lo zy z opa dłych li ści w ce lu wy -
two rze nia pro duk tów pa pie ro wych na da ją cych się do re cy klin gu
i kom po sto wa nia.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe mA Te RIA łóW PAC KA gINg eu RO Pe 

po Ja wIa sIę wIe le In no wa cJI na ba zIe pa pIe ru I tek tu ry; 

przykładem mogą być butelkI

https://www.sistrade.com/pl
mailto:inov@sistrade.com
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Pol ska jest jed nym z naj więk szych ryn ków
dro biu i mię sa w Eu ro pie. In we sty cja Ishi dy
ma na ce lu zwięk sze nie jej lo kal nych moż -
li wo ści w tym roz wi ja ją cym się sek to rze
oraz, co waż ne, za pew nie nie sprze da ży
i wspar cia dla klu czo wych klien tów i part ne -
rów han dlo wych.

Na szym ce lem jest upew nie nie się, że Ishi da
in we stu je u bo ku na szych klu czo wych, glo bal -
nych klien tów, któ rzy bu du ją i roz sze rza ją swo -
ją dzia łal ność, w szcze gól no ści na do ce lo wych
ryn kach w sek to rach dro bio wym i mię snym,
a tak że za pew nie nie lo kal ne go wspar cia dla
wszyst kich klien tów – wy ja śnił mi ke Ca irns,

dy rek tor sprze da ży Ishi dy na eu ro pę. – Na -
sza obec ność w Pol sce spra wi, że Ishi da bę -
dzie w sta nie przy bli żyć klien tom naj lep sze
w swo jej kla sie moż li wo ści i za pew nić im nie -
zrów na ne wspar cie – do dał.
Ca irns za pew nił, że wraz z au to ma ty za cją
sta no wią cą co raz więk szy mo tor na pę do wy
ryn ku in no wa cyj ne po dej ście Ishi dy do roz -
wią zań zo rien to wa nych na klien ta, w po łą -
cze niu z si łą moż li wo ści in ży nie ryj nych i wy -
ko naw czych, sta ną się jej wy róż ni ka mi
w sek to rze dro biu i mię sa.

W cią gu ostat nich dwóch lat na sza dzia łal -
ność szyb ko i sku tecz nie ewo lu owa ła, aby

spro stać licz nym wy zwa niom, przed któ ry mi
sto ją obec nie klu czo we sek to ry ryn ku. Po sia -
da nie roz le głej sie ci part ne rów, bę dą cej w sta -
nie za spo ko ić po trze by klien tów, jest dla Ishi -
dy ko niecz no ścią. Na sze dzia ła nia uzu peł nią
dzia ła nia na szych obec nych dys try bu to rów,
któ rzy bę dą na dal ob słu gi wać i wspie rać pod -
sta wo we pro duk ty Ishi da – mó wił Ca irns.
Ishi da to glo bal na fir ma z ob ro tem prze kra -
cza ją cym 1 mi liard do la rów, za trud nia ją ca
po nad 3500 pra cow ni ków na ca łym świe -
cie. Ro dzin ne przed się bior stwo w cią gu pię -
ciu po ko leń roz wi nę ło się i sta ło wio dą cym
na świe cie do staw cą zauto ma ty zo wa nych
roz wią zań skon cen tro wa nych wo kół po -
trzeb klien ta. Uni kal na fi lo zo fia fir my opie ra
się na po trój nej har mo nii: do bro na szych
klien tów, do bro spo łe czeń stwa i do bro na -
szej fir my.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe 

mA Te RIA łóW FIR my IShI DA eu RO Pe 

ishi da otwie ra 
biu ro w ka to wi cach

ishida europe ogłosiła otwarcie swojego polskiego biura w katowicach. 
to kontynuacja budowania możliwości sprzedażowych i wsparcia klientów – 
ostatnio w sąsiednich czechach powstało europejskie centrum doskonałości
ishida. region europy Środkowo-wschodniej (cee) jest dla firmy kluczowym
motorem wzrostu i stanowi część szerszego planu strategicznego emea.

polska Jest Jednym z naJwIększych 

rynków drobIu I mIęsa w europIe.

InwestycJa IshIdy ma na celu zwIększenIe

JeJ lokalnych możlIwoścI w tym

rozwIJaJącym sIę sektorze oraz, co ważne,

zapewnIenIe sprzedaży I wsparcIa dla

kluczowych klIentów I partnerów

handlowych
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finat, europejskie stowarzyszenie branży etykiet,
ogłosiło program swego 7. europejskiego forum
etykietowego i towarzyszącej mu 64. corocznej
konferencji. wydarzenie odbędzie się w dniach
1-3 czerwca w grand Hotel dino we włoskim Baveno
nad jeziorem lago maggiore. 22. edycja forum będzie
pierwszym spotkaniem „na żywo” organizowanym przez
finat od czerwca 2019 r., gdy uczestników gościła
kopenhaga. rok później forum nie odbyło się 
z powodu pandemii koronawirusa, zaś w 2021 r.
przeprowadzono je w formule online. 

Dy rek tor za rzą dza ją cy FI NAT ju les Le jeu ne cie szy się z po wro tu
naj waż niej sze go wy da rze nia or ga ni zo wa ne go przez FI NAT: Od kąd
w 2015 r. wpro wa dzi li śmy no wy for mat kon fe ren cji, Eu ro pe an La bel 
Fo rum prze kształ ci ło się w do rocz ny szczyt wy ko naw czy dla eu ro pej -
skiej spo łecz no ści pro du cen tów ety kiet, na któ rym li de rzy biz ne so wi
z łań cu cha war to ści gro ma dzą się w ce lu na wią zy wa nia kon tak tów, zdo -
by wa nia wie dzy i pro wa dze nia dia lo gu w spra wach o stra te gicz nym
zna cze niu dla bran ży.

oka Zja do beZ po śred nich spo tkań
Od wy bu chu pan de mii wie le zmie ni ło się w spo so bie, w ja ki or ga ni za cje
łą czą się, ko mu ni ku ją i współ pra cu ją i FI NAT nie jest tu wy jąt kiem. Ale jed -
na rzecz się nie zmie ni ła, a mia no wi cie po trze ba kon tak tu oso bi ste go
w ce lu na wią zy wa nia i pod trzy my wa nia kon tak tów, bu do wa nia re la cji
i roz wi ja nia wza jem ne go zro zu mie nia. Bez ne twor kin gu, nie for mal nych
dys ku sji i ko mu ni ka cji nie wer bal nej świat już za wsze po zo sta nie dwu wy -
mia ro wy. Po 3 la tach przy mu so wej bez czyn no ści na si człon ko wie nie mo -
gą do cze kać się po now ne go spo tka nia i od no wie nia kon tak tów ze swy -
mi ko le ga mi z ca łej Eu ro py, zwłasz cza te raz, gdy La be le xpo Eu ro pe
zo sta ło prze ło żo ne. Za dba li śmy o wy bór miej sca, któ re za pew nia od po -
wied nią opra wę, by stwo rzyć wa run ki dla po zy tyw nej dy na mi ki biz ne su.

naj waż niej sZe wY Zwa nia 
i sZan se prZed bran żą etY kiet

Fo rum po wra ca w chwi li, gdy eu ro pej ska bran ża ety kiet stoi przed
klu czo wy mi wy zwa nia mi, za rów no w per spek ty wie krót ko -, jak

i śred nio ter mi no wej. W pierw szych mie sią cach pan de mii, w 2020
ro ku, bran ża zda ła „pró bę ob cią że nio wą” w wa run kach pod wyż -
szo ne go po py tu (na klu czo we pro duk ty żyw no ścio we, hi gie ny oso -
bi stej i me dycz ne) i za kłó ceń w do sta wach su row ców oraz ogra ni -
czo nej do stęp no ści pra cow ni ków. W 2021 ro ku bran ża po now nie
osią gnę ła szczyt, tym ra zem dzię ki szyb kie mu oży wie niu go spo dar -
cze mu po zła go dze niu pan de mii. 

Obec nie, w 2022 r., sek tor stoi w ob li czu bez pre ce den so we go apo -
geum nie do bo rów kom po nen tów, su row ców i ma te ria łów eks plo -
ata cyj nych, spo tę go wa ne go przez straj ki; nie do bo ru wy kwa li fi ko wa -
nej si ły ro bo czej i ta len tów go to wych na cy fro wą trans for ma cję;
przy spie szo nych pro ce sów kon so li da cji po łą czo nych z du żą do -
stęp no ścią ka pi ta łu i wy zwa nia mi, ja kie sta wia ją pro ce sy suk ce sji
w fir mach; szans i wy zwań zwią za nych ze zmie nia ją cy mi się za cho -
wa nia mi kon su men tów i han dlem elek tro nicz nym; wy zwań wy ni ka -
ją cych z Prze my słu 4.0 i Big Da ta; zie lo ne go ła du w Unii Eu ro pej -
skiej i zwią za ne go z nim ogro mu prze pi sów, re gu la cji i wy tycz nych
przy spie sza ją cych prze cho dze nie na go spo dar kę obie gu za mknię -
te go; wresz cie – od koń ca lu te go – glo bal nej nie pew no ści po li tycz -
nej i go spo dar czej zwią za nej z woj ną na Ukra inie.
W po rów na niu z po przed ni mi edy cja mi na te go rocz ny pro gram
zło ży się nie mniej niż sześć pa ne li eks perc kich oraz wie le spe cja -
li stycz nych pre zen ta cji do ty czą cych wspo mnia nych wy żej kwe -
stii – i nie tyl ko. Na tu ral nie przy ję ty for mat po zwa la uczest ni kom
na mak sy mal ną in te rak cję i wy mia nę do świad czeń. 

Pre zes FI NAT Phi lip pe vo et pod su mo wu je: Naj waż niej szą ro lą FI NAT
by ło za wsze za pew nia nie człon kom miej sca spo tkań i wspie ra nie ich 
dzię ki po dej mo wa niu te ma tów, któ rych nie da się za ła twić in dy wi du al nie.
Znaj du je my się w punk cie zwrot nym i na sza bran ża mu si zjed no czyć się
i wy ko rzy stać wspól ną wie dzę oraz do świad cze nie, aby po kie ro wać przy -
szło ścią ety kiet. Je śli kto kol wiek szu kał po wo du, by wziąć udział w Eu -
ro pej skim Fo rum Ety kie to wym, znaj dzie go w czerw cu 2022 r. Z nie cier -
pli wo ścią cze kam na spo tka nie ze wszyst ki mi w Ba ve no.
Po wię cej szcze gó łów i for mu larz re je stra cji za pra sza my na stro nę
www.eu ro pe an la bel fo rum.com.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe mA Te RIA łóW FI NAT

fi nat: eu ro pej skie 
fo rum ety kie to we 2022
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Okres pan de mii był dla wie lu pro du cen tów
ety kiet i opa ko wań cza sem pra co wi tym, ale
w więk szo ści przy pad ków cha rak te ry zo wał
się wzro stem za mó wień. Ro sną cy po pyt
na pro duk ty pierw szej po trze by wy da wał
się być kon se kwen cją wpro wa dza nych
lock dow nów, wdro że nia stan dar du pra cy
i na uki zdal nej, ogra ni cze nia usług ho te lar -

skich i ga stro no micz nych, a co za tym idzie,
wzro stu kon sump cji po trzeb nych na co
dzień dóbr szyb ko zby wal nych. Do stęp ność
ma te ria łów nie zmie ni ła się, nie no to wa no
żad nych nie po ko ją cych oznak, któ re mo gły -
by zwia sto wać nad cho dzą cą za paść, dra -
stycz ny wzrost cen su row ców i za ła ma nie
się łań cu cha do staw na du żą ska lę.

W cza sie pan de mii SPPES (Sto wa rzy sze nie
Pol skich Pro du cen tów Ety kiet Sa mo przy -
lep nych) wy ka za ło so li dar ność w tro sce
o in te re sy klien tów. Or ga ni za cja zrze sza ją -
ca wio dą ce fir my z bran ży ety kie to wej i opa -
ko wa nio wej ogło si ła pod ję cie wspól nych
dzia łań, ma ją cych na ce lu współ pra cę
i wza jem ne wspar cie dla wszyst kich człon -
ków na wy pa dek wy stą pie nia miej sco wej
kwa ran tan ny czy ogra ni cze nia do staw ma -
te ria łów i su row ców. 

Współ pra ca ni gdy do tej po ry nie przy bra ła
tak da le ko idą cych roz mia rów.  Wszy scy
człon ko wie Sto wa rzy sze nia zgod nie za pew -
ni li wza jem ną po moc  na wy pa dek wy stą-
pie nia sy tu acji kry zy so wej. Do tych czas
dzia ła nia firm zrze szo nych w SPPES mia ły
głów nie na ce lu in te gra cję śro do wi ska 
po li gra ficz ne go i wy mia nę do świad czeń,
jed nak w ob li czu tak nie prze wi dy wal ne go
zja wi ska, ja kie nie sie za so bą epi de mia,
współ pra ca ta oka za ła się szcze gól nie zna -
czą ca, przy dat na i sta ła się do wo dem na to,
że pol skie fir my po tra fią współ dzia łać w ob -

trud ne chwi le 
bran ży ety kie to wej

informacje o rozszerzającej się na całym świecie pandemii, które 
docierały na początku roku 2020, budziły w nas zaskoczenie i niepewność.
zastanawialiśmy się, jak wirus wpłynie na codzienne życie, zdrowie, nasze
rodziny, a także na działalność biznesową. wprowadzane w kolejnych krajach
i branżach obostrzenia, rosnące liczby zakażeń oraz osób hospitalizowanych
zapowiadały ryzyko załamania się wielu sektorów przemysłu i ogólnoświatowy
kryzys. tak się jednak w branży etykietowej nie stało, a prawdziwy kryzys 
miał dopiero nadejść…

Bo le sław Ja si no wicz: W chwi li obec nej 
je ste śmy po zba wie ni do staw ma te ria łów
i su row ców do pro duk cji bie żą cych zle ceń.
Na sze za mó wie nia są po twier dza ne 
lub nie, a pro gno zo wa ne ter mi ny do staw
oscy lu ją już w oko li cach 10, a na wet
16 ty go dni i czę sto są zmie nia ne 
lub anu lo wa ne
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li czu kry zy su. Wza jem ne wspar cie biz ne so -
we za de kla ro wa ły mię dzy in ny mi ta kie fir my
jak: Adet, An ro, Ani flex, Da ki, Eti graf, Ety flex,
Fa no, Fle xo druk, Fle xpress, Dru kar nia Fran -
czak, Na ta lii -Rol l druk, No va co de, Rsc Au to
Id, Skk, To pak Druk, Wi king -graf.
Nie ste ty w ostat nim ro ku ca ła bran ża po li -
gra ficz na zo sta ła do tknię ta bli sko 60 proc.
wzro stem cen wszyst kich su row ców. Te go
rzę du pod wy żek nie spo sób prze ło żyć
wprost na ce ny ofe ro wa nych pro duk tów.
Naj więk szy wzrost cen od no to wa li śmy w za -
kre sie pod ło ży sa mo przy lep nych, któ rych ce -
ny rok do ro ku wzro sły naj wię cej, a su ma rycz -
ny przy rost cen to bli sko 60 proc. Suk ce syw nie
no to wa li śmy rów nież wzrost cen farb i la kie -
rów, ok. 20 proc. rok do ro ku, kosz tów ener gii
się ga ją cych w skraj nych przy pad kach na -
wet 100 proc., uty li za cji od pa dów, jak rów nież
wzrost kosz tów pra cy wy ni ka ją cy z ro sną cej
in fla cji – stwier dził Bo le sław ja si no wicz,
prze wod ni czą cy SPPeS.

Ko lej ne pod wyż ki bran ża przyj mo wa ła
z pew ną do zą za ufa nia, oce nia jąc je ja ko
wy nik ogól no świa to wej pan de mii. jed nak
ska la i roz miar, ja ki ak tu al nie osią ga ją sta le
ro sną ce ce ny, w dal szej per spek ty wie wy da -
ją się być dla po li gra fów nie do za ak cep-
to wa nia. Kon se kwen cje mo gą być da le ko
idą ce, re al ne i bar dzo do tkli we, a wręcz kry -
tycz ne. 

Ma my do czy nie nia z wy jąt ko wo trud ną sy tu -
acją i bez Pań stwa wspar cia i zro zu mie nia
mo że to spo wo do wać da le ko idą ce kon se -
kwen cje, któ re mo gą do pro wa dzić do upa dło -
ści wie lu przed się biorstw z na szej bran -
ży – stwier dził Bo le sław ja si no wicz w li ście
do klien tów, od bior ców ety kiet i opa ko wań,
opu bli ko wa nym 10 mar ca.
Wzrost cen do ty czy co praw da wszyst kich
ma te ria łów i usług: farb, la kie rów, kosz tów
pra cy, ener gii czy prze twa rza nia od pa dów,
ale w szcze gól no ści do ty ka ma te ria łów sa -

mo przy lep nych: pa pie rów i fo lii, nie zbęd -
nych do pro duk cji ety kiet sa mo przy lep nych.
W więk szo ści pism i po wia do mień otrzy -
ma nych od do staw ców w la tach 2021
i 2022, in for mu ją cych o ko niecz nych pod -
wyż kach cen ofe ro wa nych pro duk tów, nie
zna la zły się kon kret ne po wo dy ani prze słan -
ki do wpro wa dze nia aż tak dra stycz nych
ko rekt ce no wych.
Pod ko niec ro ku 2021, kie dy wie le osób by -
ło prze ko na nych, że pan de mia ma się już ku
koń co wi i wszyst ko w nie dłu gim cza sie wró -
ci do nor my, wy stą pi ły zda rze nia, któ rych
na tym eta pie już nikt się nie spo dzie wał 
– za czę ły po ja wiać się bra ki w do sta wach,
któ re na ra sta ją do dnia dzi siej sze go.
W tym ro ku no wym, a za ra zem klu czo wym
po wo dem bra ków pod ło ży do dru ku jest trwa -
ją cy od stycz nia strajk w fa bry kach UPM
w Fin lan dii. Fa bry ki te za opa try wa ły więk -
szość pro du cen tów pod ło ży dru ko wych 
w pa pie ry nie zbęd ne do pro duk cji pa pie rów

https://fano.pl/pl/
mailto:biuro@fano.pl
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i fo lii sa mo przy lep nych – zwra ca uwa gę 
Bo le sław ja si no wicz i dzie li się swo imi spo -
strze że nia mi na te mat obec nych re aliów
funk cjo no wa nia za kła dów pro du ku ją cych
ety kie ty, pod kre śla trud no ści i wy zwa nia,
z któ ry mi bo ry ka ją się przed się bior cy.
Obec nie bran ża ety kiet wska zu je na dra -
stycz ne bra ki w ma te ria łach. 

We dług prze wod ni czą ce go sy tu acja jest
tym trud niej sza, że wie lu od bior ców te go
ty pu za mó wień to śred nie i du że fir my, zwią -
za ne dłu go ter mi no wy mi umo wa mi z koń co -
wy mi od bior ca mi, w więk szo ści sie ci han -
dlo we, któ re nie ak cep tu ją czę stych zmian
cen ani opóź nień w do sta wach. W chwi li
obec nej je ste śmy po zba wie ni do staw ma te ria -
łów i su row ców do pro duk cji bie żą cych zle ceń.
Na sze za mó wie nia są po twier dza ne lub nie,
a pro gno zo wa ne ter mi ny do staw oscy lu ją 
już w oko li cach 10, a na wet 16 ty go dni i czę sto
są zmie nia ne lub anu lo wa ne – alar mu je Bo -

le sław ja si no wicz. Co wię cej, wie le umów
zo sta ło za war tych na wa run kach, któ re
uwzględ nia ją znacz ne ka ry za nie ter mi no wą
re ali za cję do staw.

W imie niu wszyst kich sto wa rzy szeń bran żo -
wych: Pol skiej Izby Opa ko wań, Pol skiej Izby
Dru ku, Pol skiej Izby Flek so gra fów, Sto wa rzy -
sze nia Pol skich Pro du cen tów Ety kiet Sa mo -
przy lep nych oraz nie zli czo nej ilo ści firm z bran -
ży po li gra ficz nej, of f se to wej i flek so gra ficz nej,
pra gnę wy ra zić nasz da le ko idą cy nie po kój
oraz sprze ciw wo bec prak tyk, ja kie do tknę ły
na szą bran żę w ostat nim ro ku ze stro ny na -
szych do staw ców, a w szcze gól no ści pro du -
cen tów pod ło ży sa mo przy lep nych – mó wi
Bo le sław ja si no wicz i do da je: So li dar nie
zwra ca my się z ape lem o wy ja śnie nie za ist nia -
łej sy tu acji, po da nie re al nych po wo dów tak
dra stycz nych wzro stów cen su row ców oraz
pod ję cie nie zbęd nych dzia łań w ce lu ogra ni -
cze nia dal sze go wzro stu, jak i za po bie ga nia

bra kom w łań cu chu do staw ma te ria łów nie -
zbęd nych do na szej pro duk cji w przy szło ści.

W oce nie przed sta wi cie li Sto wa rzy sze nia
wzrost kosz tów ener gii czy ak tu al na ce na
ga zu nie ma ją tak du że go wpły wu na ce ny
pod ło ży sa mo przy lep nych, a z pew no ścią
wy ja śnie nia wy ma ga na gły brak ich do stęp -
no ści. Nie ste ty w ryn ko wym kra jo bra zie na -
zna czo nym pan de mią po ja wił się no wy ele -
ment, ja kim jest trwa ją cy kon flikt w Ukra inie,
któ ry mo że przy nieść ko lej ne, trud ne do
prze wi dze nia kon se kwen cje. Agre sja Ro sji
na Ukra inę skut ku je też osła bie niem kur su
PLN wo bec wa lut EUR i USD. Więk szość
cen ma te ria łów do pro duk cji jest usta la na
w tych wła śnie wa lu tach, co po wo du je do -
dat ko we ob cią że nie wy cen.

W swo im li ście prze wod ni czą cy Sto wa rzy -
sze nia zwró cił się bez po śred nio do klien -
tów: W imie niu wszyst kich pro du cen tów 
ety kiet i opa ko wań zrze szo nych w na szym
Sto wa rzy sze niu zwra cam się do Pań stwa
z ape lem o zro zu mie nie za ist nia łej sy tu acji
oraz uwzględ nie nie jej w Pań stwa dzia łal no ści.
Pro si my o uwzględ nie nie dłuż szych ter mi nów
re ali za cji za mó wień, opra co wa nia nad cho -
dzą cych po trzeb i w mia rę moż li wo ści utrzy -
ma nia do tych cza so wych do staw ców. Wszy -
scy ma my te sa me pro ble my z do stę pem
do su row ca i zmia na do staw cy mo że się oka -
zać roz wią za niem krót ko trwa łym, chwi lo wym,
ge ne ru ją cym je dy nie do dat ko we kosz ty, nie
roz wią zu ją cym w dłuż szej per spek ty wie re al -
ne go pro ble mu.

Mi mo trud nej sy tu acji re pre zen tu ją cy bran -
żę ety kiet przed sta wi cie le Sto wa rzy sze nia
na dal li czą na to, że na ryn ku ma te ria łów sa -
mo przy lep nych moż li wa jest sta bil ność,
a pro du cen ci tych ma te ria łów wy cią gną
wnio ski z obec nej sy tu acji.

NA POD STA WIe mA Te RIA łóW SPPeS 

OPRA CO WA łA BZ

Mimo trudnej sytuacji reprezentujący branżę 
etykiet przedstawiciele Stowarzyszenia nadal liczą 
na to, że na rynku materiałów samoprzylepnych 
możliwa jest stabilność, a producenci tych materiałów
wyciągną wnioski z obecnej sytuacji
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OSTAT NiA edy cjA LA be Le xPO Od by łA Się W 2019

rO ku, Aż 3 LA TA Te mu. Trud NO Prze ce Nić zNA -

cze Nie Te gO Wy dA rze NiA dLA cA łej brAN ży

eTy kie TO Wej. je gO brAk był bO Le śNie Od czu -

WA Ny Przez Więk SzOść mię dzy NA rO dO Wych

Wy STAW cóW. czy Od WO łA Nie Te gO rOcz Nej

edy cji by łO rOz czA rO WA Niem TAk że dLA fir my

durST? 

grze gorz zie liń ski: zde cy do wa nie tak, choć
ro zu mie my po wo dy, dla któ rych or ga ni za tor
pod jął ta ką de cy zję. Pierw szy z nich to oczy -
wi ście za cho wa nie bez pie czeń stwa w ob li -
czu pan de mii. Dru gim by ły po głę bia ją ce się
bra ki ma te ria ło we. Kry zys su row co wy, któ -
ry na stą pił na świe cie z po cząt kiem ro ku,
do Pol ski do tarł z pew nym opóź nie niem. 
z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, że wie lu pro du -
cen tów ety kiet zma ga ło się z bra ka mi pod -
ło ży już od po cząt ku lu te go. Mi mo po sia da -
nia ma szyn i mo cy prze ro bo wych nie by ło
na czym dru ko wać. Ma my na dzie ję, że pro -
ble my te skoń czą się już w naj bliż szych

dniach. Od za wsze głów ną ideą La be le xpo
by ło uka zy wa nie si ły i ener gii, któ re drze mią
w tej bran ży, jed nak obec nie jest to trud ne
do zre ali zo wa nia, gdy więk szość wy staw -
ców zma ga się z ty lo ma pro ble ma mi. z dru -
giej jed nak stro ny uwa żam, że to wła śnie
spo tka nia biz ne so we czy tar gi są do sko na -
łym miej scem na roz mo wy i dzie le nie się
wie dzą oraz roz wią za nia mi, któ re mo gą po -
bu dzać fir my do dzia ła nia. 

AL Ter NA Ty Wą dLA TAr góW LA be Le xPO mA być

durST exPO 2022: LA beL. głóW Nym gO SPO dA -

rzem Wy dA rze NiA jeST fir mA durST, ALe W je -

gO Or gA Ni zA cji udziAł biO rą TAk że TA kie fir -

my jAk: Ab grA PhicS, Ac Te gA, Ave ry deN Ni SON,

fe dri gO Ni, OmeT, uPm rA fLA TAc OrAz Wie Le iN -

Nych, Li czą cych Się W brAN ży mA rek. cze gO

mO że my Się SPO dzie WAć W bri xeN? 

grze gorz zie liń ski: Wy da rze nie to zor ga ni -
zo wa no w myśl przy sło wia „Nie  przy szła 
gó ra  do Ma ho me ta,  Ma ho met  przy szedł
do gó ry” i za pla no wa no w tym sa mym ter -
mi nie, co tar gi La be le xpo. za mie rza my
pokazać naj now sze roz wią za nia z seg men -
tu dru ku ety kiet i nie tyl ko. Fir ma Durst jest
bar dzo moc no za an ga żo wa na w roz wój
tech no lo gii cy fro wych, dla te go przed sta wi -
cie le po sta no wi li za pre zen to wać na Durst
EXPO 2022: La bel ca łe swo je port fo lio, któ -
re pier wot nie mia ło po ja wić się na tar gach

durst eXpo 2022: label
– świę to ety kiet w bri Xen

w ostatnich 3 latach praktycznie cały światowy rynek poligrafii 
musiał pogodzić się z odwołaniem większości najważniejszych dla 
branży wydarzeń targowych. podobny los spotkał także tegoroczne 
labelexpo, czyli odbywające się co 2 lata w Brukseli największe w europie
międzynarodowe targi dedykowane etykietom. pandemia pokazała, jak ważne
dla funkcjonowania branży poligraficznej są spotkania osobiste, dlatego
z inicjatywą wyszła firma durst group, która postanowiła zorganizować
wydarzenie pod nazwą durst eXpo 2022: label, podczas którego zaprezentuje
wszystkie nowości wprowadzone w maszynach z serii tau. o tym ciekawym
spotkaniu, które potrwa od 26 do 29 kwietnia br. w siedzibie firmy durst 
we włoskim Brixen, rozmawiamy z grzegorzem zielińskim, account
managerem w lfp industrial solutions. 

Grzegorz Zieliński: Drukarnie, które do tej pory drukowały
w sposób analogowy, coraz częściej sięgają po rozwiązania
cyfrowe. W Polsce obecnie zainstalowanych jest kilkanaście
maszyn Durst Tau RSC, a kolejne z nich są „w drodze” 
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La be le xpo. Po ka że my pe łen pa kiet pro-
duk to wy, czy li kom plet ne roz wią za nia do
wy twa rza nia ety kiet. Mo że my spo dzie wać
się wie lu nie spo dzia nek oraz no wi nek tech -
no lo gicz nych, nad któ ry mi fir ma Durst pra -
co wa ła przez ostat nie la ta. Po nad to na
wszyst kich uczest ni ków Durst EXPO 2022:
La bel cze ka ją in spi ru ją ce pa ne le dys ku syj -
ne, w trak cie któ rych bę dzie moż na po roz -
ma wiać z przed sta wi cie la mi mię dzy na ro -
do wych firm na te mat tren dów i in no wa cji.
z pew no ścią cie ka wą atrak cją dla wszyst -
kich bę dzie tak że moż li wość zwie dze nia
wi zjo ner skiej fa bry ki Durst, gdzie prak tycz -
nie od A do z wy twa rza ne są urzą dze nia
mar ki. 

SPO dzie WAm Się, że NA durST exPO 2022: LA beL

Nie zA brAk Nie jed Ne gO z NAj bAr dziej ce NiO -

Nych „fLA gOW cóW” – PLAT fOr my TAu rSc. 

grze gorz zie liń ski: Oczy wi ście, że nie! z jej
moż li wo ścia mi bę dzie my mo gli za po znać
się na ży wo w Cu sto mer Expe rien ce Cen ter.
Plat for ma Tau RSC w li sto pa dzie ubie głe go
ro ku zo sta ła zak tu ali zo wa na. Naj now sza
wer sja urzą dze nia no si na zwę Tau RSC 2.0
i dzię ki wpro wa dzo nym roz wią za niom
i udo god nie niom sta ła się ona jesz cze bar -
dziej kon ku ren cyj na w po rów na niu z in ny mi
roz wią za nia mi te go ty pu. z ko lei Tau RSCi
to zu peł nie no wa plat for ma, je śli cho dzi
o pręd kość i sze ro kość dru ku oraz moż li -
wość wy ko rzy sta nia pew nych roz wią zań
po cho dzą cych z tra dy cyj ne go dru ku flek -
so gra ficz ne go. jest ona kon ku ren cyj nym
roz wią za niem nie tyl ko pod wzglę dem wy -
daj no ścio wym i ja ko ścio wym, lecz tak że
eko no micz nym. Dru kar nie, któ re do tej po -
ry dru ko wa ły w spo sób ana lo go wy, co raz 

czę ściej się ga ją po roz wią za nia cy fro we.
Wie le z nich de cy du je się tak że w peł ni wy -
mie nić swój park ma szy no wy na urzą dze -
nia te go ty pu, któ re po sia da ją prak tycz nie
wszyst kie za le ty ma szyn flek so gra ficz nych,
nie wy ma ga jąc przy tym aż tak do świad -
czo ne go ope ra to ra. W Pol sce obec nie za in -
sta lo wa nych jest kil ka na ście ma szyn Tau
RSC, a ko lej ne z nich są „w dro dze”. 

dLA cze gO kLieN ci Wy bie rA ją WłA śNie mAr kę

durST? 

grze gorz zie liń ski: Po wo dów jest wie le, ale
ogra ni czę się do kil ku naj waż niej szych fak -
tów. Obec nie mar ka ta ofe ru je ab so lut nie
naj lep szą ja kość na ryn ku spo śród wszyst -
kich do stęp nych roz wią zań in kje to wych
w tech no lo gii UV. Sys te my dru ku ją ce Durst
cha rak te ry zu je naj więk sza pro cen to wa
zgod ność z ta be lą ko lo rów Pan to ne, co za -

spo ka ja po trze by wszyst kich wła ści cie li
ma rek. Nie zwy kle istot nym aspek tem jest
tak że wy łącz ny dys try bu tor mar ki Durst
na pol skim ryn ku, czy li fir ma LFP In du strial
So lu tions, któ ra po sia da spraw nie funk cjo -
nu ją cy dział ser wi su za trud nia ją cy wy kwa -
li fi ko wa nych in ży nie rów, a tak że dys po nu je
ma ga zy nem ma te ria łów eks plo ata cyj nych
w Pol sce i re ali zu je ob słu gę swo ich klien tów
z naj wyż szą moż li wą spraw no ścią. Za pra -
sza my oso by za in te re so wa ne udzia łem
w Durst eXPO 2022: La bel do re je stra cji na
to wy da rze nie – wy star czy ze ska no wać
kod QR na okład ce ni niej sze go wy da nia
Opa ko wa nia!

dzię ku ję zA rOz mO Wę!

ROZ mA WIA łA AN NA NA RuSZ KO

durst tau rsci to zupełnIe nowa platforma, JeślI chodzI

o prędkość I szerokość druku oraz możlIwość wykorzystanIa

pewnych rozwIązań pochodzących z tradycyJnego druku

fleksografIcznego. Jest ona konkurencyJnym 

rozwIązanIem nIe tylko pod względem 

wydaJnoścIowym I JakoścIowym, 

lecz także ekonomIcznym

sys te my dru ku Ją ce durst cha rak te ry zu Je naJ wIęk sza zgod ność z ta be lą 

ko lo rów pan to ne pod wzglę dem pro cen to wym, co za spo ka Ja po trze by wszyst kIch 

wła ścI cIe lI ma rek
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decydujące znaczenie dla wydajności nowoczesnych
maszyn wąskowstęgowych do druku etykiet i opakowań
mają wszechstronność opcji konfiguracyjnych, a także
możliwość szybkiej wymiany procesów drukowania
i zleceń. potwierdzenia tej tezy należy szukać w trendach
panujących w branży druku etykiet i opakowań. 
w jaki sposób gallus labelmaster, najnowszy produkt
tradycyjnego szwajcarskiego producenta, sprawdza się
na rynku, który coraz częściej wymaga większej
elastyczności? oto okazja, by bliżej przyjrzeć się trendom
rynkowym i poszukać ich odzwierciedlenia w cechach
nowej koncepcji maszyn. 

Wie le spo śród ma kro tren dów [1] za ob ser wo wa nych w ostat nim cza -
sie w dru ku ety kiet i opa ko wań od dzia łu je na wzor nic two ety kiet
i opa ko wań – a tym sa mym na wy ma ga nia, ja kie obec nie mu szą speł -
niać ta kie ma szy ny jak gal lus La bel ma ster. Po niż szy prze gląd ak tu -
al nych od kryć i tren dów da je bar dziej szcze gó ło wy ob raz tych po trzeb. 

tren dY Zwięk sZa nia LicZ bY ZLe ceń 
i Zmniej sZa nia na kła dów

Na czo ło ma kro tren dów wy su wa ją się zmia ny w za cho wa niach kon -
su men tów, a tak że dzia ła nia, któ re moż na przy pi sać mo dzie i wzor -
nic twu oraz roz wo jo wi han dlu de ta licz ne go. W przy pad ku dru ku ety -

kiet i opa ko wań znaj du ją one od zwier cie dle nie w zwięk szo nej licz bie
zle ceń (i na rzą dów ma szyn) przy zmniej sza ją cych się na kła dach.
Obec nie pro jek tan ci opa ko wań le piej – bar dziej ce lo wo – od po wia -
da ją na po trze by grup kon su men tów. zwra ca ją się do osób z po ko -
le nia wy żu de mo gra ficz ne go z in nym wzor nic twem niż do młod -
szych grup kon su men tów, co zwięk sza licz bę wzo rów opa ko wań.
Ten den cja do pro jek to wa nia pro duk tów do sto so wa nych do wie ku
kon su men tów do dat ko wo zwięk sza sto pień zróż ni co wa nia, bo -
wiem ety kie ty i opa ko wa nia skie ro wa ne do star szych od bior ców 
są bar dziej czy tel ne i ma ją więk szy krój pi sma. 
Trend „Chcę to te raz” (I want it now) jest zdo mi no wa ny przez gru pę
na byw ców, któ rzy co raz czę ściej skła da ją za mó wie nia w in ter ne cie,
a nie któ rzy z nich wy ko rzy stu ją do wy sył ki wła sne ety kie ty i opa ko -
wa nia. 
Fakt, że kon su men ci sta ją się co raz bar dziej świa do mi i chcą wie -
dzieć, co znaj du je się w opa ko wa niu, pro wa dzi do zwięk sze nia ilo -
ści in for ma cji, a tym sa mym tek stu na ety kie cie lub opa ko wa niu.
Do dat ko wy mi czyn ni ka mi wzmac nia ją cy mi są wie lość ję zy ków
i obo wiąz ko we in for ma cje w przy pad ku pro duk tów wy ma ga ją cych
ob ja śnień ta kich jak far ma ceu ty ki. zmia ny te przy czy nia ją się
do roz wo ju ety kiet w for mie bro szur, ale tak że do zmniej sze nia na -
kła dów, po nie waż in for ma cje mo gą się szyb ko zmie niać.
In ter net Rze czy (IoT) jest szcze gól nie waż ny dla tech no lo gicz nych
ma kro tren dów.

ma kro tren dy w dru ku
wy ma ga ją wsZech stron nych 
sys te mów ma sZy no wych

w maszynIe gallus labelmaster advanced

wszystkIe zespoły druku fleksografIcznego

mogą zostać zastąpIone zespołamI sItodru-

kowymI, złocenIa na gorąco lub sztanco-

wanIa. możlIwe Jest równIeż wstawIenIe

zespołów pochodzących od dostawców oem. 

zespół fleksografIczny; zespół

sItodrukowy; zespół złocenIa na gorąco; 

zespół sztancuJący; zespół

wytłaczaJący; urządzenIe oem zgodne z

wyborem użytkownIka; nowe rozwIązanIa

dla rynku etykIetowego (w Jednym przebIegu)

ŹródłO: gALLuS ferd. rüeSch Ag
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Co raz czę ściej ety kie ty i opa ko wa nia wy po sa ża się w ko dy QR lub
znacz ni ki NFC (czy li ko mu ni ka cji bli skie go za się gu). Ku pu ją cy mo -
gą za po znać się z do dat ko wy mi in for ma cja mi lub zy skać do stęp
do in te rak tyw nych opcji za po śred nic twem swych smart fo nów wy -
po sa żo nych w łącz ność in ter ne to wą. W ten spo sób wła ści cie le
ma rek mo gą wy róż nić swą ofer tę na skle po wej pół ce i na wią zać
bez po śred ni kon takt z na byw cą. Do daj my do te go za pew nie nie
głęb szych do świad czeń przez roz sze rzo ną rze czy wi stość (AR). 
jed no cze śnie ży je my w świe cie pod łą czo nym do sie ci, w któ rym
zmia ny w za kre sie wzor nic twa ety kiet czy opa ko wań prze bie ga ją
znacz nie szyb ciej. Re zul ta tem jest po wsta wa nie sze ro kiej ga my wa -
rian tów i zmniej sza nie na kła dów jed nost ko wych pro du ko wa nych
par tii, jak rów nież ro sną ca licz ba zmian zle ceń.

tren dY wpłY wa ją ce na kon fi gu ra cje ma sZYn
i Zmia nY Ze spo łów dru ko wYch

Obec ny kon su menc ki trend pre fe ro wa nia pro ste go wzor nic twa
opa ko wań nie mu si ozna czać niż szych wy ma gań sta wia nych tech -
no lo giom dru ku. 
Wręcz prze ciw nie: spra wie nie, by pro sty wzór wy glą dał atrak cyj nie,
czę sto ozna cza ko niecz ność więk sze go na kła du pra cy pod czas
dru ko wa nia. Przy kła dy to m.in. wy so ki sto pień kry cia bie lą, za sto -
so wa nie ma to wych i błysz czą cych la kie rów lub efek ty do ty ko we
uzy ska ne dzię ki si to dru ko wi. Nie moż na też za po mi nać o uszla chet -
nia niu z uży ciem fo lio wa nia na zim no i na go rą co: wszyst kie ze spo -
ły si to dru ko we i ze spo ły do zło ce nia na go rą co do te go ty pu za dań
mu si dać się umie ścić bez więk sze go wy sił ku tam, gdzie wy ma ga
te go da ne zle ce nie. 
W prze ci wień stwie do pro stych pro jek tów, w przy pad ku to wa rów
kon sump cyj nych wyż szej ja ko ści na dal sto su je się wy róż nie nie
mar ki dzię ki luk su so we mu wzor nic twu, a to skut ku je co naj mniej
po rów ny wal ną – je śli nie więk szą – po trze bą zmia ny pro ce sów. 

eLa stYcZ ne opcje kon fi gu ra cji
ja ki mi pa ra me tra mi tech nicz ny mi po win ny cha rak te ry zo wać się
współ cze śnie no wo cze sne sys te my ma szyn, aby spro stać tym
ryn ko wym wy ma ga niom? gal lus La bel ma ster na le ży do kla sy ma -
szyn, któ re za pew nia ją zrów no wa żo ny sto pień au to ma ty za cji
przy wy so kiej opła cal no ści dla ope ra to ra. Dzię ki mo du ło wej bu do -
wie ofe ru je wie le moż li wo ści kon fi gu ra cji i tym sa mym w du żym
stop niu od po wia da na ocze ki wa nia ryn ku: ma szy na gal lus La bel -
ma ster Ad van ced zo sta ła za pro jek to wa na w ta ki spo sób, aby każ -
da zmia na do ko ny wa na w sek cji dru ku ją cej od by wa ła się na po zio -
mie zna nym ja ko pod sta wo wy po ziom pro ce so wy. 
W re zul ta cie wszyst kie flek so gra ficz ne ze spo ły dru ku ją ce moż na
za stą pić ze spo ła mi si to dru ko wy mi, ze spo ła mi do fo lio wa nia na go -
rą co oraz ze spo ła mi sztancującymi. Moż li we jest tak że za stą pie nie
ich jed nost ka mi od ze wnętrz nych do staw ców OEM. zmia na pro ce -
so wa, tj. wy mia na jed ne go ze spo łu dru ku ją ce go na in ny oraz przy go -
to wa nie go do dru ku, wy ma ga mniej niż 15 mi nut. W efek cie sys tem

ma szy no wy moż na ela stycz nie kon fi gu ro wać sto sow nie do wy ma -
gań każ de go zle ce nia. gal lus La bel ma ster Ad van ced mo że po zo stać
włą czo ny w trak cie zmia ny pro ce sów, bo wiem od by wa się ona
podczas pra cy ma szy ny, co za pew nia ko rzy ści cza so we, a w re zul -
ta cie rów nież niż sze kosz ty. Po nie waż wszyst kie ze spo ły znaj du ją się
na tej sa mej osi pro wa dzą cej, ope ra tor zy sku je do dat ko wą ko rzyść
w za kre sie ste ro wa nia w po rów na niu z sys te ma mi ma szyn, w któ -
rych ze spół si to dru ku jest umiesz czo ny na szy nie nad ze spo ła mi 
dru ku flek so gra ficz ne go lub do da ny ja ko sta cja do su wa na (drop -in).
Cho ciaż za sad ni czo te ma szy ny rów nież ofe ru ją pe wien po ziom ela -
stycz no ści, to jed nak w ich przy pad ku ob ser wu je się znacz ne spo wol -
nie nie cza su prze zbra ja nia, utra tę sta bil no ści ci śnie nia, a tym sa mym
wy daj no ści ta kich roz wią zań. W ich przy pad ku zmia ny na rzą du trwa -
ją znacz nie dłu żej – dla sys te mów opar tych na szy nach łącz nie

ope ra to ra wspo ma ga Ją In tu IcyJ na ob słu ga 

I zauto ma ty zo wa ne funk cJe wstęp ne go na rzą du

ŹródłO: gALLuS ferd. rüeSch Ag

wy Jąt ko wo krót kIe cza sy na rzą du I bły ska wIcz na zmIa na zle ceń

dzIę kI lek kIm bez prze kła dnIo wym cy lIn drom dru ko wym 

ŹródłO: gALLuS ferd. rüeSch Ag
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ok. 30 min (+ 100%), zaś dla wa rian tów ty pu drop -in na wet do 45 min
(+ 200%). je śli w prak ty ce przyj mie my, że na jed ną zmia nę pra cow -
ni ków przy pa da ok. 2 zmian pro ce sów dru ko wa nia, to za pre zen to-
wa na wy żej róż ni ca cza su na rzą du ma szy ny prze kła da się – przy
za ło że niu dwu zmia no we go dnia pra cy – na rocz ne oszczęd no ści
w wy so ko ści 38 400 lub 76 800 eu ro (od po wied nio dla każ de go
z wy mie nio nych wy żej kon ku ren cyj nych wa rian tów). Pa trząc na
ma kro tren dy moż na spo dzie wać się dal sze go wzro stu licz by zmian
pro ce so wych, dla te go moż li wie naj krót sze z nich bę dą w przy szło ści
jesz cze waż niej sze dla wy daj no ści sys te mów ma szy no wych. 

Zmien ność gaL Lus La beL ma ster
Pod sta wo wa wer sja ma szy ny gal lus La bel ma ster ofe ru je rów nież
moż li wość sto so wa nia dwóch wy mien nych pro ce sów w ob rę bie ze -
spo łów dru ku ją cych, na przy kład si to dru ku i tło cze nia fo lią na go -
rą co za miast dwóch ze spo łów flek so gra ficz nych. Rów nież w tym
przy pad ku moż li wa jest do wol na zmia na ich po ło że nia w ma szy nie. 
Urzą dze nia, któ re w mo men cie za ku pu by ły skon fi gu ro wa ne 
wy łącz nie do dru ku flek so gra ficz ne go, moż na do po sa żyć w opcję 
wy mia ny dwóch ze spo łów, na przy kład na ze spół sztancujący lub 
si to dru ko wy. W ten spo sób klient mo że wy ko rzy sty wać ma szy nę
do in nych za sto so wań/pro duk tów i mieć po czu cie bez pie czeń stwa
in we sty cji w przy pad ku zmia ny port fo lio pro duk tów. Po rów na nie
kosz tów zmia ny pro ce su z sys te ma mi ma szyn in nych ty pów 
(z sys te mem szy no wym i drop -in) po ka zu je rocz ne oszczęd no ści
(od po wied nio) w wy so ko ści 12 800 i 51 200 eu ro przy wy ko rzy sta -
niu roz wią za nia fir my gal lus.

ogra ni cZa nie iLo ści od pa dów 
pa pie ro wYch co raZ po pu Lar niej sZe

Współ cze sne sys te my ma szy no we mu szą spro stać jesz cze in -
nym tren dom. jed nym z nich jest zrów no wa żo ny roz wój w za kre -
sie opa ko wań, któ ry w przy szło ści bę dzie przy cią gał znacz nie 
wię cej uwa gi.
W sy tu acji, gdy pro blem od pa dów opa ko wa nio wych sta je się co raz
bar dziej pa lą cy, za rów no dru kar nie ety kiet, jak i opa ko wań bę dą mu -
sia ły do kład niej przyj rzeć się kwe stii mi ni ma li za cji od pa dów w trak -

cie re ali za cji za mó wień – i to przy ogól nym wzro ście zmien no ści 
za mó wień. 
Do dat ko wym czyn ni kiem jest wzrost zna cze nia ma te ria łów al ter na -
tyw nych wzglę dem two rzyw sztucz nych, co pro wa dzi do zwięk sze -
nia licz by do stęp nych pod ło ży. jed nym z naj now szych przy kła -
dów jest pa pier z tra wy. Przy za ku pie ma szy ny na le ży wziąć
pod uwa gę moż li wość dru ko wa nia na sze ro kiej ga mie sub stra -
tów – od mo no fo lii po la mi na ty do pro duk cji tu bek.

po pYt na roZ wią Za nia 
ma sZY no we ogra ni cZa ją ce stra tY pa pie ru

W związ ku z po wyż szy mi tren da mi po ja wia się py ta nie: jak za pro -
jek to wać ma szy nę, któ ra speł ni wy ma ga nia eko lo gii i zrów no wa żo -
ne go roz wo ju? Ogra ni cze nie mar no traw stwa pa pie ru jest waż nym
kry te rium nie tyl ko z per spek ty wy zrów no wa żo ne go roz wo ju, ale
tak że ze wzglę du na po ten cjal ne oszczęd no ści. W przy pad ku ma -
szy ny gal lus La bel ma ster dro ga wstę gi od ze spo łu dru ku ją ce go
do ze spo łu dru ku ją ce go wy no si 1,4 m. jest to moż li we dzię ki roz -
miesz cze niu wszyst kich naj waż niej szych pro ce sów na po zio mie
pod sta wo wym, dzię ki cze mu nie ma po trze by prze cho dze nia na
in ny po ziom. Wy ko rzy sta nie ze spo łu si to dru ko we go na szy nie – 
dla przy kła du – przy czy nia się do wy dłu że nia dro gi o ko lej ne 4-6 m.
Roz miesz cze nie ze spo łów dru ku ją cych na po zio mie pod sta wo -
wym po zwa la za osz czę dzić ma te riał, czas i kosz ty pod czas na rzą -
du, co sta je się jesz cze waż niej sze przy ro sną cej czę sto tli wo ści
zmian zle ceń i ma te ria łów. 

funk cje prZY ja Zne 
dLa użYt kow ni ka: „ła twa ob słu ga”

Przy ja zne dla użyt kow ni ka funk cje ma szy ny dru ku ją cej ma ją klu -
czo we zna cze nie z punk tu wi dze nia szyb kiej zmia ny pro ce sów
i za dań. Obej mu ją one ca ły prze krój cech uła twia ją cych ob słu gę ta -
kich jak brak po trze by ko rzy sta nia z pod no śni ka pod czas zmia ny
na rzą du na po zio mie pro ce su pod sta wo we go. Al bo sta bil ne ze -
spo ły dru ku ją ce, w któ rych cy lin dry dru ku ją ce i wał ki ra stro we są
wy po sa żo ne w pier ście nie no śne. za pew nia ją one sta łą ja kość
dru ku eli mi nu jąc two rze nie się śla dów kół zę ba tych, któ re z cza sem
nie odmien nie po ja wia ją się przy sto so wa niu cy lin drów dru ku ją -
cych z na pę dem prze kła dnio wym.
Lek kie cy lin dry dru ku ją ce w ma szy nie gal lus La bel ma ster moż na
wy mie nić w mgnie niu oka. W przy pad ku ma szy ny z ośmio ma ze -
spo ła mi dru ku ją cy mi czas wy mia ny cy lin drów nie prze kra cza
8 mi nut i jest na wet krót szy, gdy wy mia nę prze pro wa dza ją jed no -
cze śnie dwie oso by. W tym ce lu opra co wa no spe cjal ny sys tem
mo cu ją cy, w któ rym umiesz cza się cy lin dry. Ko rzyst ne jest rów nież

ma lI bu umIesz cza znacz nIk nfc na wy bra nych bu tel kach, 

kIe ru Jąc kon su men tów do tre ścI re kla mo wych ta kIch Jak prze pI sy

na drIn kI, lo ka lI za cJI ba rów lub kon kur sów z na gro da mI

Źró dłO: miN TeL gLO bAL PAc kA giNg TreNdS 2019
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prak tycz ne i er go no micz ne roz miesz cze nie przy ci sków ob słu gi,
któ re – zgod nie z ob ser wa cja mi – są za in sta lo wa ne tam, gdzie ope -
ra tor ich ocze ku je.
Ze spo ły dru ku ją ce moż na ła two zde mon to wać na po trze by kon ser -
wa cji, dzię ki cze mu pod czas te go ty pu czyn no ści nie do cho dzi
do awa rii ma szy ny. W przy pad ku łą cze nia ze spo łów si to dru ko -
wych za le tą oka zu je się fakt, że są one pro jek to wa ne i pro du ko wa -
ne przez fir mę Gal lus oraz że dla każ de go ty pu ma szy ny sto so wa -
ny jest od dziel ny mo del, zin te gro wa ny z sys te mem ste ro wa nia.
Na uwa gę za słu gu je rów nież kon struk cja ra kla ko mo ro we go, z wy -
trzy ma ły mi ko mo ra mi far bo wy mi wy ma ga ją cy mi bar dzo ma łej ilo -
ści far by, od 220 do 1500 ml. Za okrą glo ny kształt ka na łu far bo we -
go w ra klu za pew nia lep szy prze pływ far by, ogra ni cza ten den cję
do po wsta wa nia pę che rzy ków po wie trza i uła twia czysz cze nie.
Wszyst kie te kry te ria spra wia ją, że urzą dze nie jest ła twe w ob słu -
dze i na rzą dzie dla ope ra to ra. 

POD SU MO WA NIE
Dzię ki kon cep cji w peł ni ela stycz nych zmian pro ce sów i za dań
na pod sta wo wym po zio mie pro ce so wym sys tem Gal lus w peł ni od -

po wia da wy mo gom współ cze snych tren dów ma kro w dru ku ety kiet
i opa ko wań. To wła śnie szyb kie zmia ny za dań i pro ce sów sta ją się
szcze gól nie waż ne dla za cho wa nia kon ku ren cyj no ści i efek tyw no -
ści pro duk cji. Jed no cze śnie ela stycz na kon cep cja ma szy ny ozna -
cza dla użyt kow ni ka bez pie czeń stwo in we sty cji, po nie waż moż na
ją szyb ko do sto so wać do zmie nia ją cych się wa run ków ryn ko wych.
Z te go po wo du war to, by dru kar nie kal ku lo wa ły kosz ty co dzien nej
pro duk cji z uży ciem ma szyn do dru ku ety kiet – w ca łym cy klu ży -
cia da ne go roz wią za nia ma szy no we go. W mia rę po stę pu ją cej in du -
stria li za cji bran ży dru ku ety kiet i opa ko wań wy daj ność ma szyn
sta je się głów ną si łą na pę do wą suk ce su biz ne so we go opar te go
na zrów no wa żo nym roz wo ju.

Die ter Fin na

TŁU MA CZE NIE: TK

OD nO śni ki źró DłO we:
[1] Jo an na Ste phen son, Mar ke ting Di rec tor of EFIA, Pac ka ging Trends, Sha ping the

Fu tu re of Print, Con fe ren ce in Brus sels, Fe bru ary 2019.          
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in we stY cje, roZ wój 
i współ pra ca Z mark an dY 

Na sze in we sty cje re ali zu je my krok po kro ku,
bacz nie przy glą da jąc się po trze bom na szych
klien tów i ich ocze ki wa niom – mó wi Piotr
Po hn ke, któ ry wspól nie z żo ną Be atą 
hof fmann -Po hn ke jest wła ści cie lem dru -
kar ni Be ta -Po int. – Ob ser wu je my też uważ -
nie ry nek, by móc za pro po no wać im no we 
in te re su ją ce i in no wa cyj ne roz wią za nia. Dru -

kar nia Be ta -Po int ist nie je od 2009 ro ku, ale
na sze do świad cze nia z ety kie ta mi się ga ją
20 lat wstecz. Ta per spek ty wa po zwa la nam
spo glą dać na ten ry nek z pew nym dy stan sem.
Dzię ki te mu już ja kiś czas te mu do strze gli -
śmy, że ma szy ny Mark An dy zna czą co wy -
prze dzi ły roz wią za nia firm kon ku ren cyj nych,
któ re jesz cze kil ka na ście lat te mu do mi no wa -
ły na ryn ku. Ob ser wo wa li śmy co raz wię cej
wdro żeń ma szyn te go ame ry kań skie go pro -

du cen ta na świe cie, ale rów nież w na szym
kra ju, w tym w fir mach, z któ ry mi kon ku ru je my.
To spra wi ło, że przy in we sty cji w no wą ma szy -
nę wzię li śmy pod uwa gę roz wią za nie te go wła -
śnie pro du cen ta. 

Dru kar nia Be ta -Po int okre śli ła so bie przy tej
in we sty cji kil ka prio ry te tów. jed nym z nich
by ła chęć po sze rze nia ofer ty dla swo ich
obec nych klien tów o wie lo ko lo ro we ety kie -
ty spe cja li stycz ne. z tym wią żą się moż li -
wość się gnię cia po ko lej nych zle ce nio daw -
ców, a tak że więk sza pe ne tra cja no wych
ryn ków w kra ju i za gra ni cą. 

Za czy na li śmy od ety kiet lo gi stycz nych – mó -
wi Be ata hof f mann -Po hn ke. – Nie mal od
po cząt ku bu do wa li śmy na szą mar kę, bio rąc
pod uwa gę za pew nie nie klien tom płyn nej pro -

dzięki ośmiokolorowej maszynie mark andy evolution e3, która rozpoczęła
niedawno pracę w drukarni Beta-point, to prężnie rozwijające się przedsię-
biorstwo może zaoferować obecnie swoim klientom nowe, wysokiej jakości
produkty. co więcej – wpisują się one w ekologiczny trend, który stał się
ważny nie tylko dla samej drukarni, ale o który coraz częściej dopytują 
również jej klienci. inwestycja otworzyła nowe rynki, a także umożliwiła 
firmie jeszcze większą ekspansję poza granice polski. 

mark an dy evo lu tion e3: 
eko lo gia, więk sZe moż li wo ści, no we ryn ki

pIotr pohnke, właścIcIel beta-poInt (czwarty od leweJ) oraz mIchał mokrzyckI, 

starszy specJalIsta druku w fIrmIe mark andy (drugI od leweJ) I pracownIcy drukarnI  przy noweJ maszynIe mark andy
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duk cji, ter mi no wych do staw do ich od bior ców,
a w przy pad ku ety kiet ko lo ro wych atrak cyj ny
de sign ich opa ko wań i pro duk tów. Dla te go na -
sze stan dar dy obej mu ją: do trzy my wa nie ter -
mi nów, re ali zo wa nie uzgod nio nych wa run ków
współ pra cy i wy so ką, po wta rzal ną ja kość ety -
kiet. Od wie lu lat do ce nia ją to klien ci, a chcąc
za do wa lać ich w co raz więk szym za kre sie, na -
szym stan dar dem jest nie ustan ny roz wój.
Stąd ostat nie pro jek ty i in we sty cje. Za kup no -
wej ma szy ny miał umoż li wić re ali za cję du żych
na kła dów spe cja li stycz nych ety kiet wie lo ko lo -
ro wych oraz pro duk cję ety kiet pe el -off, la mi no -
wa nych, owi jek itp. Od ja kie goś cza su wi dzi my
te tren dy w róż nych seg men tach ryn ko wych.
Dla te go za le ża ło nam na tym, by w tym za kre -
sie móc rów nież ob słu gi wać klien tów, pro po -
nu jąc im wie lo ko lo ro wą ety kie tę zu peł nie no -
wej ja ko ści. Chcie li śmy, by nie tyl ko by ła ona
cie ka wa, ale tak że no wo cze sna, speł nia ją ca

wy so kie stan dar dy. Po przyj rze niu się ofer cie
Mark An dy, ale tak że in nych kon ku ren cyj nych
pro du cen tów, od po wied nim na rzę dziem
w kon tek ście na szych ak tu al nych po trzeb oka -
za ła się ma szy na Evo lu tion Se ries E3, dru ku ją -
ca far ba mi UV z no wym sys te mem su sze nia
UV. Piotr Po hn ke do da je: Po cząt ko wo pla no -
wa li śmy za kup in ne go roz wią za nia, jed nak
oka za ło się, że in we stu jąc okre ślo ne środ ki
mo że my od Mark An dy otrzy mać znacz nie
wię cej. To bo wiem, co gdzie in dziej by ło opcją,
tu oka zy wa ło się czę ścią stan dar do we go wy -
po sa że nia. W efek cie za ku pi li śmy ma szy nę

z du żo więk szy mi moż li wo ścia mi niż po cząt -
ko wo za kła da li śmy.

Na tym jed nak, jak pod kre śla ją wła ści cie le
fir my, po zy tyw ne aspek ty in we sty cji się nie
skoń czy ły. Już na eta pie de cy zyj nym waż ny
dla nas był fakt, że eu ro pej ski od dział fir my
Mark An dy, a tak że jej lo kal ny ser wis znaj du ją
się w Pol sce. Sły sze li śmy po zy tyw ne opi nie
z tym zwią za ne od in nych użyt kow ni ków tych
ma szyn. Był to dla nas nie zmier nie waż ny ele -
ment. I tu od no to wu je my ko lej ne po zy tyw ne
do świad cze nia. Za rów no wdro że nie ma szy ny,

Be ata Hof f mann -Po hn ke: Ob słu gu je my klien tów 
z wie lu branż. Ich za mó wie nia są bar dzo róż ne – od
mniej szych po cał kiem spo re na kła dy. Ma szy na Mark An dy
umoż li wia nam obec nie ich spraw ną re ali za cję

Międzynarodowe
 osta    Targi Dostawców dla Przemysłu Targi Dostawców dla Przemysłu Targi Dostawców dla Przemysłu 

Spożywczego i NapojówSpożywczego i Napojów

www.anugafoodtec.com

Targi Dostawców dla Przemysłu Targi Dostawców dla Przemysłu 

KOLONIA,
26–29.04.2022

Food Processing | Food Packaging | Safety & Analytics | Intralogistics 
Digitalisation | Automation | Environment & Energy | Science & Pioneering

ONE FOR ALL.
ALL IN ONE.

Przedstawicielstwo Targów
Koelnmesse w Polsce Sp.j.
ul. Bagatela 11 lok. 7
00-585 Warszawa
Tel. +48 22 848 80 00
Tel. +48 22 848 80 11
info@koelnmesse.pl

 | Environment & Energy | Environment & Energy Science & Pioneering
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Be part of it - 
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jak i szko le nia prze bie gły spraw nie i bez za kłó -
ceń. Fir ma Mark An dy oka za ła się za tem nie
tyl ko sprze daw cą, ale tak że do rad cą, co bar -
dzo so bie ce ni my. 
Róż no rod ność klien tów ob słu gi wa nych
przez fir mę Be ta -Po int jest bar dzo du ża.
Prze kła da się to na dy wer sy fi ka cję zle ceń.
Ob słu gu je my klien tów z wie lu branż – mó wi
Be ata hof f mann -Po hn ke. – Ich za mó wie nia
są bar dzo róż ne – od mniej szych po cał kiem
spo re na kła dy. Ma szy na Mark An dy umoż li -
wia nam obec nie ich spraw ną re ali za cję. Jest
in tu icyj na i pro sta w ob słu dze. Po prze szko le -
niu na si pra cow ni cy mo gą w znacz nie krót -
szym cza sie re ali zo wać bie żą ce zle ce nia. Choć
ca ły czas po zna je my moż li wo ści te go roz wią -
za nia, już te raz wi dzi my, że po zy ty wów zwią -
za nych z pra cą z nim bę dzie jesz cze wię cej.

Le na Chmie lew ska -Bon tron, eu ro pe an 
mar ke ting ma na ger w fir mie mark An dy
do da je: Je ste śmy pro du cen tem, dla któ re go
ogrom ne zna cze nie ma wspo mnia na wy go da
w użyt ko wa niu na szych ma szyn. Er go no mia
urzą dze nia, je go in tu icyj na i pro sta ob słu ga
prze kła da ją się bo wiem na czas re ali za cji zle -
ceń. Przy pro jek to wa niu ma szyn bie rze my
więc pod uwa gę każ dy te go ro dza ju aspekt.
Oprócz za awan so wa nych tech no lo gii oka zu je
się bo wiem, że ta kie ele men ty rów nież w zna -
czą cym stop niu wpły wa ją na pro duk cję. 
Wła ści cie le Be ta -Po int pod kre śla ją, że był to
dla nich rów nież istot ny ele ment przy po dej -
mo wa niu de cy zji, choć jed nym z naj waż -
niej szych oka zał się aspekt eko lo gicz ny, któ -
ry się z nim wią że.

eko Lo gia – wspóL nY prio rY tet
mark an dY i be ta -po int

jak pod kre śla ją wła ści cie le dru kar ni Be ta -
-Po int, pro sta i in tu icyj na ob słu ga, er go no -

mia ma szy ny, a tak że do sko na łe pa so wa -
nie – wszyst ko to ma wpływ na jej szyb kie
na rzą dza nie, a co za tym idzie mniej sze
stra ty ma te ria ło we. Dzię ki na pę do wi ser wo
dla każ de go ze spo łu dru ku ją ce go, nie za leż -
ne mu na far bia niu i do ci sko wi, a tak że za -
awan so wa ne mu sys te mo wi kon tro li na prę -
że nia wstę gi od by wa się to bez strat
na wy so kiej ja ko ści koń co we go pro duk tu. 

To istot ny ele ment w eko lo gicz nej stra te gii na -
szej fir my – mó wi Be ata hof f mann -Po hn ke. 
– Jest bo wiem dla nas nie zmier nie waż ne być
fir mą nie tyl ko no wo cze sną, ale tak że eko lo -
gicz ną w naj więk szym moż li wym obec nie dla
nas stop niu. Ma szy na Mark An dy wpi sa ła się
w ten trend. Krót ki czas na rzą du to rów nież
mniej sze stra ty ener gii, far by, a tak że zre du ko -

wa na ilość od pa dów. A po nie waż na sze za ło -
że nia na naj bliż szą przy szłość są bar dzo am -
bit ne, eko lo gicz ny aspekt, ja ki ofe ru ją ma szy ny
Mark An dy, był dla nas rów nie waż ny. Co raz
czę ściej py ta ją nas o to rów nież klien ci. Cie szy -
my się więc, że oprócz za sto so wa nia ma te ria -
łów eko lo gicz nych, na któ rych dru ku je my
obec nie wszyst kie na sze ety kie ty, a tak że farb
ni sko mi gra cyj nych, mo że my im za pro po no -
wać rów nież bar dziej eko lo gicz ny niż do tych -
czas pro ces dru ko wa nia. Wciąż oczy wi ście
zda rza ją się zle ce nio daw cy, dla któ rych ba rie -
rą sta je się nie co wyż sza, po cząt ko wa ce na
ety kie ty eko lo gicz nej. Jed nak wie lu z nich – 
po prze ana li zo wa niu wszyst kie go, co się z tym
wią że i wnio sków, któ re wy raź nie po ka zu ją, że
uty li zo wa nie od pa dów ety kiet mniej eko lo gicz -
nych nie sie ze so bą rów nież nie ma łe kosz -
ty – de cy du ją się na roz wią za nia „eko”, co bar -
dzo nas cie szy. Stra te gia ta bu du je na szą
prze wa gę kon ku ren cyj ną na ryn ku i z pew no -
ścią nas wy róż nia. 

Piotr Po hn ke pod kre śla rów nież moż li wość
za sto so wa nia w ma szy nie mniej szych ka ła -
ma rzy far bo wych (np. przy mniej szych na -
kła dach). W efek cie przy te go ro dza ju pro duk -
cji po wsta je mniej szy od pad, je śli oczy wi ście
nie moż na tych farb wy ko rzy stać przy in nym
zle ce niu. To nie tyl ko eko lo gia, ale tak że
oszczęd ność – do da je. – Eko lo gicz na pro -
duk cja to wpraw dzie jesz cze nie stan dard ryn -
ko wy, ale je ste śmy prze ko na ni, że w cią gu naj -
bliż szych lat ten aspekt za cznie od gry wać
klu czo we zna cze nie. Wów czas na sza dru kar -
nia bę dzie do tych zmian zna ko mi cie przy -
go to wa na. Wśród klien tów Be ta -Po int są 
mię dzy na ro do we kon cer ny, fir my z branż au to -
mo ti ve, che micz nej, bu dow la nej, spo żyw czej
i w co raz więk szym za kre sie – ko sme tycz nej.
Dla nich wszyst kich eko lo gia sta je się istot nym
tren dem, je ste śmy więc prze ko na ni, że ob ra li -
śmy wła ści wy kie ru nek. jak pod kre śla ją 
wła ści cie le Be ta -Po int, w ma szy nach Mark
An dy waż ny był dla nich rów nież fakt, że są
to urzą dze nia mo du ło we, któ re moż na roz -
bu do wy wać wraz z po trze ba mi fir my. Obec -
nie tak skon fi gu ro wa li śmy ca łe roz wią za nie, by
speł nia ło ono na sze po trze by, ale nie wy klu -
cza my je go roz bu do wy lub za ku pu ko lej nej
ma szy ny – mó wi Piotr Po hn ke. 

łu kasz Chru śliń ski, sa les ma na ger mark
An dy eu ro pe, do da je: To po wód do du żej 
sa tys fak cji, że roz wią za nia z na szej ofer ty
otwie ra ją no we moż li wo ści przed dru kar nia mi,
któ re ist nie ją na ryn ku od kil ku na stu lat. Opcje
roz wo ju, ja kie ofe ru ją roz wią za nia Mark An dy,
są bar dzo du że. Cie szy nas fakt, że mo gli śmy
wes przeć dru kar nię Be ta -Po int w re ali za cji jej
no wych po my słów, ofe ru jąc in no wa cyj ne i cie -
ka we roz wią za nia. Co rów nie waż ne – po za
wa lo ra mi tech no lo gicz ny mi – jej wła ści cie le
do ce nia ją rów nież na szą kom plek so wą ofer tę,
któ ra obej mu je do radz two oraz za ple cze tech -
nicz no -ser wi so we.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe 

mA Te RIA łóW FIR my mARK AN Dy

Lena Chmielewska-Bontron: 
Jesteśmy producentem, dla którego ogromne znaczenie 
ma wygoda w użytkowaniu naszych maszyn. Ergonomia
urządzenia, jego intuicyjna i prosta obsługa przekładają się
bowiem na czas realizacji zleceń
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Rozwiązanie cyfrowe Mark Andy zostało zmienione, aby zapewnić wyższy 
poziom produktywności i rentowności nowoczesnej drukarni etykietowej. 

Digital Series HD łączy  w sobie wysoką rozdzielczość druku cyfrowego  
i najlepsze w swojej klasie możliwości produkcyjne w jednym przebiegu 

pracy. Zero kompromisów w szybkości oraz kon guracji.

Dowiedz się więcej: markandy.com/digitalseries                  marketing@markandy.com

W pełni hybrydowa   
platforma

5-8 Opcjonalnych 
cyfrowych kolorów 

Możliwość uzupełnienia 
modułów w przyszłości

Nieograniczona  
hybrydowa platforma

https://www.markandy.com/equipment/digital-presses/digital-series-hd/
mailto:marketing@markandy.com
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nie dro gie i funk cjo naL ne 
roZ wią Za nie do mo ni to ro wa nia
wstę gi 

EL SCAN OMS3 zo stał opra co wa ny ja ko roz -
wią za nie ty pu en try -le vel do za dań mo ni to ro -
wa nia wy dru ków w sek to rze wą skow stę go -

wym. za miast sze ro kie go za kre su funk cji,
któ re zwy kle nie przy da ją się użyt kow ni ko wi,
OMS3 wy po sa żo no w na praw dę istot ne 
moż li wo ści za bar dzo kon ku ren cyj ną ce nę.
Dwie 5-me ga pik se lo we ka me ry za pew nia ją
po le wi dze nia o wy mia rach 100x7 5 mm.

Kom pu ter zo stał zin te gro wa ny z mo du łem
ka me ry, dla te go po in sta la cji sys te mu
i umiesz cze niu ca ło ści na bel ce po przecz nej
wy star czy pod łą czyć ka ble od my szy i mo ni -
to ra, a tak że syn chro ni za cji i za si la nia. Opcjo -
nal nie ob ra zy mo gą być wy świe tla ne na mo -
ni to rze do ty ko wym. za mon to wa na na wspor-
ni ku po przecz nym ka me ra mo że być usta -
wia na ręcz nie lub z po mo cą sil ni ka. Mak sy -
mal na sze ro kość ro bo cza EL SCAN OMS3
wy no si 580 mm, a mak sy mal na pręd kość
prze su wu wstę gi to 400 m/min. Sys tem ofe -
ru je tak że moż li wość zdal nej dia gno sty ki.

eL scan oms4 
w od świe żo nYm wY da niu

EL SCAN zo stał wpro wa dzo ny na ry nek
w 2002 ro ku i do dzi siaj na ca łym świe cie
sprze da no po nad 5 tys. eg zem pla rzy, naj -
pierw ja ko EL SCAN mi kro, a na stęp nie 
EL SCAN OMS2. Obec nie ten sys tem wi zyj -
ny jest sprze da wa ny pod na zwą OMS4.6.
W ostat nim cza sie zo stał od świe żo ny i te -
raz jest do stęp ny ja ko szó sta ge ne ra cja.
W za kres no wych funk cji wcho dzą: ob słu ga
ekra nem do ty ko wym mul ti to uch, no wy in -
ter fejs użyt kow ni ka z mniej szą licz bą przy -
ci sków i kon fi gu ro wal nym pa skiem ro bo -
czym, a tak że no wa ka me ra UhD o po lu
wi dze nia od 24x18 mm do 9x7 mm i wiel ko -
ści pik se li je dy nie 3,5 µm, któ rą moż na wy -
ko rzy stać do re ali za cji zle ceń z za kre su
elek tro ni ki dru ko wa nej i dru ku cy fro we go – 
wszę dzie tam, gdzie wy ma ga ny jest mak sy -
mal ny po ziom pre cy zji. Rów nież w tym
przy pad ku ist nie je moż li wość zdal nej dia -
gno sty ki. OMS4.6 jest obec nie do stęp ny
z opcjo nal nym oświe tle niem LED UV. Szó -
stą ge ne ra cję sys te mu wy po sa żo no tak że

sys te my mo ni to ro wa nia wstę gi e+l:

ja kość Za roZ sąd ną ce nę

międzynarodowa grupa erhardt+leimer z siedzibą w niemczech oferuje
szeroką gamę produktów przeznaczonych do prowadzenia wstęgi i kontroli 
jej naprężenia, jak również do jej monitorowania i inspekcji. w polsce e+l
od 2016 r. reprezentuje firma graw z ozorkowa, która obsługuje klientów
między innymi z branż etykietowej, druku i opakowań. graw koncentruje się
na sektorze druku fleksograficznego, ale współpracuje również z drukarniami
wklęsłodrukowymi i offsetowymi. oprócz maszyn drukujących, komponentów
i części zamiennych graw sprzedaje materiały eksploatacyjne najwyższej
jakości i zapewnia pomoc techniczną oraz usługi serwisowe. 

smartscan to

wszechstronny system 

kamer do kontrolI

JakoścI, który oprócz

funkcJI wIdeo z zoomem

oferuJe także 200%

InspekcJę obrazu

wydruku w celu

wykrywanIa nawet

naJmnIeJszych

defektów
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#STARTSMART

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PROWADZENIA WSTĘGI

Zapraszamy do kontaktu! 
Ofi cjalny dystrybutor na polskim rynku

GRAW Sp. z o.o. | graw@graw.pl | www.graw.pl

erhardt-leimer.com

WITH
 Stolik do łączenia, zaciski 

pneumatyczne, uchwyt na rolę

 Możliwość połączenia sieciowego 
 Interfejs Fieldbus
 SYSTEM REGULACJI RAMY3 w 1

w cał ko wi cie zmo dy fi ko wa ną kla wia tu rę
o no wym wzor nic twie. 

tech no Lo gia duaLview 
do na tYch mia sto we go Zoo mu

Wszyst kie sys te my mo ni to rin gu sie cio we-
go EL SCAN wy ko rzy stu ją opa ten to wa ną
przez E+L tech no lo gię dualView, czy li dwie
ka me ry o sta łej ogni sko wej umiesz czo ne we
wspól nej obu do wie. Pierw sza ka me ra za po -
mo cą obiek ty wu sze ro ko kąt ne go po ka zu je
du ży ob szar po wtó rek, pod czas gdy dru ga
re je stru je naj mniej sze szcze gó ły z uży ciem
te le obiek ty wu. Sek cja ob ra zu te le obiek ty wu
jest umiesz czo na w środ ku ka me ry sze ro ko -
kąt nej; w trak cie po więk sza nia cy fro we go
sys tem prze łą cza się nie zau wa żal nie mię -
dzy dwie ma ka me ra mi, dzię ki cze mu ob raz
wy dru ku mo że być wy świe tla ny w róż nych
roz dziel czo ściach. Ta spe cja li stycz na tech -
no lo gia umoż li wia wy świe tla nie w wy so kiej
roz dziel czo ści ob ra zów z róż nych ob sza rów
ra por tu bez żad nych opóź nień. 

nowe funkcje sYstemu
kontroLi smartscan 
– 200% inspekcji obraZu

SMART SCAN to wszech stron ny sys tem 
ka mer do kon tro li ja ko ści, któ ry oprócz funk -

cji wi deo z zoo mem ofe ru je tak że 200% in -
spek cję ob ra zu wy dru ku w ce lu wy kry wa-
nia na wet naj mniej szych de fek tów, łą czeń
wstę gi, a tak że bra ku ją cych ety kiet i nie -
usu nię tych ażu rów. Kon tro la 200% ozna cza,
że ob raz wstę gi jest re je stro wa ny z po mo -
cą dwóch róż nych me tod oświe tla nia, a na -
stęp nie pod da wa ny oce nie. Po dwój ne prze -
chwy ty wa nie ob ra zu po zwa la na wy kry cie
wad ma te ria łu lub dru ku, któ re nie są wi -
docz ne przy kon wen cjo nal nym oświe tle niu
świa tłem od gó ry (ty po wym dla kon tro -
li 100%). Kon fi gu ra cja za da nia jest nie mal
w peł ni au to ma tycz na. Ob słu ga, któ ra od by -
wa się za po mo cą mo ni to ra pa no ra micz ne -
go wy po sa żo ne go w funk cje do ty ko we, jest
rów nie pro sta. W nor mal nym try bie roz po -
czę cie pra cy wy ma ga od ope ra to ra wci śnię -
cia tyl ko jed ne go przy ci sku. 
Od nie daw na SMART SCAN ofe ru je kil ka no -
wych funk cji: „PDF com pa ri son” po zwa la ją -
ce po rów nać ob raz re fe ren cyj ny z ka me ry
(zło ty sza blon) z sza blo nem wy dru ku PDF
w ce lu wy kry cia wad for my dru ko wej, nie -
pra wi dło wo do bra nych form dru ko wych lub
spraw dze nia po praw no ści ję zy ków ob cych
i ze sta wów zna ków; „mo duł ko dów” do od -
czy ty wa nia ko dów kre sko wych i ko dów 2D;
„łą cze MIS” słu żą ce do pod łą cze nia SMART -

SCAN do sys te mu gro ma dze nia da nych
pro duk cyj nych klien ta; a tak że „mo duł UV”,
któ ry łą czy świa tło bia łe z oświe tle niem 
ul tra fio le to wym, dzię ki cze mu po zwa la do -
strzec far by i la kie ry flu ore scen cyj ne. Umoż -
li wia tym sa mym kon tro lę apli ka cji za bez pie -
cza ją cych i ele men tów pro jek tu, któ re ina czej
by ły by nie wi docz ne dla ludz kie go oka.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe 

mA Te RIA łóW FIR my eR hARDT+Le ImeR

Tłu mA CZe NIe: TK

el scan oms3 zo stał opra co wa ny 

Ja ko roz wIą za nIe ty pu en try -le vel 

do za dań mo nI to ro wa nIa wy dru ków 

w sek to rze wą skow stę go wym

https://www.erhardt-leimer.com
https://graw.pl
mailto:graw@graw.pl
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ostatnie nasze artykuły dotyczyły zazwyczaj nowości
w ofercie firmy fleXcon czy naszych nowych osiągnięć
technologicznych. dzisiaj mała „ściąga” dla wielbicieli
naszych standardowych produktów. poniżej znajdziecie
państwo listę naszych topowych materiałów
zawierającą podstawowe parametry techniczne.

TheRmLfilm® Ad van ta ge – jest to to gru pa ma te ria łów po li-
e stro wych 50 μm i 25 μm, prze zna czo nych do dru ku flek so oraz 
ter mo trans fe ro we go. W gru pie znaj du ją się pro duk ty z po dzia łem
na róż ne kle je za leż nie od po wierzch ni apli ka cji. I tak klej Va lue
(344) za sto su je my, gdy spe cy fi ka cja po wierzch ni apli ka cji mó wi, 
że po wierzch nia jest czy sta i gład ka. Klej Su perb (606) za sto su je -
my, gdy po wierzch nia bę dzie chro po wa ta, mo że być za nie czysz czo -
na na przykład ole jem. I wresz cie klej Extre me (778) za sto su je my,
gdy po wierzch nia apli ka cji bę dzie bar dzo wy ma ga ją ca: brud na,
chro po wa ta, za ole jo na. Klej Extre me po około 24 go dzi nach ab sor -
bu je czą stecz ki ole ju i sklei się ide al nie z po wierzch nią ele men tu.
Wszyst kie ma te ria ły w tej gru pie pro duk to wej po sia da ją cien ką 

po wło kę wierzch nią, dzię ki któ rej moż na za dru ko wać ma te riał
oraz któ ra chro ni je go po wierzch nię przed za ry so wa nia mi i znacz -
nie po pra wia od por ność na che mi ka lia. Sze ro ka ga ma ko lo ry -
stycz na.

TheRmLfilm® Ad van ta ge Chem gard i Chem gard II – jest to gru pa
ma te ria łów po lie stro wych o gru bo ści 50 μm, wy stę pu ją cych w ko -
lo rach ma to wych: srebr nym, bia łym lub trans pa rent nym. Prze zna -
czo ne są do dru ku ter mo trans fe ro we go, ce chu je je wy so ka od por -
ność na che mi ka lia. Ma te ria ły do sko na le spraw dza ją się w ro sną cej
tem pe ra tu rze, w związ ku z czym są od po wied nie do roz wią zań
sto so wa nych np. w prze my śle mo to ry za cyj nym, w la bo ra to riach
czy in nych apli ka cjach prze my sło wych. Dru ku jąc na kon struk cji
ma te ria łu za po mo cą de dy ko wa nych ka lek, uzy sku je my od por ność
che micz ną dla ca lej kon struk cji, co ozna cza, że za druk po zo sta je
w ta kim sa mym stop niu od por ny na che mi ka lia jak ca ła kon struk -
cja ma te ria łu.

TheRmLfilm® Cast vi nyl – 50 μm la ny wi nyl. Wy stę pu je w sze -
ro kiej ga mie ko lo ry stycz nej. Ele men tem kon struk cji jest akry lo wy

naj lep sZą rZe cZą
w stan dar dach jest to, że

jest Z cZe go wy bie rać*

fIrma flexcon produkuJe powlekane I lamInowane folIe I kleJe, aby dostarczać produkty spełnIaJące potrzeby swoIch klIentów
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klej, któ ry z ła two ścią moż na apli ko wać na trud ne po wierzch nie.
Ma te riał znaj du je za sto so wa nie za rów no do apli ka cji na ze -
wnątrz, jak i we wnątrz, ja ko ety kie ta  z wy so ką od por no ścią na
dzia ła nie trud nych wa run ków. Ma te ria ły po sia da ją od por ność
na dzia ła nie wa run ków at mos fe rycz nych, jak rów nież do sko na łą
od por ność che micz ną. Nie za stą pio ny w prze my śle mo to ry za -
cyj nym, do sprzę tu rol ni cze go, ety kiet bez pie czeń stwa i in struk -
cji oraz wie lu in nych. 

TheRmLfilm® Om 080 C uv TC -716 A -14 142PO Ly C9 – 20-mi kro -
no wy la mi nat PET, blo ku ją cy świa tło UV, dru ko wal ny TTR oraz 
me to da mi kon wen cjo nal ny mi. Ma te riał jest sta bil ny w wa run kach
eks po zy cji UV do 5 lat. 

FLeX -vu® Om 080 C uv A -14 142 PO Ly C -9 – 20-mi kro no wy la mi -
nat PET, blo ku ją cy świa tło UV; ma te riał jest sta bil ny w wa run kach
eks po zy cji UV do 5 lat. Ta kon struk cja nie jest prze zna czo na do za -

dru ku, jej za da niem jest chro nić ko lo ro wą ety kie tę bez do dat ko wych
za dru ków po la mi na cji. 
W przy pad ku za in te re so wa nia pro duk ta mi fir my FLeXcon za pra -
szam do od wie dze nia na szej stro ny in ter ne to wej:

www.FLeXcon.com 

lub prze sła nia za py ta nia do przed sta wi ciela firmy FLEXcon na
Eu ro pę Cen tral ną i Wschod nią:
Dorota Wit thuhn
e-mail: dwit thuhn@FLEXcon.com
+48 660 542 986, lub NL +31 294 491 800.

AR Ty Kuł SPON SO RO WA Ny

* cyt. gra ce hop per

flexcon to śwIatowy producent folII samoprzylepnych do zastosowań obeJmuJących reklamy wewnętrzne I zewnętrzne, IdentyfIkacJę

produktu I etykIety bezpIeczeństwa / zagrożenIa, etykIety z kodem kreskowym, etykIety pIerwotne oraz kleJenIe / montaż

https://www.flexcon.com
mailto:dwitthuhn@FLEXcon.com
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grafpoL jest cZołowYm producentem 
etYkiet samoprZYLepnYch w poLsce
nasze doświadczenie, zasoby i umiejętności budujemy
nieprzerwanie od 1985 roku. kolejne inwestycje
sprawiają, że grafpol jest liderem jakości i serwisu. 

oferujemY:
n ekologiczne rozwiązania druku
n druk do 10 kolorów flekso, sitodruk
n druk cyfrowy hp indigo

n pojedynczo aplikowane soczewki (fresnel lense)
n tłoczenie (embossing)
n etykiety wielostronne i dwuwarstwowe
n druk ukryty (widoczny w świetle uv)
n farby i lakiery wodne, niskomigracyjne i uv
n zdobienia foliami/ laminowanie
n druk od strony kleju
n etykiety zabezpieczające (plomby)
n saszetki
n etykiety typu iml/ bml i platynki

grafpol B.m. meszkes
ul. przemysłowa 8n, 85-758 bydgoszcz
handel@grafpol.com / export@grafpol.com 
tel.: +48 52 32 52 600
www.grafpol.pl

fops
al. piastowska 4, 43-400 cieszyn, pl
tel.: +48 33 488 68 88
tel. kom.: +48 500 200 401
e-mail: office@cyfroweetykiety.pl
www.cyfroweetykiety.pl

Założona w 1995 roku drukarnia fops
specjaLiZuje się w obsłudZe sieciowYch
kLientów biZnesowYch w Zakresie produkcji,
dostawY i montażu materiałów pos, 
out-of-home oraZ fotodekoracji. 

od 2018 roku oferta Została posZerZona 
o prZemYsłową cYfrową produkcję etYkiet 
w roLi i na arkusZu.

produkujemy etykiety w maksymalnej 
szerokości 330 mm w technologii inkjet uv
na podłożach papierowych i foliowych, 
również metalicznych i bezbarwnych. 
druk cmyk z kolorem białym. 
możliwe niskie nakłady, nawet 10 szt. 
wysoka jakość, krótkie terminy, brak kosztów
przygotowalni, przy małych nakładach produkcja 
bezwykrojnikowa. obsługa zmiennych danych, 
kodów kreskowych, personalizacja.

etyfleX sp. z o.o.
ul. romanowicza 11, 30-702 kraków
tel./fax: 0048 12 292 72 43
www.etyflex.pl

etYkietY samoprZYLepne, owijki, sasZetki
n nowocZesna drukarnia fleksograficZna 

Z roZbudowanym parkiem masZynowym 
precyzja druku, doskonałe odwzorowanie i stabilność
kolorystyczna przy powtarzających się nakładach /
równoległa realizacja wielu zleceń

n technologie uZupełniające dostosowane 
do rosnących potrZeb klientów
zadruk do 10 kolorów / druk flexo z sitodrukiem
/ wielokolorowy cold stamping / 4-kolorowy 

zadruk na kleju dla wielowarstwowych etykiet 
typu sandwich oraz peel-off / tłoczenie

n koordynacja i kontrola na każdym etapie
produkcyjnym dla Zapewnienia jakości
wsparcie w procesie projektowania graficznego 
/ doradztwo w doborze odpowiedniej kolorystyki 
/ własna cyfrowa naświetlarnia ctp

jesteśmY jedną Z najwięksZYch 
drukarń w południowej poLsce

fano sp. z o.o.
03-687 warszawa, ul. łodygowa 30
tel.: +48 22 679 07 95
e-mail: biuro@fano.pl
www.fano.pl

firma fano specjalizuje się w produkcji 
najwyższej jakości etykiet samoprzylepnych, 
Laminatów saszetkowych, shrink sleeve 
oraz folii bopp w technologii hd fLexo. 

ZaprasZamy 
do odwiedZenia nasZej strony 
www.fano.pl 

naszą ofertę kierujemy głównie do wymagających
klientów z branży kosmetycznej i spożywczej 
oraz producentów chemii gospodarczej, którzy 
oczekują bardzo wysokiej jakości druku oraz poszukują
dodatkowych uszlachetnień jak złocenie, tłoczenie, 
efekty metaliczne, holograficzne czy sitodruk rotacyjny, 
a to wszystko połączone w jednym produkcie. 
stosujemy wyłącznie certyfikowane i atestowane
materiały, a jakość hd fleXo w połączeniu ze 100%
inspekcją druku gwarantuje produkt najwyższej jakości. 

Zakład poLigraficZnY maL-poL 
istnieje na rYnku od 1993 roku.
posiadamy rozbudowany park maszyn, profesjonalne 
studio graficzne, własną przygotowalnię form drukowych
oraz system proofingu cyfrowego.
podstawową działalnością firmy jest produkcja wysoko
przetworzonych etykiet samoprzylepnych oraz zadruk
laminatów w technologii fleksograficznej, cyfrowej 
i sitodrukowej z możliwością uszlachetnień.
pracujemy zgodnie z certyfikatami brc, fsc i pefc.

nasZe możLiwości:
n druk do 12 kolorów flexo
n cold stamping, hot stamping
n lakiery tactile (wypukłe)
n embossing, debossing
n druk spersonalizowany i sekwencyjny technologią cyfrową
n druk zmiennych kodów w technologii fleksograficznej
n etykiety typu zdrapka (loterie)
n druk od strony kleju
n etykiety typu peel-off 3/5 stron

mal-pol 
zakład poligraficzny sp. z o.o. sp. k.
ul. długa 28, olesin, 05-311 dębe wielkie
tel./fax: +48 25 757 79 26
www.mal-pol.com.pl

https://etyflex.pl
https://fano.pl/pl/
https://fano.pl/pl/
mailto:biuro@fano.pl
https://www.cyfroweetykiety.pl
mailto:office@cyfroweetykiety.pl
https://www.grafpol.net/pl/
mailto:handel@grafpol.com
mailto:export@grafpol.com
http://www.mal-pol.com.pl
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zakład poligraficzny 
wiking graf sp.j. t. jakubowski
ul. elektronowa 1a, 94-103 łódź
tel.: +48 42 630 11 12, +48 42 630 11 15
e-mail: office@wiking-graf.pl
www.wiking-graf.pl

w ofercie

n etykiety samoprzylepne jednowarstwowe
n etykiety samoprzylepne wielowarstwowe 

mono- i multimateriałowe (peel-off)
n etykiety serializacyjne te
n etykieto-ulotki – booklety
n etykiety shrink sleeve
n etykiety wrap-around
n banderole do banderolownic tapetowe i pozycjonowane

n nadruki reliefowe
– teksty braille'a
– trójkąty ostrzegawcze

n ulotki do leków i kosmetyków 
– składane i nieskładane 
na papierach 40 / 45 / 50 g/m2

jakość offsetu we fLexografii 
dZięki technoLogii esko crYstaL

poli-plus sp. z o.o.
ul. mostek 2/8, 80-759 gdańsk
tel. kom.: 607 330 552, biuro@poliplus.com.pl
www.poliplus.com.pl

je ste śmy cy fro wą dru kar nią spe cja li zu ją cą się 
w do star cza niu wie lo barw nych ety kiet sa mo przy lep nych
w zwo ju. prio ry te ta mi są dla nas: ja kość, szyb ki czas
re ali za cji za mó wień i za do wo le nie na szych klien tów.
po sia da my cer ty fi kat fsc.

specjaLiZacja:
druk cyfrowy etykiet samoprzylepnych w technologii 
ink jet uv (w+cmyk) 1200 x 1200 dpi – kropla 2 pl 
oraz dry toner (cmyk) 1200 x 3600 dpi.

oferujemY: etykiety samoprzylepne wielobarwne;
etykiety samoprzylepne bez zadruku (papierowe
i foliowe); etykiety typu peel-off; etykiety iml; 
folie bopp od 25 µm z zadrukiem; laminaty wielo-
warstwowe; wieczka aluminiowe; folię aluminiową
do blistrów. uszlachetnienia: lakier uv (matowy,
błyszczący); laminat (matowy, błyszczący); folie
metaliczne cf (srebrna, złota, holograficzna).

ZaprasZamY do współpracY. 

W łódz kiej dru kar ni Re gan ta roz po czę ły pra cę dwie no we ma szy -
ny flek so gra ficz ne fir my Mark An dy: 17-ca lo wa, 11-ko lo ro wa Per for -
man ce Se ries P7 oraz 13-ca lo wa, 8-ko lo ro wa Evo lu tion Se ries E5.
za ku pio ne ma szy ny to ko lej ne roz wią za nia Mark An dy w fir mie
Re gan ta. Wcze śniej tra fi ły tu mo de le: Per for man ce Se ries P5, Per -
for man ce Se ries P3 oraz Pe for man ce Se ries P7, a tak że Sco ut
2200. jej spe cja li za cją jest pro duk cja ety kiet oraz opa ko wań z fo -
lii i la mi na tów za dru ko wa nych me to dą flek so gra ficz ną. Mark An dy
to wa rzy szy nam w roz wo ju od lat i je ste śmy z tej współ pra cy bar dzo 
za do wo le ni – mów Igor Szla ski, wła ści ciel fir my. – No we, jesz cze
bar dziej za awan so wa ne tech no lo gicz nie ma szy ny te go pro du cen ta są
czę ścią na sze go pla nu in we sty cyj ne go. Zwięk szą one na szą wy daj ność
i pod nio są ja kość pro duk cji. Tym sa mym umoż li wią dal szy, in ten syw -
ny roz wój, a tak że po zwo lą zwięk szyć na szą obec ność na ryn kach 
za gra nicz nych, głów nie eu ro pej skich.
Ma szy ny roz po czę ły pra cę zgod nie z pla nem i nie mal od ra zu prze -
ło ży ły się na co dzien ną dzia łal ność fir my Re gan ta. Wią że się to
głów nie z wy daj no ścią – pod kre śla Igor Szla ski. – Wy so ka pręd kość
obu ma szyn w spo sób bez po śred ni prze kła da się bo wiem na na sze mo -
ce pro duk cyj ne i moż li wość znacz nie szyb szej re ali za cji zle ceń. W efek -
cie skró ci my czas do sta wy go to wych ety kiet do klien ta. Per for man ce
Se ries P7 to urzą dze nie kla sy pre mium, wy po sa żo ne w licz ne roz wią -
za nia tech no lo gicz ne wzbo ga ca ją ce ca ły pro ces wy twór czy. Ma szy na
jest bar dzo szyb ka i er go no micz na, a do te go ste ro wa na w spo sób nie -

zwy kle in tu icyj ny. Z ko lei Evo lu tion Se ries E5 to re wo lu cyj ne roz wią za -
nie, któ re w peł ni ba zu je na na pę dach ser wo.
Ma szy na Per for man ce Se ries P7 ob słu gu je wstę gę o sze ro ko ści
17 ca li i – w kon fi gu ra cji do star czo nej do dru kar ni Re gan ta – skła da
się z 11 ze spo łów flek so gra ficz nych (z osob nym na pę dem ser wo
dla każ de go cy lin dra for mo we go i do ci sko we go). Ma szy na pra cu -
je z mak sy mal ną pręd ko ścią 306 m/min i jest ste ro wa na de dy ko -
wa nym mo du łem kon tro l nym z ekra nem do ty ko wym. jej kon fi gu -
ra cja umoż li wia zdal ną dia gno sty kę przez in ter net. 
Ma szy na Evo lu tion Se ries E5 za dru ko wu je wstę gę o sze ro ko ści
13 ca li (330 mm) i – w wer sji za mó wio nej przez łódz ką dru kar nię – 
jest wy po sa żo na w 8 ze spo łów dru ku ją cych (w tech no lo gii Pro UV), 
sys tem od wra ca nia fo lii, sta cję do fo lio wa nia na zim no, sta cję wy kra -
wa nia oraz pre - i au to re gi ster. Pra cu je z pręd ko ścią do 230 m/min. 
O wy so ką ja kość ety kiet i opa ko wań re ali zo wa nych w ma szy nach
Evo lu tion dba ją m.in. pre cy zyj ne, nie za leż ne ze spo ły far bo we i do -
cisk, za awan so wa ne opcje wy kra wa nia czy sys tem kon tro li na prę -
że nia wstę gi. 
Obie ma szy ny uwzględ nia ją nie tyl ko am bit ne pla ny dru kar ni Re gan -
ta – mó wi Tom Ca val co z fir my mark An dy – ale tak że zmie nia ją ce
się po trze by i wy ma ga nia, za rów no ze stro ny wła ści cie li ma rek, jak
i kon su men tów. Wdro że nie każ dej z nich otwie ra przed użyt kow ni ka mi
ogrom ne moż li wo ści po zy ska nia no wych klien tów i ryn ków. (…)

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe IN FOR mA CjI FIR my mARK AN Dy

dwie no we ma sZY nY mark an dY w fir mie re gan ta 

http://www.poliplus.com.pl
mailto:biuro@poliplus.com.pl
https://wiking-graf.pl
mailto:office@wiking-graf.pl


OPAKOWANIE 3/2022

38 ProdUkCja oPakoWaŃ

W 2021 roku dzie więć na dzie sięć osób z tej
gru py wie ko wej za mó wi ło pro duk ty za po -
śred nic twem sie ci; 49% zwięk szy ło swo ją
ak tyw ność w tym za kre sie w po rów na niu
z po przed nim ro kiem; 5% zro bi ło e -za ku py
po raz pierw szy. 
Ba da nie po ka zu je rów nież wzrost po py tu
na zrów no wa żo ne opa ko wa nia, o czym
świad czy fakt, że prze szło 3/4 an kie to wa -
nych klien tów skle pów in ter ne to wych pre fe -
ru je opa ko wa nia e -com mer ce, któ re umoż li -
wia ją po now ne uży cie przy zwro cie lub są
pro ste w od zy sku. 

Po zy tyw ne do świad cze nia
„unbo xing” za chę ca ją 
do za ku Pów

Naj now sze ba da nie do ty czą ce e -han dlu
i tren dów opa ko wa nio wych w Niem czech
i w Pol sce za mó wio ne przez Mon di, czo ło -
we go do staw cę roz wią zań pa ku ją cych i pa -
pie ru, do wo dzi, że kon su men ci w każ dym
wie ku co raz chęt niej do ko nu ją za ku pów
przez in ter net i wy bie ra ją opa ko wa nia, któ -
re są eko lo gicz ne. 
In ter ne to wa an kie ta, w któ rej uczest ni czy -
ło 3085 kon su men tów z Nie miec i Pol ski,

zo sta ła prze pro wa dzo na w IV kwar ta le
2021 r. Po ka zu je ona, że w ubie głym ro ku
z usług skle pów in ter ne to wych sko rzy sta ło
im po nu ją ce 90% prze ba da nej po pu la cji. Da -
ne zgro ma dzo no w trak cie co rocz ne go
szczy tu za ku po we go, mię dzy Czar nym Piąt -
kiem i No wym Ro kiem, a za tem w okre sie,
gdy wie le pre zen tów ku pu je my w sie ci ze
wzglę du na trwa ją cą pan de mię ko ro na wi ru -
sa. Oprócz klien tów ze wszyst kich grup wie -
ko wych, któ rzy re ali zu ją re gu lar ne za ku py
za po śred nic twem in ter ne tu, za in te re so wa -
nie usłu ga mi e -han dlu wzro sło wśród se nio -
rów, któ rzy co raz wy raź niej do ce nia ją wy go -
dę ta kich za ku pów. 

Si lver Sur ferS tu zo Sta ną
Si lver Sur fers są i po zo sta ną waż nym czyn -
ni kiem wzro stu e -com mer ce. W 2021 ro ku
ro sną ca w si łę ge ne ra cja nie miec kich i pol -

Po ko le nie „srebr nej fa li” 

na Pę dza e -han del

Coroczne badanie trendów konsumenckich przeprowadzone 
na zlecenie firmy Mondi wskazuje regularny wzrost popularności 
zakupów internetowych wśród konsumentów z Niemiec i Polski. 
Doceniają go zwłaszcza tzw. Silver Surfers (osoby w wieku 55+), 
którzy stanowią coraz większą siłę w segmencie zakupowiczów. 

Oprócz klientów ze
wszystkich grup wiekowych, 
którzy realizują regularne
zakupy za pośrednictwem
internetu, zainteresowanie
usługami e-handlu wzrosło
wśród seniorów, którzy
coraz wyraźniej doceniają
wygodę takich zakupów
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skich kon su men tów w wie ku 55+ ku po wa -
ła w sie ci jesz cze wię cej niż w 2020 ro ku.
Kwe stie bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
w okre sie pan de micz nym zmo ty wo wa ły
do e -za ku pów 41% an kie to wa nych z tej 
gru py, ale nie był to głów ny po wód wzro stu
po pu lar no ści e -han dlu: 52% ba da nych przy -
zna ło, że in ter net za pew nia im lep szy prze -
gląd ma rek i ofert, 45%, że umoż li wia za ku -
py rze czy nie do stęp nych w lo kal nych
skle pach, a 39%, że po pro stu jest wy god -
niej szy. 

Zrów no wa żo nY roZ wój 
na pę dZa no we tren dY

W mia rę jak in ter ne to we za ku py sta ją się ru -
ty no we, co raz wię cej osób w obu kra jach 
– nie za leż nie od wie ku – pre fe ru je opa ko -
wa nia, któ re są prak tycz ne i trwa łe. zde cy -
do wa na więk szość re spon den tów ży czy 

so bie, aby opa ko wa nia nada wa ły się do wie -
lo krot ne go użyt ku (79%), ła twe go zło że nia
po uży ciu (69%) i re cy klin gu (82%). 
jak wy ni ka z ba da nia, opa ko wa nia przy ja -
zne dla śro do wi ska mo gą być mo to rem na -
pę do wym sprze da ży. Pra wie po ło wa ba da -
nych kon su men tów (48%) by ła by skłon na
za pła cić na wet trzy eu ro wię cej, aby otrzy -
mać swo je za ku py on li ne w opa ko wa niu
przy ja znym dla śro do wi ska.
Unbo xing zwięk sza lo jal ność wo bec ma rek
Ka rie ra tzw. unbo xin gu (tym trud nym do
prze tłu ma cze nia ter mi nem okre śla się ca łą
ga mę oso bi stych do świad czeń zwią za nych
z roz pa ko wy wa niem pro duk tu) jest ostat -

nim przy kła dem, jak waż ne dla bu do wa nia
lo jal no ści wo bec mar ki i po zio mu jej sprze -
da ży mo że być opa ko wa nie. świa do mość
te go tren du ro sła w cią gu ostat nich trzech
lat i do dzi siaj bli sko po ło wa (44%) ba da -
nych klien tów skle pów on li ne do świad czy ła
ra do ści pły ną cej z unbo xin gu, co szcze gól -
nie ce nią so bie miesz kań cy Pol ski (50%).
Po nad po ło wa (58%) kon su men tów w Pol -
sce twier dzi, że mi łe do świad cze nie z roz pa -
ko wy wa niem pro duk tu prze ko na ło by ich
do po now ne go zło że nia za mó wie nia w tym
sa mym skle pie in ter ne to wym.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe 

mA Te RIA łóW FIR my mON DI 

W mia rę jak in ter ne to we za ku py sta ją się ru ty no we, 
co raz wię cej osób w obu kra jach – nie za leż nie od wie ku 
– pre fe ru je opa ko wa nia, któ re są prak tycz ne i trwa łe

https://dienes.com.pl
mailto:biuro@dienes.com.pl
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pod czas tar gów tek tu ry fa li stej i li tej cce w mo na chium
fir ma elec tro nics for ima ging, inc. za pre zen to wa ła swo je
naj now sze, ul tra szyb kie roz wią za nie dru ku ją ce dla ryn ku
tek tu ry fa li stej – ma szy nę efi no zo mi 14000 led. ta za -
awan so wa na, cy fro wa li nia do bez po śred nie go dru ku
na tek tu rze wy ko rzy stu je świa to wej kla sy tech no lo gię
jed no prze bie go we go dru ku atra men to we go uV led no zo -
mi oraz uwzględ nia ulep sze nia, któ re zwięk sza ją wy daj -
ność, nie za wod ność, war tość i ela stycz ność w seg men cie
opa ko wań z tek tu ry fa li stej. 

No wa ma szy na EFI No zo mi 14000 LED o sze ro ko ści 1,4 me tra 
pra cu je z pręd ko ścią do 100 me trów bie żą cych na mi nu tę i po sia da
no we try by wy daj no ści, ofe ru jąc nie zwy kłą prze pu sto wość, a jed no -
cze śnie za spo ka ja jąc po trze by pro du cen tów opa ko wań z tek tu ry 
fa li stej w za kre sie bar dziej kom pak to wych li nii pro duk cyj nych. W po -
rów na niu ze swo im „star szym bra tem”, No zo mi C1 80 00, za pro jek to -
wa nym pod ką tem po trzeb za rów no pro du cen tów opa ko wań, jak
i apli ka cji z za kre su POS, za dru ko wu je ar ku sze o 40 cm węż sze, co
le piej od po wia da pro fi lo wi pro duk cji firm spe cja li zu ją cych się wy łącz -
nie w pro duk cji opa ko wań. No zo mi 14000 LED cha rak te ry zu je się
rów nież so lid ną kon struk cją, umoż li wia ją cą re ali za cję na kła dów 
prze my sło wych, wy so ką nie za wod no ścią i wy daj no ścią. Ofe ru je ona
prze twór com opa ko wań z tek tu ry fa li stej dłu gi czas bez a wa ryj nej
pra cy oraz wszech stron ność dru ko wa nia na tek tu rach o róż nych fa -
lach, z uspraw nie nia mi umoż li wia ją cy mi au to ma tycz ne od rzu ca nie
uszko dzo nych ar ku szy bez prze ry wa nia pro duk cji. 

so Lid ne roZ wią Za nie prZe mY sło we
Ko lej na od sło na prze ło mo wej tech no lo gii No zo mi fir my EFI to roz wią za -
nie do sto so wa ne do ak tu al nych po trzeb seg men tu opa ko wań z tek tu ry
fa li stej, pro du ko wa nych na ska lę prze my sło wą – po wie dział evan dro
mat teuc ci, wi ce pre zes i dy rek tor ge ne ral ny dzia łu opa ko wań i ma -
te ria łów bu dow la nych w fir mie eFI. – No wa ma szy na ba zu je na wio -
dą cej w bran ży tech no lo gii, któ ra de fi niu je na szą plat for mę No zo mi, aby
za spo ko ić wie le wy ma gań, klu czo wych dla po wo dze nia co dzien nych
dzia łań zwią za nych z pro duk cją opa ko wań z tek tu ry fa li stej w za kła -
dach pro duk cyj nych. EFI No zo mi 14000 LED to so lid ne roz wią za nie prze -
my sło we, na któ re cze kał ry nek.
Ma szy na wy ko rzy sty wa na jest obec nie przez dwóch pro du cen tów
opa ko wań – w Wiel kiej Bry ta nii oraz Sta nach zjed no czo nych. jak
zdra dził Evan dro Mat teuc ci, ana li za za dań pro duk cyj nych re ali zo -
wa nych przez użyt kow ni ków ma szy ny No zo mi C1 80 00 wy ka za ła,
że w apli ka cjach opa ko wa nio wych „młod szy brat” spraw dził by się
w 95% zle ceń, co jest je go nie za prze czal ną za le tą, bio rąc pod uwa -
gę ska lę in we sty cji niż szą o 20%.
Użyt kow ni cy mo gą wy bie rać spo śród róż nych kon fi gu ra cji od po wia -
da ją cych na in dy wi du al ne po trze by, z opcja mi po je dyn cze go lub po -
dwój ne go po daj ni ka, ro lo wym ze spo łem po wle ka ją cym umoż li wia ją -
cym na kła da nie róż nych ilo ści pri me ra, opcjo nal ną wie żą la kie ru ją cą,
któ ra po zwa la na uzy ska nie wy koń czeń błysz czą cych lub sa ty no wych
oraz opcja mi ukła dar ki peł nej lub pa kie to wej. Wy so ko wy daj ne atra -
men ty EFI No zo mi 14000 LED, do stęp ne w sze ściu ko lo rach, w tym
bia łym, za pew nia ją do sko na łe od wzo ro wa nie i po kry cie ga mu tu barw -
ne go, a szyb kie, nie za ty ka ją ce się, wy so ko wy daj ne gło wi ce dru ku ją -

efi no Zo mi 14000 led 
– cy fro wa al ter na ty wa

nowa maszyna efI nozomI 14000 led o szerokoścI 1,4 metra pracuJe z prędkoścIą do 100 metrów bIeżących na mInutę 

I posIada nowe tryby wydaJnoścI, oferuJąc nIezwykłą przepustowość, a JednocześnIe zaspokaJaJąc potrzeby producentów opakowań

z tektury falIsteJ w zakresIe bardzIeJ kompaktowych lInII produkcyJnych
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ce gwa ran tu ją nie zrów na ną do kład ność
i płyn ne przej ścia ko lo rów.
No wa ma szy na jest wy po sa żo na w za awan -
so wa ne opro gra mo wa nie do za rzą dza nia bar wą i gro ma dze nia da nych oraz no wy, in tu icyj -
ny i przy ja zny dla użyt kow ni ka in ter fejs. Naj now sza wer sja sys te mu EFI Fie ry Nz -1000 Di gi -
tal Front End (DFE) za sto so wa na do ste ro wa nia ma szy ną wy ko rzy stu je no wą plat for mę
sys te mo wą Fie ry – Fie ry FS5 00 Pro – umoż li wia ją cą szyb kie prze twa rza nie i do sko na łe za -
rzą dza nie ko lo ra mi przy peł nej pręd ko ści ma szy ny. Po nad to Fie ry DFE ma moż li wość in te -
gra cji z EFI IQ, kom plek so wym pa kie tem roz wią zań ana li ty ki biz ne so wej i za rzą dza nia
w chmu rze. 

uwoL nie nie po ten cja łu dru ku cY fro we go
No wa ma szy na prze no si wie lo krot nie na gra dza ne i spraw dzo ne moż li wo ści wy so ko na kła -
do wej li nii EFI No zo mi C1 80 00, wy ko rzy sty wa nej przez fir my opa ko wa nio we i z ob sza ru
sign&di splay na ca łym świe cie, na jesz cze szer szy ob szar prze my słu opa ko wa nio we go. jak
za pew nia ame ry kań ski kon cern, EFI No zo mi 14000 LED to trwa ła, nie za wod na, zrów no wa -
żo na i wy daj na cy fro wa al ter na ty wa dla ana lo go wej pro duk cji opa ko wań z tek tu ry fa li stej. 
za pew nia ona ener go osz częd ną wy daj ność, prak tycz nie nie emi tu je lot nych związ ków 
or ga nicz nych (VOC), a zu ży cie ener gii jest do 35% niż sze niż w przy pad ku dru ku flek so gra -
ficz ne go. Ma szy na znacz nie zmniej sza rów nież ilość od pa dów tek tu ry i far by w po rów na niu
z flek so gra fią i of f se tem. Po nad to, w prze ci wień stwie do ana lo go wych me tod dru ku, nie 
wy ma ga wo dy do pro ce su czysz cze nia, co zmniej sza kosz ty po no szo ne przez prze twór ców
i ich wpływ na śro do wi sko. 
EFI No zo mi to opty mal na tech no lo gia jed no prze bie go we go dru ku atra men to we go na tek tu -
rze fa li stej pod wzglę dem wy daj no ści zu ży cia ener gii, zgod nie z te sta mi prze pro wa dzo ny mi
przez In sty tut Ba daw czy Tech no lo gii Me dial nych Fo gra, w opar ciu o nor mę ener ge tycz ną
ISO 20690. Po nad to EFI No zo mi jest je dy ną w bran ży jed no prze bie go wą tech no lo gią dru ku
atra men to we go, któ rej wy daj ność zo sta ła cer ty fi ko wa na pod ką tem moż li wo ści re cy klin gu
OCC przez We stern Mi chi gan Uni ver si ty Re cyc ling, Pa per and Co ating Pi lot Plant – wio dą -
cą ame ry kań ską or ga ni za cję, cer ty fi ku ją cą w za kre sie re cy klin gu tek tu ry fa li stej. 
Do świad cze nie fir my EFI w prze my sło wym dru ku cy fro wym oraz sze ro ka ba za za in sta lo -
wa nych urzą dzeń do dru ku jed no prze bie go we go czy nią z niej opty mal ne go do staw cę
tech no lo gii dla prze twór ców prze cho dzą cych na cy fro wą pro duk cję opa ko wań z tek tu ry 
fa li stej. Po za in sta la cją urzą dzeń ame ry kań ski pro du cent ści śle współ pra cu je z klien ta mi
w trak cie nie zbęd ne go pro ce su wdra ża nia tech no lo gii, ofe ru jąc 12-ty go dnio wy pro gram
szko le nio wy, rocz ną gwa ran cję oraz ca ło do bo we, zdal ne pa kie ty ser wi so we. Użyt kow ni cy
No zo mi 14000 LED mo gą rów nież sko rzy stać z do dat ko wych usług pro fe sjo nal nych, któ -
re po mo gą im w peł ni wy ko rzy stać in we sty cje w tech no lo gię cy fro wą, ta kich jak za awan -
so wa ne szko le nia z za kre su pre press, za rzą dza nia bar wą, sprze da ży itp. AN

Evan dro Mat teuc ci: 
EFI No zo mi 14000 LED 
to so lid ne roz wią za nie 
prze my sło we, na któ re 
cze kał ry nek

http://paker.eu
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ła twy do stęp do no we go ze spo łu wy ci na -
nia ro ta cyj ne go umoż li wia szyb ką i pro stą
wy mia nę na rzę dzi. Otwar ta kon struk cja nie
tyl ko po pra wia wy go dę pra cy ope ra to ra, ale
tak że umoż li wia spraw ne usu wa nie od pa -
dów po sztan co wa niu. Zwró ci li śmy szcze -
gól ną uwa gę na er go no mię ob słu gi no we go
ze spo łu wy ci na nia ro ta cyj ne go i stwo rzy li śmy
naj lep sze moż li we wa run ki pra cy dla ope ra to -
ra – mó wi hart mut Breu nig, szef dzia łu za -
rzą dza nia pro duk tem w fir mie Ko enig &
Bau er Di gi tal & We bfed. 

Funk cja szyb kie go na rzą du „Easy job Chan -
ge”, któ ra za pew nia wy so ce zauto ma ty zo -

wa ne przy go to wa nie ko lej ne go zle ce nia, od -
cią ża ope ra to ra, umoż li wia jąc peł ne skon-
fi gu ro wa nie urzą dze nia pod po trze bę na -
stęp nej pra cy w trak cie bie żą cej pro duk cji.
gdy tyl ko pro ces pro duk cji zo sta nie za koń -
czo ny, roz po czy na się przy go to wa nie ma -
szy ny do no we go cy klu pra cy. Mo że to 
obej mo wać na przy kład my cie, wy mia nę
wał ków ra stro wych i zmia nę for ma tu we
wszyst kich ze spo łach – bez ko niecz no ści
in ter wen cji ope ra to ra. Dzię ki no wej wstęp -
nie pro gra mo wal nej wy ci nar ce ro ta cyj nej
moż li wa jest w peł ni zauto ma ty zo wa na
zmia na za dań. No we roz wią za nia po zwo li -
ły po now nie za pew nić znacz ny wzrost wy -

daj no ści ma szy ny CorruCUT. Wcze śniej
spraw dzo ne funk cje, ta kie jak sys tem śle -
dze nia kon tu ru wy kroj ni ka, do stęp ne są
rów nież w no wej wer sji wy ci nar ki CorruCUT. 
jej ko lej ną uni kal ną za le tą jest moż li wość
póź niej szej mo der ni za cji wstęp nie pro gra -
mo wal ne go ze spo łu wy ci na nia ro ta cyj ne -
go, pod wa run kiem, że ta ka opcja zo sta ła
prze wi dzia na w pier wot nej kon fi gu ra cji.

Au to ma ty za cja i cy fry za cja wy róż nia ją wy -
ci nar kę ro ta cyj ną CorruCUT ja ko wy so ce
kon ku ren cyj ne roz wią za nie pro duk cyj ne dla
prze my słu tek tu ry fa li stej. Czło nek za rzą du
Ko enig & Bau er Chri stoph müller: We szli -
śmy na ry nek bez po śred nie go dru ku na tek tu -
rze fa li stej i za mie rza my da lej roz wi jać na szą
po zy cję ryn ko wą dzię ki jesz cze bar dziej in no -
wa cyj nym po my słom.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe 

mA Te RIA łóW FIR my KO eNIg & BAu eR

corrucut:
no wy Ze spół wy ci na nia ro ta cyj ne go 

jak informuje firma koenig & Bauer, w jej ofercie pojawił się 
nowy zespół wycinania rotacyjnego z systemem automatycznego
przezbrajania dla wycinarki corrucut, który zapewnia wyraźny wzrost
wydajności. to innowacyjne ulepszenie pozwala przygotować wolny 
wałek sztancujący do kolejnego zlecenia bez przerywania bieżącego 
cyklu produkcji. czas przestoju pomiędzy kolejnymi zadaniami ulega 
w ten sposób znacznemu skróceniu.

Automatyzacja
i cyfryzacja wyróżniają
wycinarkę rotacyjną
CorruCUT jako wysoce
konkurencyjne rozwiązanie
produkcyjne dla przemysłu
tektury falistej



dZiał

OPAKOWANIE 3/2022

43

Cyfrowa 
składarko-sklejarka

Druk farbami wodnymi
Brak płyt drukowych
150/80 m/min
1200x2500/2800

Biuro w Polsce: 
Aleja Wilanowska 208, 02-765 Warszawa
tel. kom.: +48 512 666 502

Kontakt: info@jspackmach.com
Will Lin: will.lin@jspackmach.com
www.jspackmach.com

http://192.168.100.110:31113
mailto:will.lin@jspackmach.com
mailto:info@jspackmach.com


OPAKOWANIE 3/2022

44 produkcja opakowań

fir ma BoBst oznaj mi ła, że jej fla go wa wy ci nar ka 
pła ska ma ster cut 1.65 jest już do stęp na na ryn ku
z prze zna cze niem za rów no dla pro du cen tów opa ko wań
z tek tu ry li tej, jak i fa li stej na ca łym świe cie.

łą cząc w so bie wszyst ko, co naj lep sze z za kre su tech no lo gii i in no -
wa cji ofe ro wa nych przez szwaj car skie go pro du cen ta, MA STER -
CUT 1.65 sta no wi wy jąt ko we urzą dze nie, któ re ja ko je dy ne na ryn -
ku po tra fi z jed na ko wą sta ran no ścią i pre cy zją prze twa rzać
wie lo war stwo wą tek tu rę fa li stą, w tym ka sze ro wa ną oraz tek tu rę 
li tą sta jąc się uni wer sal nym na rzę dziem do pro duk cji opa ko wań 
dla wie lu branż. Co waż ne, kom pa ty bil ność na rzę dzi i wy jąt ko wy
sto pień au to ma ty za cji gwa ran tu ją mi ni mal ną ilość prze sto jów
przy prze sta wia niu ma szy ny z jed ne go su row ca na dru gi.
mar co Li deo, dy rek tor li nii pro duk tu od po wie dzial ny za wy ci nar -
ki, zło ciar ki oraz ma szy ny flek so gra ficz ne w fir mie BOBST, mó wi:
Ewo lu cja i roz wój tej ma szy ny są efek tem ol brzy mie go za an ga żo wa nia
naj bar dziej do świad czo nych prze twór ców w świe cie opa ko wań. Kie dy
py ta li śmy, cze go ocze ku ją od wy ci na rek pła skich, od po wiedź by ła wła -
ści wie jed na – uni kal nej ma szy ny, któ ra bę dzie w sta nie ob słu żyć róż -
ne go ro dza ju pod ło ża przy jed no cze snym za cho wa niu wy so kiej pro duk -
tyw no ści, a tak że nie zrów na nej ja ko ści wy twa rza nych opa ko wań.

MA STER CUT 1.65 speł nia to wy ma ga nie. Po tra fi po ra dzić so bie za rów -
no z twar dy mi i wy trzy ma ły mi ma te ria ła mi, jak i z bar dzo de li kat ny mi,
ope ru jąc w za kre sie po mię dzy 300 g tek tu rą li tą a 7-mi li me tro wą ka sze -
ro wa ną tek tu rą pię cio wart stwo wą BC przy za cho wa niu pręd ko ści 
pro duk cyj nej na po zio mie aż do 7000 ar ku szy na go dzi nę, a dzię ki 
ol brzy miej si le cię cia umoż li wia nie wia ry god nie do kład ne i pre cy zyj ne
wy ci na nie na wet bar dzo skom pli ko wa nych wy kro jów pu de łek.
Mar co Li deo do da je: MA STER CUT 1.65 re pre zen tu je kom bi na cję na -
rzę dzi i roz wią zań tech no lo gicz nych, któ re są od zwier cie dle niem na szej
wi zji przy szło ści prze my słu opa ko wa nio we go w za kre sie au to ma ty za -
cji, usług zdal nych oraz zrów no wa żo ne go roz wo ju. Zo stał za pro jek to -
wa ny z my ślą, by sta no wić trwa łe i so lid ne wspar cie dla prze twór ców.
MA STER CUT 1.65 za wie ra w so bie wszyst ko to, co naj lep sze w ma -
szy nach do tek tu ry li tej i fa li stej. zo stał za pro jek to wa ny ja ko wszech -
stron ne, wy daj ne urzą dze nie speł nia ją ce wy mo gi zwią za ne z Prze my -
słem 4.0 i mo że być po łą czo ny z sze re giem pe ry fe riów two rząc
kom plet ną li nię pro duk cyj ną. Wy jąt ko wa pre cy zja w po łą cze niu z er -
go no micz ny mi roz wią za nia mi z za kre su kon tro li ja ko ści gwa ran tu je
mi ni mal ny od pad, oszczęd ność su row ców i re duk cję kosz tów.

z za pro jek to wa nym na no wo sys te mem po da wa nia od gó ry – 
SMART FE EDER 3 – za pew nia płyn ne uru cho mie nie ma szy ny.
Wbu do wa ne ze spo ły ssą ce gwa ran tu ją sta bil ne wpro wa dza nie ar -

bobst: pierw sZa w świe cie 

wy ci nar ka 3-w -1

Szybkie zmiany zleceń
zapewnia intuicyjny 
system BOBST HMI
SPHERE umożliwiający
szybką nawigację oraz
przechowywanie 
do 5000 zleceń
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ku sza bez wzglę du na ro dzaj pod ło ża. Po nad to stół po daw czy z de -
dy ko wa nym urzą dze niem do ci sko wym zo stał za pro jek to wa ny
z my ślą o ostroż nym trans por to wa niu ma te ria łów mo gą cych ulec
od kształ ce niu (łód ko wa ce niu). za spra wą te go de li kat ne go, a jed -
no cze śnie bar dzo do kład ne go sys te mu po da wa nia za trzy ma nia
pro duk cji zo sta ły ogra ni czo ne do mi ni mum, a ja kość użyt ków jest
za gwa ran to wa na.

De dy ko wa ny PO WER RE gI STER za pew nia bez do ty ko we pa so wa -
nie ar ku sza oraz je go ide al ną trwa łość bez za gro że nia uszko dze -
niem. Pa so wa nie optycz ne umoż li wia od czyt ma rek gór nych/dol -
nych oraz przed nich/bocz nych, stwa rza jąc w ten spo sób du żą
ela stycz ność, je że li cho dzi o roz pla no wa nie użyt ków na ar ku szu
oraz ro dzaj pod ło ża. Do sko na le wy rów na ne ar ku sze zo sta ją prze -
ka za ne do zblo ko wa nych li stew chwy ta ko wych w ce lu za gwa ran -
to wa nia ide al nej ja ko ści cię cia – MA STER CUT 1.65 gwa ran tu je
pre cy zję wy ci na nia wzglę dem dru ku ty po wą dla tek tu ry li tej tak że
przy prze twa rza niu tek tu ry fa li stej oraz ka sze ro wa nej.

Sztan ca ta jest tak że je dy nym na ryn ku urzą dze niem do tek tu ry 
fa li stej i ka sze ro wa nej umoż li wia ją cym se pa ra cję użyt ków w roz -
mia rze VII oraz ofe ru je si łę wy ci na nia aż do 5.5 MN, gwa ran tu jąc
w ten spo sób do sko na łe wy ci na nie pod ło ży li tych przy za cho wa niu
nie wiel kiej si ły do ci sku ar ku sza, aby nie uszka dzać de li kat nych
pod ło ży. W ra mach uni kal ne go sys te mu se pa ra cji użyt ków funk cjo -
nu ją opcja dy na micz ne go usu wa nia ścin ki oraz au to ma tycz na 
re gu la cja si ły cię cia za pew nia ją ca dłu go wiecz ność na rzę dzi. Wy ci -
na nie za po mo cą po je dyn cze go lub po dwój ne go no ża i peł ne 
wy kła da nie: wszyst kie te opcje do stęp ne są na tej ma szy nie.

Szyb kie zmia ny zle ceń za pew nia in tu icyj ny sys tem BOBST hMI
SPhE RE umoż li wia ją cy szyb ką na wi ga cję oraz prze cho wy wa nie
do 5000 zle ceń. Roz wią za nie to wspie ra sys tem BOBST MA TIC, któ -
ry kon tro lu je sze reg usta wień au to ma tycz nych wspie ra ją cych płyn -
ną pra cę ma szy ny. Oba te sys te my ce chu ją er go no micz ność, ła twy
do stęp oraz opty mal ny po ziom au to ma ty za cji, by jesz cze ła twiej
i szyb ciej prze pro wa dzać pra ce na ma szy nie, gwa ran tu jąc naj wyż -
szą moż li wą pro duk tyw ność. Sys tem hMI SPhE RE umoż li wia po -
łą cze nie z plat for mą BOBST Con nect po zwa la jąc na dal szą opty ma -
li za cję pro ce su pro duk cyj ne go w przy szło ści.

Od wo łu jąc się do na szej wi zji zin te gro wa ne go sys te mu do sta wy opa -
ko wań wy po sa ży li śmy ma szy nę MA STER CUT 1.65 w TooLink – mó wi
Mar co Li deo. – TooLink to plat for ma, któ ra umoż li wia po łą cze nie wy -
ci nar ki z na rzę dziem wy kra wa ją cym w ce lu ujed no li ce nia pro ce su i po -

zy ska nia in for ma cji do ty czą cych da ne go zle ce nia w cią gu kil ku se -
kund. Po nad to roz wią za nie to uprasz cza pro ces zmia ny zle ce nia
za spra wą au to ma tycz ne go za rzą dza nia li stą zle ceń, oszczę dza jąc
w ten spo sób czas oraz eli mi nu jąc ry zy ko wy stą pie nia błę du ludz kie go.
Ope ra to rzy ma ją do stęp do za awan so wa nych da nych pro duk cyj nych
i ana liz oraz wie lu ko rzy ści wy ni ka ją cych ze zwięk szo nej kon tro li, 
z au to ma ty za cji oraz wy daj no ści!
Je ste śmy szczę śli wi, że uda ło się nam stwo rzyć i wpro wa dzić na ry nek
ma szy nę, któ ra po zwo li prze twór com zo ba czyć, jak du żo ko rzy ści mo -
że ona przy nieść w ich par ku ma szy no wym po przez znacz ne uspraw -
nie nie pro ce su pro duk cyj ne go i to nie tyl ko dziś, ale i w przy szło ści.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe mA Te RIA łóW FIR my BOBST

dzIękI wyJątkoweJ sIle cIęcIa maszyna umożlIwIa 

dokładne I precyzyJne wycInanIe nawet naJbardzIeJ

skomplIkowanych wykroJów pudełek

mastercut 1.65 potrafI przetwarzać wIelowarstwową 

tekturę falIstą (w tym kaszerowaną) oraz lItą
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nie jest tajemnicą, że aby zdobyć serca 
współczesnych konsumentów, potrzeba czegoś 
więcej niż tylko wspaniałego produktu. w coraz
większym stopniu chodzi także o opakowanie. 
każdego dnia setki tysięcy artykułów walczą o naszą
uwagę – te w sklepach i te dostarczane do naszych
domów. opakowanie buduje pierwsze wrażenie
i kształtuje pierwsze doświadczenia z obcowania
z produktem i marką oraz z wartościami, które
reprezentuje. 

Ry nek opa ko wań z tek tu ry fa li stej – już te raz ogrom ny – roz wi ja się
w szyb kim tem pie. z ba dań fir my Smi thers wy ni ka, że w 2020 r. wy -
pro du ko wa no po nad 160,5 mln ton ta kich opa ko wań i że do 2025
roku mo że my spo dzie wać się śred nio rocz ne go wzro stu ich zu ży cia
na po zio mie mię dzy 3,8 i 4%. 
Ta pro gno za od zwier cie dla ogrom ny wzrost po py tu na to wa ry de ta -
licz ne, któ ry od po cząt ku to wa rzy szył po ja wie niu się ko ro na wi ru sa.
Ma nia kal ne gro ma dze nie za pa sów ar ty ku łów spo żyw czych i in nych
to wa rów w pierw szych mie sią cach pan de mii. Wzrost licz by za ku pów

przez in ter net w cza sie lock dow nu i po wpro wa dze niu fi nan so wych
pa kie tów sty mu la cyj nych. Te wstrzą sy spra wi ły, że opa ko wa nia 
z tek tu ry fa li stej nie mal z dnia na dzień sta ły się to wa rem pierw szej
po trze by. W mia rę jak mar ki sta ra ły się za spo ko ić gwał tow ny wzrost
po py tu na swo je pro duk ty, prze twór cy by li zmu sze ni do szyb kiej re -
or ga ni za cji, aby do star czyć wy ma ga ne opa ko wa nia.

no we spoj rZe nie 
na opa ko wa nia Z tek tu rY fa Li stej 

W tej no wej ryn ko wej rze czy wi sto ści mar ki mu szą wpro wa dzać
zmia ny do swych stra te gii. Wzrost po py tu wy ma ga bły ska wicz nych
do staw pro duk tów, tak do sie ci skle pów, jak i do klien tów ro bią cych
za ku py przez in ter net. je śli za tem chcą się wy róż nić w za tło czo nym
śro do wi sku sprze da ży in ter ne to wej, mu szą za gwa ran to wać wy -
jąt ko wość wra żeń to wa rzy szą cych roz pa ko wy wa niu (czy li, w mię -
dzy na ro do wej no men kla tu rze, tzw. unbo xin go wi). I do dat ko wo – 
aby za spo ko ić ro sną ce ocze ki wa nia kon su men tów do ty czą ce 
eko lo gii – po win ny wzmoc nić zrów no wa żo ny cha rak ter swo ich
pro duk tów i opa ko wań. 
Cy fro wy za druk opa ko wań z tek tu ry fa li stej mo że po móc w re ali za -
cji wszyst kich trzech po trzeb: szyb kich do staw, przy jem no ści roz pa -

od ci snąć ślad...
no we spoj rZe nie na opa ko wa nia 
Z tek tu ry fa li stej 

amerykańska fIrma eIghth generatIon

wykorzystuJe zrównoważone opakowanIa,

aby opowIedzIeć o podstawowych

wartoścIach swoJeJ markI. fIrma, któreJ

właścIcIelem Jest plemIę IndIan

snoqualmIe, stara sIę wspIerać rdzennych

artystów I wytwarza produkty w całoścI

przez nIch proJektowane
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ko wy wa nia i eko lo gicz no ści. Uela stycz nia jąc łań cuch do staw i po -
zwa la jąc na pro duk cję efek tow nych gra fik oraz per so na li zo wa nych
opa ko wań skra ca czas do tar cia pro duk tu do klien ta i za pew nia fan -
ta stycz ne wra że nia z unbo xin gu. Mniej oczy wi sty, ale co raz waż niej -
szy jest istot ny wpływ dru ku cy fro we go na eko lo gicz ność opa ko wań. 

Zrów no wa żo nY roZ wój w LicZ bach
Spo śród trzech wy mie nio nych to zrów no wa żo ny roz wój przy cią ga
naj więk szą uwa gę. Naj now sze ra por ty wska zu ją, że prze cho dze nie
z opa ko wań pla sti ko wych na te wy ko na ne z ce lu lo zy to już nie tyl -
ko trend – sto ją za nim prze ko na nia i dzia ła nia kon su men tów. Dla
przy kła du 33% an kie to wa nych przez Pa per and Pac ka ging Bo ard
w 2020 r. przy zna ło, że gdy tyl ko mo gą, re zy gnu ją z uży cia two rzyw
sztucz nych. In ne ba da nie – tym ra zem fir my McKinsey – po ka za -
ło, że bli sko 75% kon su men tów jest obec nie skłon nych za pła cić 
wię cej za eko lo gicz ne opa ko wa nia. 
Druk cy fro wy mo że wspie rać wy sił ki zmie rza ją ce do wy eli mi no wa -
nia pla sti ku z opa ko wań. We dług ba dań opu bli ko wa nych przez 
Fef co 21% opa ko wań z two rzyw sztucz nych moż na ła two za stą pić
tek tu rą fa li stą w wie lu za sto so wa niach, przede wszyst kim w sek to -
rze owo co wo -wa rzyw nym oraz han dlu in ter ne to wym. 

Zrów no wa żo nY roZ wój 
w cY kLu żY cia opa ko wa nia

De kla ro wa ne przez hP za an ga żo wa nie na rzecz eko lo gii i wdra ża -
nia ko rzyst nych, trwa łych zmian dla do bra pla ne ty do sko na le współ -
gra ze wzmo żo ną kon cen tra cją ma rek (i kon su men tów) na kwe stii
zrów no wa żo ne go roz wo ju. Tech no lo gia dru ku hP PageWide – 
ja ko ele ment tych dzia łań – wpły wa na ca ły cykl ży cia opa ko wa nia
i do star cza zrów no wa żo ne roz wią za nia klien tom oraz mar kom na
ca łym świe cie.
zda niem hP na cykl ży cia zrów no wa żo nych opa ko wań skła da ją się
czte ry głów ne eta py, po cząw szy od su row ców, przez druk i uszla -
chet nia nie, wy ko rzy sta nie przez klien ta aż po – na ko niec – pro ce -
sy uty li za cji po zu ży ciu. In no wa cyj ność hP opiera się za rów no
na ho li stycz nym po dej ściu do zrów no wa żo ne go roz wo ju opa ko wań
z tek tu ry fa li stej, jak i na fi zycz nych aspek tach pro duk cji po li gra ficz -
nej ta kich jak far by, bez piecz ne śro do wi sko pra cy i cer ty fi ka ty po -
twier dza ją ce eko lo gicz ność. 
Tech no lo gia hP PageWide wspie ra ce le zrów no wa żo ne go roz -
wo ju wy ko rzy stu jąc atra men ty na ba zie wo dy, dzię ki któ rym pro du -
cen ci ma ją pew ność bez pro ble mo we go użyt ko wa nia. Atra men ty
wod ne hP PageWide nie za wie ra ją nie bez piecz nych sub stan cji za -
nie czysz cza ją cych po wie trze, dzię ki cze mu za pew nia ją bez piecz ne
i kom for to we śro do wi sko pra cy. za pro jek to wa no je tak, by by ły
zgod ne z glo bal ny mi wy mo ga mi praw ny mi oraz uwzględ nia ły 
sze ro ki za kres za gad nień zwią za nych z kwe stia mi zdro wot ny mi
i śro do wi sko wy mi. Po sia da ją cer ty fi kat UL ECO LO gO po twier dza -
ją cy, że speł nia ją ry go ry stycz ne wy ma ga nia. Speł nia ją też sze reg
kry te riów zwią za nych z cy klem ży cia pro duk tów, a tak że do ty czą -

cych kwe stii ochro ny zdro wia i śro do wi ska, w tym wa run ki i wy ma -
ga nia EuPIA oraz wy tycz ne USDA FDA, Swiss Or di nan ce i Ne stlé 
do ty czą ce opa ko wań do żyw no ści.
Cy fro wy za druk umoż li wia pro duk cję nie wiel kich ilo ści opa ko wań
na żą da nie i w ten spo sób ogra ni cza stra ty przy wy co fa niu pro duk -
tu ze sprze da ży, a do dat ko wo zmniej sza ilość od pa dów i re du ku je
po trze bę utrzy my wa nia wy so kich sta nów ma ga zy no wych. Co wię -
cej, druk cy fro wy eli mi nu je ko niecz ność sto so wa nia sil nych che mi -
ka liów wy ko rzy sty wa nych przy pro duk cji form dru ko wych – co
tak że jest ko rzyst ne dla śro do wi ska. 
Sam pro ces dru ko wa nia hP rów nież zo stał za pro jek to wa ny z my -
ślą o zrów no wa żo nym roz wo ju, a eko lo gicz ne ko rzy ści wy kra-
cza ją na wet po za sa mo dru ko wa nie. Przy kła do wo au to ma tycz na
pro ce du ra czysz cze nia gło wic dru ku ją cych w ma szy nach hP
PageWide zu ży wa mniej wo dy w po rów na niu z tra dy cyj ny mi pro ce -
sa mi dru ko wa nia. 
Ci pro du cen ci to wa rów, któ rzy uwzględ nia ją w swych ra chu bach ko -
niec cy klu ży cio we go opa ko wań, co raz czę ściej ocze ku ją, że ich pu -
deł ka bę dą speł niać stan dar dy zrów no wa żo ne go roz wo ju rów nież
po wy co fa niu z uży cia. Opa ko wa nia za dru ko wa ne atra men ta mi
hP PageWide wspie ra ją go spo dar kę obie gu za mknię te go, po nie waż
mo gą być pod da ne re cy klin go wi w kon wen cjo nal ny spo sób i kom -

Oferta dotyczy 50% powierzchni nafarbienia papieru do gramatury 170g.

mailto:darek@drukarnia-majorczyk.pl
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po sto wa ne bez na ra ża nia ca łe go pro ce su przez szko dli we skład ni -
ki. Po sia da ją one cer ty fi kat zgod no ści z nor mą PTS do ty czą cą re -
cy klin gu oraz cer ty fi kat Din Cert co po twier dza ją cy moż li wość kom -
po sto wa nia.
Na si klien ci ocze ku ją zrów no wa żo nych roz wią zań i dla te go wy bra li śmy
tech no lo gię wod ną, któ ra speł nia na sze wy mo gi od no śnie do re cy klin -
gu. Cy fro we ma szy ny HP pra cu ją ce obok ma szyn ana lo go wych umoż -
li wia ją bez pro ble mo wy od zysk ma te ria łów w na szych stru mie niach 
re cy klin gu – po wie dział Lu ca Si mon ci ni z fir my ghel fi On du la ti, 
wła ści ciel ma szy ny hP PageWide T1190. 

prZe twór cY i mar ki mY śLą o eko Lo gii
Wie lo ra kie zrów no wa żo ne ko rzy ści – za pew nia ne przez pro ce sy
dru ku hP PageWide – za czy na ją być od czu wa ne przez tych 
prze twór ców, któ rzy za in we sto wa li w ma szy ny do za dru ku tek tu ry 
fa li stej hP PageWide. jed nym z nich jest au stra lij ska fir ma Ita liya
gra phics, któ ra – aby roz wi nąć swój po ten cjał pro duk cji opa ko wań
i dru ku cy fro we go, a jed no cze śnie po zo stać wier na wy zna wa nej 
za sa dzie „świa do me go dru ku” – za ku pi ła nie daw no prze zna czo ny
dla tek tu ry fa li stej mo del hP PageWide C500. 
Na si klien ci już od ja kie goś cza su pro si li o bar dziej przy ja zne dla śro do -
wi ska pro ce sy, a my mu sie li śmy od po wie dzieć na to we zwa nie i prze -
bić tra dy cyj nych do staw ców – wy ja śnia Pa ras Ita liya, dy rek tor ge ne -
ral ny Ita liya gra phics.
vi mal Ita liya, dy rek tor za rzą dza ją cy, do da je: W Ita liya na praw dę
dba my o na szą pla ne tę i na szą przy szłość. Idea zrów no wa żo ne go opa -
ko wa nia nie ogra ni cza się tyl ko do uży wa nia ma te ria łów z re cy klin gu;
przy glą da my się każ de mu pro ce so wi i ma te ria ło wi, by usta lić, czy ist -
nie ją in ne, bar dziej przy ja zne dla śro do wi ska uspraw nie nia.
Ta kie prze kro jo we spoj rze nie na ca ły pro ces by ło głów nym po wo -
dem, dla któ re go fir ma Ita liya wy bra ła ma szy nę hP. Uwiel bia my
wpro wa dzać ryn ko wy fer ment. Dzię ki te mu, że dru ku je w jed nym prze -
bie gu atra men ta mi na ba zie wo dy, C5 00 jest ide al ną ma szy ną, któ ra
gwa ran tu je, że zle ce nia na szych klien tów w 100% na da ją się do re cy -
klin gu i kom po sto wa nia, a jed no cze śnie speł nia ją – i prze kra cza ją – ich
wy ma ga nia ja ko ścio we – kon ty nu uje Vi mal Ita liya.

Po dru giej stro nie glo bu, w ame ry kań skim Se at tle, Eighth ge ne ra -
tion wy ko rzy stu je zrów no wa żo ne opa ko wa nia, aby opo wie dzieć
o pod sta wo wych war to ściach swo jej mar ki. Fir ma, któ rej wła ści cie -
lem jest ple mię In dian Sno qu al mie, sta ra się wspie rać rdzen nych ar -
ty stów i wy twa rza pro duk ty w ca ło ści przez nich pro jek to wa ne.
Przed wpro wa dze niem na ry nek swo ich eks klu zyw nych, li mi to wa -
nych ko ców gold La bel Throw Blan kets Eighth ge ne ra tion szu ka ła
spo so bu na wy pro du ko wa nie eko lo gicz nych, nie stan dar do wych
pu de łek. Ta kich, któ re nie tyl ko do rów ny wa ły by ko com pod wzglę -
dem ja ko ści i pięk na oraz od zwier cie dla ły war to ści fir my, ale rów -
nież za pew nia ły ela stycz ność i po zwa la ły pro du ko wać nie wiel kie
za mó wie nia lub zwięk szać ska lę pro duk cji sto sow nie do po trzeb. 
Kim Kro ec ker, me ne dżer ds. roz wo ju pro duk tu w eighth ge ne ra -
tion, tłu ma czy, dla cze go opa ko wa nia są tak waż ne: Gdy klient do sta -
je koc Eighth Ge ne ra tion, to wła śnie pu deł ko jest pierw szym, co wi dzi.
Dla te go nie tyl ko mu si ono pięk nie wy glą dać, ale rów nież prze ka zać,
czym jest Eighth Ge ne ra tion i ja kie wy zna je war to ści.
Przy pro duk cji swo ich opa ko wań Eighth ge ne ra tion współ pra co wa -
ła z Fan ta sta pack, spe cja li stą w dzie dzi nie pro duk cji pu de łek szy -
tych na mia rę, dla któ re go zrów no wa żo ny roz wój jest prio ry te tem.
Wy ko rzy stu jąc zrów no wa żo ne tech no lo gie dru ku cy fro we go hP
mi ni ma li zu ją ce ilość od pa dów i wy ko rzy stu ją ce atra men ty na ba -
zie wo dy, któ re w peł ni na da ją się do re cy klin gu i kom po sto wa nia,
pu deł ka za pew nia ją do sko na łą pre zen cję i do dat ko we za bez pie cze -
nie pro duk tu. 
ju stin Sta cey, wi ce pre zes ds. roz wią zań e -com mer ce w Fan ta sta -
pack, wy ja śnia: Druk cy fro wy po zwa la dru ko wać wszyst ko, co chce my
i kie dy chce my. Zmniej sza ry zy ko, że wy dru ku je my zbyt du ży na kład
w sto sun ku do po trzeb, a tym sa mym ogra ni cza ilość od pa dów. Nie wy -
ma ga wstęp nych na sta wień i form dru ko wych, co ogra ni cza po trze bę ob -
słu gi i stra ty ma te ria ło we. I wresz cie dzię ki praw dzi wie wod nym atra men -
tom za sto so wa nym w C5 00 sta je się jed nym z naj bez piecz niej szych
na ryn ku, re du ku jąc ne ga tyw ny wpływ na śro do wi sko ca łej pla ne ty.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe mATeRIAłóW hP

Tłu mA CZe NIe: TK

Na cykl życia
zrównoważonych 
opakowań składają się 
cztery główne etapy,
począwszy od surowców,
przez druk i uszlachetnianie,
wykorzystanie przez klienta 
aż po – na koniec – procesy
utylizacji po zużyciu
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ServoPro RDC zo sta ła do sko na le przy ję ta
przez fir my zaj mu ją ce się prze twór stwem
opa ko wań w re gio nie EMEA, po nie waż jest
wy po sa żo na w praw dzi wy sys tem bez po -
śred nie go ser wo na pę du, sprzę żo ny bez po -
śred nio z cy lin dra mi do ci ska ją cy mi, cy lin -
dra mi far bo wy mi i wał ka mi ra stro wy mi.

Ko rzy ści pły ną ce z za sto so wa nia bez po -
śred nie go ser wo na pę du są dwo ja kie: brak
prze kład ni po śred nich lub ze spo łów łań cu -
cho wych zmniej sza kosz ty czę ści i kon ser -
wa cji, do dat ko wo bez po śred ni na pęd po -
zwa la na więk szą kon tro lę pro ce sów
na dru ku i wy ci na nia ro ta cyj ne go.

W związ ku z cią głym roz wo jem han dlu elek -
tro nicz ne go i ryn ko wym po py tem na druk
od we wnątrz opa ko wa nia ServoPro RDC
po ma ga prze twór com ofe ru ją cym druk
obu stron ny (jed no - lub wie lo ko lo ro wy). 
Re ali zu jąc na druk obu stron ny w jed nym
prze bie gu po ma ga w zwięk sze niu pro duk -
tyw no ści przez wy eli mi no wa nie dru ku obu -
stron ne go w dwóch prze lo tach. 
Sek cja sztan cy ro ta cyj nej w ServoPro jest
pro stym, so lid nym sys te mem. zwięk szo na
wiel kość czo pów wa łów, wy trzy ma łych ło -
żysk oraz sztyw ność cy lin dra spra wia ją, że
jest to jed na z naj bar dziej wy trzy ma łych
sztanc ro ta cyj nych tej wiel ko ści na ryn ku.
za pro jek to wa no ją do ob słu gi zle ceń z peł -
nym ob ło że niem cy lin dra ze znacz ną ilo -
ścią bi gów przy du żych pręd ko ściach.
Ma szy na ServoPro RDC wy po sa żo na jest
rów nież w wol no sto ją cy pul pit ste row ni -
czy za pew nia ją cy do sko na łą er go no mię.
Ele men ty ste ru ją ce opar te na kom pu te rze
PC są upo rząd ko wa ne, spój ne i uło żo ne we -
dług czę sto tli wo ści użyt ko wa nia, z przy ja -
znym dla użyt kow ni ka, in tu icyj nym in ter fej -
sem ope ra to ra. In struk cje ob słu gi są ła two
do stęp ne na kon so li ma szy ny. ServoPro
RDC ofe ru je zin te gro wa ną, ła twą do zro zu -
mie nia dia gno sty kę z ilu stra cja mi i ry sun ka -
mi o wy so kiej roz dziel czo ści. Sztan ca ro ta -
cyj na ServoPro jest do stęp na w roz mia rach:
1676x32 51 mm (mo del 16.32 ServoPro
RDC) oraz 1676x2870 mm (mo del 16.28
ServoPro RDC). 

OPRACOWANO NA PODSTAWIe 

mATeRIAłóW FIRmy BW PAPeRSySTemS

firma Bw papersystems potwierdziła sprzedaż piątej sztancy 
rotacyjnej servopro w regionie emea– od momentu jej premiery 
w lutym 2021 r.  pierwsza sztanca rotacyjna servopro rotary die 
cutter w regionie emea obejmującym europę, Środkowy wschód 
i afrykę została uruchomiona w 2021 r. we włoszech. wśród nowych
właścicieli tych urządzeń są również firmy z polski.

pią ta sZtan ca ro ta cyj na 

servopro ro ta ry 
die cut ter w ob sZa rZe emea 

re alI zu Jąc na druk 

obu stron ny w Jed nym 

prze bIe gu maszyna 

servopro rdc po ma ga

w zwIęk sze nIu 

pro duk tyw no ścI 

przez wy elI mI no wa nIe 

dru ku obu stron ne go 

w dwóch prze lo tach
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Jakość druku potwierdzona

EyeC Polska
Marcin Weksler, CEO
t. +48 512 354 354
e-mail: o�ce@eyecpolska.pl

www.eyecpolska.pl

Zapraszamy do współpracy

przez system kontroli wizyjnej

EyeC Proo lerTM

• Proofiler Graphic
• Proofiler Graphic z ESKO AE
• Proofiler Graphic z Hybrid

• Proofiler CS ze skanerem do 
użytków o  szerokości 900 mm 
i  1100 mm

• Proofiler 400-600 DT  
ze skanerami w formacie  
od A3 do A2

• Proofiler 900-1700 DT  
ze skanerami w formacie 
od A1+ do 2A0

Ty wybierasz format skanera.

Już nie musisz wytężać wzroku. EyeC Proo ler sprawdzi za Ciebie.

System błyskawicznie porównał zeskanowaną próbkę względem zaakceptowanego wzorca  

(w pliku PDF). Wykrył niezgodności i wszelkie defekty. Ta inwestycja szybko się zwraca,  

ale również podwyższa poziom bezpieczeństwa, poprawia komfort pracy i prestiż rmy.

https://www.eyecpolska.pl
mailto:office@eyecpolska.pl
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Przed od po wie dzią na po wyż sze py ta nie
sta nę ła fir ma EMO -FARM, któ ra dzia ła
na ryn ku far ma ceu tycz nym nie prze rwa nie
od 1983 ro ku, wcze śniej ja ko EMO, a obec -
nie ja ko spół ka wcho dzą ca w skład gru py
Bausch he alth. Spe cja li zu je się w pro duk cji
że li, ma ści i kre mów, od 2010 ro ku wzbo ga -
co nych tak że an ty bio ty ka mi i ste ry da mi.
Do naj bar dziej zna nych pro duk tów wy twa -
rza nych w EMO -FARM na le żą m.in.: Na pro -
xen EMO, Ve no żel, Ma xi bio tic czy Al ta cet 
– znaj du ją ce się w wy po sa że niu więk szo ści

do mo wych ap te czek. Roz wią za nie mo gło
być jed no: zauto ma ty zo wa nie pro ce sów
ana li zy ma te ria łów opa ko wa nio wych. 
O naj wyż szą ja kość pro duk tów lecz ni czych
dba ze spół spe cja li stów w 12 dzia łach za -
kła du w Ksa we ro wie. Naj waż niej sze są do -
bra re cep tu ra, sku tecz ność oraz ja kość wy -
twa rza nych far ma ceu ty ków. 
Ana li za ma te ria łów opa ko wa nio wych na le -
ży do za dań ze spo łu dzia łu kon tro li ja ko -
ści. Tu taj wa dy są nie ak cep to wal ne. Nie dzi -
wi więc, że to wła śnie w dzia le kon tro li

ja ko ści po ja wił się sys tem do au to ma tycz -
nej kon tro li wi zyj nej EyeC Pro ofi ler 600 DT. 
Głów nym po wo dem de cy zji o za ku pie tej tech -
no lo gii by ła ko niecz ność zauto ma ty zo wa nia
pro ce su ana li zy ma te ria łów opa ko wa nio wych.
Ce lem by ło zwięk sze nie wy kry wal no ści 
błę dów w za twier dzo nych tek stach, oce na
ozna ko wa nia Bra il le’a oraz tek stów w ję zy -
kach ob cych na na szych opa ko wa niach i ulot -
kach – in for mu je mag da le na Bo ro wiec, kie -
row nik dzia łu kon tro li ja ko ści w emO -FARm,
pra cu ją ca w fir mie od 1995 ro ku. – Mie -
sięcz nie pod da je my kon tro li 24 opa ko wa nia
róż nych pro duk tów, co da je w su mie oko ło 290
se rii rocz nie. Ma te ria ły opa ko wa nio we ta kie
jak kar to ni ki jed nost ko we, ulot ki in for ma cyj -
ne, fo lie czy ety kie ty sta no wią oko ło 180 se rii
rocz nie, w wie lu ję zy kach. Spraw dza my cze ski,
sło wac ki, grec ki, gru ziń ski, wę gier ski, po za
oczy wi ście pol skim i an giel skim. Uby tek ka -
wał ka li ter ki by wa nie do uchwy ce nia, na wet

inspekcja wiZyjna: 
470 beZbłędnych serii rocZnie

kalkulacja jest prosta. kiedy miesięcznie przeprowadzanych jest 
96 analiz materiałów opakowaniowych i ulotek informacyjnych w językach:
polskim, angielskim, czeskim, słowackim, greckim, gruzińskim czy węgierskim
– komu lepiej zlecić to zadanie? pracownikowi, który jak każdy człowiek 
ma ograniczony czas percepcji i popełnia błędy, czy zaawansowanemu
technologicznie systemowi, dokonującemu automatycznej inspekcji wizyjnej
materiałów opakowaniowych we wszystkich językach świata?

ana lI za ma te rIa łów opa ko wa nIo wych na le ży do za dań ze spo łu dzIa łu kon tro lI Ja ko ścI. tu taJ wa dy są nIe ak cep to wal ne. 

nIe dzI wI wIęc, że to wła śnIe w dzIa le kon tro lI Ja ko ścI po Ja wIł sIę sys tem do au to ma tycz neJ kon tro lI wI zyJ neJ eyec pro ofI ler 600 dt.

InspekcJa opakowań Jednostkowych w emo-farm
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przez naj bar dziej wpraw ne oko ko rek tor skie 
– do da je Mag da le na Bo ro wiec. 

co ro bi pro ofi Ler?
Pro ofi ler 600 DT po zwa la kon tro lo wać po -
praw ność ob ra zów, tek stów, ko lo rów, ko -
dów kre sko wych oraz za pi su al fa be tem
Bra il le’a. Sys tem po rów nu je pro jekt gra ficz -
ny ulot ki, kar to ni ka, ety kie ty, fo lii z prób ką 
re fe ren cyj ną. Wy kry wa błę dy dru kar skie,
błę dy w trans kryp cji i wy so ko ści punk tu
Bra il le’a. Roz po zna wa ne są też błę dy na tu -
ry ko rek tor skiej: nie wła ści wa czcion ka (np.
Arial za miast he lve ti ca), nie po żą da ne za -
sto so wa nie wy tłusz cze nia lub kur sy wy,
brak czcio nek spe cjal nych oraz brak zna -
ków lub ak cen tów spe cjal nych. To spra wia,
że jest nie za stą pio ny w far ma cji, ko sme ty -
ce i po li gra fii.

wa dY są nie ak cep to waL ne
W na szym sys te mie ma my do kład nie opi sa ne
do pusz czal ne nie zgod no ści; są to na przy kład
drob ne prze su nię cia. Usta la my rów nież kry te -
ria ak cep ta cji Bra il le’a – wszel kie róż ni ce są
zna czą ce w osta tecz nych wy ni kach. Na to -
miast ja kie kol wiek wa dy są nie ak cep to wal -
ne – mó wi Mag da le na Bo ro wiec.

Ozna ko wa nie Bra il le’a i wy so kość wy tło cze -
nia by ły naj więk szym wy zwa niem w EMO -
-FARM. Dzię ki sys te mo wi EyeC uda ło się
go roz wią zać. Du że zna cze nie miał fakt, że

współ pra cu ją ca z za kła dem dru kar nia też
ma kom pa ty bil ne urzą dze nie oraz włą czy ła
się w roz wią za nie pro ble mu z wy tło cze -
niem. By ło by wska za ne, aby każ da dru kar nia
po sia da ła kom pa ty bil ny sys tem. W na szym
przy pad ku dwie dru kar nie, z któ ry mi współ -
pra cu je my, po sia da ją ta kie sa mo urzą dze nie,
dzię ki cze mu za wsze ana li zu je my to sa mo
i mo że my prze ana li zo wać oraz po rów nać war -
to ści wy tło cze nia – pod kre śla Mag da le na
Bo ro wiec.

cZas i ja kość
Dla EMO -FARM naj waż niej szy mi za le ta mi
sys te mu są moż li wość oce ny kil ku sztuk
ma te ria łów opa ko wa nio wych jed no cze śnie,
wspo mnia na wcze śniej we ry fi ka cja ozna -
ko wa nia Bra il le’a oraz zauto ma ty zo wa nie
pro ce su kon tro li. Oszczęd ność cza su wy ni ka -
ją ca z au to ma ty za cji pro ce sów nie jest dla
nas prio ry te tem, choć sta no wi oczy wi ście du -
ży atut. Naj więk szym ob cią że niem i ry zy kiem
po peł nie nia, a ra czej nie zau wa że nia błę dów
by ła kon tro la prze pro wa dza na do tych czas wy -
łącz nie ma nu al nie. Nie ana li zo wa li śmy tak że
wcze śniej Bra il le’a. Dziś dzię ki sys te mo wi
znacz nie pod nio sła nam się zgod ność pro ce -
sów z GMP, co w przy pad ku fir my far ma ceu -
tycz nej jest bar dzo waż ne – wy li cza Mag da -
le na Bo ro wiec.
Wpro wa dze nie sys te mu SAP w 2001 ro ku
sta no wi ło pierw szy krok EMO -FARM w kie -
run ku di gi ta li za cji. Do te go cza su wszyst ko

by ło wy ko ny wa ne ma nu al nie. Wdro że nie
SAP i na szej we wnętrz nej sie ci bar dzo uła twi -
ło nam pra cę. Ko lej ną zmia ną i kro kiem na -
przód był za kup sys te mu EyeC, któ ry jesz cze
bar dziej zdi gi ta li zo wał na sze dzia ła nia – pod -
su mo wu je Mag da le na Bo ro wiec. 

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe 

mA Te RIA łóW FIR my eyeC

błędy znalezIone przez system kontrolI

JakoścI eyec proofIler

pro ofI ler 600 dt po zwa la kon tro lo wać po praw ność ob ra zów, tek stów, ko lo rów, ko dów kre sko wych 

oraz za pI su al fa be tem bra Il le’a. sys tem po rów nu Je pro Jekt gra fIcz ny ulot kI, kar to nI ka, ety kIe ty, fo lII z prób ką re fe ren cyJ ną. 

InspekcJa ulotek w emo-farm
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te ster sZcZeL no ści 
Le ak -ma ster easY

Pierw szym z nich jest te ster szczel no ści
w ką pie li wod nej LE AK -MA STER EASy. z je -
go po mo cą moż na te sto wać na wet naj -
mniej sze opa ko wa nia za wie ra ją ce po wie -
trze lub gaz, ta kie jak fiol ki i bli stry. 
Ob słu ga jest bar dzo pro sta: na le ży umie -
ścić opa ko wa nie w ko mo rze wy peł nio nej
wo dą, usta wić pod ci śnie nie i wy ko nać test.
W cią gu za le d wie kil ku se kund moż na 
okre ślić, czy opa ko wa nie jest szczel ne;
ewen tu al ne nie szczel no ści uwi dacz nia ją się
w for mie pę che rzy ków po wie trza lub ga zu
uno szą cych się w wo dzie. Szcze gól ną za le -
tą tej me to dy jest szyb kie spraw dze nie,
w któ rym miej scu opa ko wa nia znaj du je się
prze ciek. 

za rzą dza nie ja ko ścią jest jesz cze ła twiej -
sze dzię ki opcjo nal nej jed no st ce ste ru ją cej
Plus: moż na wpro wa dzić wszyst kie da ne
do ty czą ce pro duk tów i użyt kow ni ków oraz
zde fi nio wać pro ce du ry kon tro li. jed nost ka
ste ru ją ca Plus au to ma tycz nie usta wia zde -
fi nio wa ną próż nię i utrzy mu je ją przez okre -
ślo ny czas te stu. Po wy ko na niu te stu wy nik
jest do ku men to wa ny przez te ste ra. za pew -
nia to użyt kow ni ko wi w du żej mie rze znor -
ma li zo wa ny pro ces te sto wy oraz w peł ni
cy fro wą do ku men ta cję. 
LE AK -MA STER EASy jest wy ko na ny ze sta li
nie rdzew nej i wy so kiej ja ko ści akry lu. Du ża
gru bość ścian ki umoż li wia uzy ska nie próż -
ni do 200 mbar, wy twa rza nej za po mo cą
sprę żo ne go po wie trza przez dy szę Ven tu-
rie go lub elek trycz ną pom pę próż nio wą.

Opcjo nal nie fir ma WITT ofe ru je ska li bro wa -
ny ma no metr z cer ty fi ka tem DKD/DAkkS.
Na peł nio ną wo dą ko mo rę moż na szyb ko
i ła two opróż nić po wy ko na niu te stów po -
przez za wór spu sto wy na dnie urzą dze nia.
LE AK -MA STER EASy jest do stęp ny w 7 róż -
nych roz mia rach ko mór. 

ana Li Za tor 
ga Zów o2/co2 oxY ba bY

Ana li za tor ga zów O2/CO2 Oxy ba by fir my
Witt -ga se tech nik to mo bil ne urzą dze nie po -
mia ro we do kon tro li opa ko wań z at mos fe rą
mo dy fi ko wa ną – opty mal ne dla prze my słu
far ma ceu tycz ne go i ko sme tycz ne go. Dzię -
ki mi ni mal ne mu za po trze bo wa niu na gaz
do ana li zy ana li za tor ide al nie na da je się
do ma łych opa ko wań, na przy kład do fio lek
lub opa ko wań bli stro wych, któ re są zwy kle
uży wa ne przy pro duk cji le ków.

Po trze ba tyl ko sze ściu se kund, aby Oxy-
ba by 6.0 w nie za wod ny spo sób okre ślił za -
war tość tle nu w opa ko wa niu. War tość O2

wy świe tla na jest z do kład no ścią do 0,01%.
Urzą dze nie po trze bu je tyl ko 2 ml ga zu te -
sto we go, aby usta lić reszt ko wą za war tość
tle nu. Dzię ki te mu jest to naj lep szy wy bór
dla in spek to rów ja ko ści ba da ją cych stę że -
nie ga zu, naj czę ściej w fiol kach, ale tak że
w bli strach. Te go ty pu ma łe opa ko wa nia
po sia da ją zwy kle bar dzo ogra ni czo ną wol -
ną prze strzeń z nie wiel ką ilo ścią ga zu.
Oprócz za war to ści tle nu Oxy ba by 6.0 mo że
okre ślić stę że nie CO2, a tak że bi lans azo tu.
Po mia ry są prze pro wa dza ne lo so wo. W tym
ce lu in spek tor prze bi ja opa ko wa nie igłą
Oxy ba by i wci ska jąc przy cisk po bie ra prób -
kę. Wy ni ki moż na przy pi sać do róż nych li nii

kon tro la ja ko ści 
opa ko wań far ma ceu tycZ nych

wrażliwe produkty, takie jak wyroby medyczne, farmaceutyki i kosmetyki,
muszą być pakowane bezpiecznie, a przede wszystkim szczelnie. firma witt
posiada w swojej ofercie urządzenia, które w prosty i bezpieczny sposób
umożliwiają testowanie opakowań zawierających powietrze lub gaz pod kątem
szczelności bądź składu atmosfery modyfikowanej. 

z po mo cą te stera szczel no ścI 

le ak -ma ster easy w ką pIe lI wod neJ 

moż na te sto wać na wet naJ mnIeJ sze

opa ko wa nIa za wIe ra Ją ce po wIe trze lub

gaz, ta kIe Jak fIol kI I blI stry
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pro duk tów i użyt kow ni ków. Pa mięć mo że
po mie ścić do kil ku set wpi sów. Eks port 
da nych jest moż li wy w każ dej chwi li – to
funk cja istot na dla uzy ska nia peł nej do ku -
men ta cji i cer ty fi ka cji. Od po wied nie opro -
gra mo wa nie ana li tycz ne do star cza z urzą -
dze niem fir ma Witt.

Trwa ły czuj nik tle nu spra wia, że urzą dze -
nie jest wy jąt ko wo eko no micz ne w uży ciu.
Ko lej ną waż ną za le tą, któ ra cie szy się po pu -
lar no ścią wśród użyt kow ni ków, jest au to -
ma tycz na re ak cja pom py na wszel kie blo ka -
dy igły lub fil tra i do sto so wa nie wła ści wej
mo cy wyj ścio wej, tak by mi mo za kłó ceń za -
pew nić pra wi dło wy po miar. O wy stą pie niu
te go ty pu blo kad in for mu je ko mu ni kat
ostrze gaw czy. Do in nych opcji pra cy urzą -
dze nia na le żą zin te gro wa nie czyt ni ka ko -
dów kre sko wych w ce lu jesz cze więk sze go
przy spie sze nia pra cy i ste ro wa nie dru kar ką
za po śred nic twem Blu eto oth.

Opa ko wa nia z mo dy fi ko wa ną at mos fe rą 
są obec nie sto so wa ne na sze ro ką ska lę.
Spraw dze nie skła du ga zu w opa ko wa niu
sta je się po wszech ną prak ty ką firm pra gną -
cych za gwa ran to wać naj wyż szą ja kość,
a Oxy ba by to stan dar do we roz wią za nie
do ta kich za sto so wań. Urzą dze nie jest 
wy ko rzy sty wa ne do za pew nie nia ja ko ści
pa ko wa nia w at mos fe rze mo dy fi ko wa nej
za rów no w sek to rze far ma ceu tycz nym, jak
i spo żyw czym. 

krzysz tof czer wIń skI 

WITT POL SKA SP. Z O.O.

PO LI TeCh NI KA KO SZA LIń SKA

Wy DZIAł me ChA NICZ Ny

to masz rydz kow skI 

PO LI TeCh NI KA KO SZA LIń SKA

Wy DZIAł me ChA NICZ Ny

ana lI za tor ga zów oxy ba by fIr my 

wItt -ga se tech nIk to mo bIl ne urzą dze nIe 

po mIa ro we do kon tro lI opa ko wań 

z at mos fe rą mo dy fI ko wa ną – opty mal ne

dla prze my słu far ma ceu tycz ne go 

I ko sme tycz ne go

Nasze doświadczeNie.. .  Twoje korzyści
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Bądź eko i zarabiaj

czystsze, bardziej ekologiczne jutro  
dzięki oszczędzaniu energii, redukcji odpadów i skróceniu czasu przestoju przy każdym łączeniu wstęgi.
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Dzięki połączeniu maszyn do druku 
etykiet z urządzeniami  
Martin Automatic zmniejszyliśmy 
o 23% zużycie energii na dwóch 
liniach produkcyjnych.
Drukarnia etykiet z Europy

Odkąd zainstalowaliśmy 
urządzenia Martin Automatic, 

wytwarzamy o 30% mniej 
odpadów. 

Producent toreb z USA

bez zatrzymywania wstęgi  bez zatrzymywania wstęgi  bez zatrzymywania wstęgi  bez zatrzymywania wstęgi

http://martinauto.com
mailto:europe@martinauto.com
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jak po wie dział Piotr Ko sik, dy rek tor za rzą -
dza ją cy od dzia łu uLmA Pac ka ging Pol ska:
Na sze roz wią za nia zo sta ły opra co wa ne z my -
ślą o zmi ni ma li zo wa niu wpły wu na śro do wi sko
po przez zmniej sze nie ilo ści wy ma ga nych opa -
ko wań przy jed no cze snym za cho wa niu ko rzy -
ści w za kre sie bez pie czeń stwa, dłu go ter mi no -
wej kon ser wa cji pro duk tów, zmniej sze nia
ilo ści od pa dów pro duk to wych oraz wy ko rzy -
sta nia więk szej ilo ści ma te ria łów na da ją cych
się do re cy klin gu i kom po sto wa nia. Fir ma 
kła dzie du ży na cisk na zrów no wa żo ny cha -
rak ter swo ich roz wią zań i two rzy je w ra -
mach pro jek tu zrów no wa żo ne go roz wo ju
#ULMAweCare, któ ry ma na ce lu ogra ni -
cze nie od pa dów z two rzyw sztucz nych

przy jed no cze snym za cho wa niu ja ko ści
pro duk tów spo żyw czych. 

Leafskin
Pierw szym z po ka za nych na po cząt ku mar -
ca roz wią zań był LeafSkin, po zwa la ją cy 
za pa ko wać pro dukt na tac ce kar to no wej
i wy po sa żo ny w moż li wość ła twe go od dzie -
le nia warstw w ce lu re cy klin gu. W opa ko wa -
niu ty pu Le afSkin fo lia przy le ga jak dru ga
skó ra, czy niąc pro dukt bar dziej atrak cyj nym
na pół kach skle po wych przy za cho wa niu
wła ści wo ści tra dy cyj ne go opa ko wa nia.
LeafSkin to jed no z naj bar dziej eko lo gicz nych
roz wią zań do pa ko wa nia w na szej ofer cie, któ -
re po zwa la na 80% ogra ni cze nie zu ży cia two -

rzyw sztucz nych. Wy ko rzy stu je na da ją cą się
w 100% do re cy klin gu pła ską tac kę tek tu ro wą
oraz fo lię po kry cio wą, któ re – dzię ki moż li wo -
ści bar dzo pro ste go roz dzie le nia obu ma te ria -
łów – umoż li wia ją pe łen od zysk pa pie ru i pla -
sti ku w pro ce sach re cy klin gu – tłu ma czył
Piotr Ko sik. Owo roz wią za nie do pro ste go
roz dzie la nia róż nych frak cji ma te ria ło wych
po le ga na wy ko rzy sta niu na roż ni ka ty pu
„easy open” do usu nię cia gór nej fo lii po kry -
wa ją cej pro dukt oraz dru gie go na roż ni ka
do od dzie le nia dol nej fo lii (pod kła du) od tek -
tu ro wej tac ki, co znacz nie uprasz cza pro ce -
sy przy go to wa nia ma te ria łów do re cy klin gu. 
Pro du cen ci opa ko wań mo gą do pa so wać 
li nię do swo ich po trzeb, w ra zie po trze by
re zy gnu jąc z roz wią zań au to ma ty zu ją cych
pro duk cję ta kich jak au to ma tycz ne po da -
wa nie pro duk tów na tac ki. Kom plet na li nia
skła da się z po daj ni ka ta cek, któ re tra fia ją
na ta śmo ciąg wej ścio wy do ma szy ny;
na nich ukła da ne są pro duk ty, zaś ostat nim
eta pem jest wpro wa dze nie ta cek do ko mo -
ry zgrze wa ją cej w sys te mie skin, w któ rym
fo lia przy le ga ści śle do pro duk tu i jest przy -
kle ja na do tac ki pod spodem na ca łej wol nej
po wierzch ni. 

dni otwar te ulma, cZy li 

jak pa ko wać eko lo gicZ nie

przez dwa pierwsze dni marca 2022 r. polski oddział firmy ulma packaging
gościł w swej siedzibie w skrzeszewie niedaleko warszawy klientów, którzy
mogli z bliska przyjrzeć się dwóm spośród najbardziej zrównoważonych
rozwiązań w ofercie firmy. mowa o leafskin, czyli metodzie pakowania
produktów na kartonowych tackach z pomocą maszyny typu traysealer oraz
o pakowaniu mięsa mielonego bez użycia tacki na maszynie typu flow pack. 

uczestnIcy dnI otwartych mIelI okazJę

zobaczyć praktyczną prezentacJę

technologII leafskIn w centrum

pokazowym ulma packagIng polska,

do któreJ wykorzystano automatyczny

traysealer tsa 680, przeznaczony

do każdego rodzaJu regularnych tacek

preformowanych z możlIwoścIą pakowanIa

próżnIowego oraz w atmosferze

modyfIkowaneJ (map)
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W przy pad ku tej me to dy mo że my za pro po no -
wać dwie wer sje do ci na nia fo lii: pierw szą z cię -
ciem na tac ce (tzw. we wnętrz nym), w któ rym
fo lia nie wy sta je po za brzeg tac ki, oraz dru gą
z cię ciem fo lii po za ob ry sem tac ki (ze wnętrz -
nym), gdy fo lia de li kat nie wy sta je po za nią.
Cię cie we wnętrz ne, oprócz za pew nie nia mniej -
sze go zu ży cia fo lii, ma jesz cze jed ną za le tę
umoż li wia jąc za sto so wa nie za wiesz ki eu ro -
lock uła twia ją cej prze cho wy wa nie pro duk -
tów – pod kre ślił Piotr Ko sik. 

War to do dać, że w 2021 r. zna na od kil ku lat
kon cep cja LeafSkin zo sta ła uzu peł nio na
przez inżynierów ULMA o tech no lo gię
LeafMAP, któ ra – opar ta na tym sa mym po -
my śle – jest prze zna czo na do zrów no wa żo -
ne go pa ko wa nia pro duk tów o wy so ko ści do
10 mm w at mos fe rze mo dy fi ko wa nej (MAP). 
Uczest ni cy Dni Otwar tych mie li oka zję zo-
ba czyć prak tycz ną pre zen ta cję tech no lo-
gii LeafSkin w cen trum po ka zo wym ULMA
Pac ka ging Pol ska, do któ rej wy ko rzy sta no
au to ma tycz ny tray se aler TSA 680, prze zna -
czo ny do każ de go ro dza ju re gu lar nych ta cek
pre for mo wa nych z moż li wo ścią pa ko wa nia
próż nio we go oraz w at mos fe rze mo dy fi ko -
wa nej (MAP). Or ga ni za to rzy pod kre śla li, że
do apli ka cji fo lii tą me to dą na da ją się jed -
nak wszyst kie tray se ale ry z ofer ty ULMA Pa-
c ka ging. 

mię so mie Lo ne beZ tac ki
Dru gim z po ka za nych roz wią zań by ło pa ko -
wa nie blo ków mię sa mie lo ne go w at mos fe -
rze zmo dy fi ko wa nej na ma szy nie ty pu Flow
Pack. jak tłu ma czył Piotr Ko sik: Mię so mie lo -
ne, za pa ko wa ne w at mos fe rze mo dy fi ko wa nej
bez moż li wo ści za sto so wa nia tac ki, to jed no
z naj bar dziej in no wa cyj nych pod wzglę dem tren -
dów pro eko lo gicz nych roz wią zań ULMA Pa-
c ka ging. Nie jest to no we roz wią za nie w ofer cie
na szej fir my, bo wiem je go de biut od był się
na tar gach IF FA w 2019 r., przy cią ga jąc do sto -
iska du że gro no klien tów za in te re so wa nych tą
no wa tor ską kon cep cją. W prak ty ce po raz
pierw szy fir ma wdro ży ła to roz wią za nie
w sie ci bry tyj skich su per mar ke tów Wa itro se
w 2010 r., po szu ku ją cej zrów no wa żo nych
tech no lo gii pa ko wa nia. 

z da nych za pre zen to wa nych przez Wa it-
ro se wy ni ka, że w cią gu ro ku – dzię ki za sto -
so wa niu tej no wa tor skiej me to dy pa ko wa -
nia – za osz czę dzi ła ona 90 ton pla sti ku. Do
ko rzy ści po twier dzo nych w prak ty ce na le żą
rów nież: re duk cja emi sji CO2 (uzy ska na
wsku tek na wet 80% oszczęd no ści miej sca
pod czas trans por tu ma te ria łów opa ko wa -
nio wych oraz 30% oszczęd no ści miej sca
w trak cie trans por tu za pa ko wa nych pro -
duk tów do skle pów w po rów na niu z opa ko -
wa nia mi z mię sem mie lo nym na tac ce); re -
duk cja pla sti ku (o 60% zmniej szo ne zu ży cie
two rzyw sztucz nych w po rów na niu do opa -
ko wań z mię sem mie lo nym na tac ce), a tak -
że o 30-40% niż szy koszt ma te ria łów opa -
ko wa nio wych. 
jak dzia ła sys tem? Pro ces pa ko wa nia od -
by wa się na ma szy nie po zio mej Flow Pack
FM 300 (z pręd ko ścią do 70 opa ko wań/min 
– to wła śnie na tym mo de lu go ście spo -
tka nia mo gli zo ba czyć prze bieg pro ce su
w prak ty ce) lub FM 500 (co naj mniej 130
opa ko wań/min). W za leż no ści od ocze ki -
wa nej prze pu sto wo ści li nii moż na ją do po -
sa żyć w sys tem mie le nia i por cjo wa nia 
mię sa (sto sow ne roz wią za nia do star cza ją
współ pra cu ją cy z ULMA Pac ka ging spe cja -
li stycz ni pro du cen ci ta kich urzą dzeń, dzię ki
cze mu klien ci mo gą ku pić w fir mie ULMA
kom plet ne, zauto ma ty zo wa ne li nie). Ist nie -
je rów nież opcja pa ko wa nia mię sa na pa pie -
ro wej pod kład ce do ci na nej ra zem z mię -

sem; dzię ki te mu mię so mie lo ne nie do ty ka
bo ków opa ko wa nia i jest ła twe do wy ję cia
z opa ko wa nia. 
W trak cie pa ko wa nia mię so tra fia do fo lio -
we go rę ka wa, któ ry jest ob ci na ny, za my ka -
ny zgrze wem i na peł nia ny ga zem obo jęt -
nym. W ten spo sób po wsta je po dusz ka
ga zo wa, któ ra chro ni pro dukt przed uszko -
dze nia mi me cha nicz ny mi i za po bie ga prze -
bar wie niom mię sa po wsta łym w kon tak cie
z fo lią. z ob ser wa cji do ko ny wa nych przez
użyt kow ni ków w Wiel kiej Bry ta nii i Fin lan dii
wy ni ka, że czas przy dat no ści do spo ży cia
mię sa pa ko wa ne go w ten spo sób wy no si
od 7 do 10 dni (czy li po dob nie jak na ma szy -
nach ty pu tray se aler). Opa ko wa nia te go ty -
pu moż na pa ko wać zbior czo do kar to nów
lub pla sti ko wych skrzy nek (jed nak ze wzglę -
du na ich kon struk cję nie za le ca się trans -
por tu wię cej niż dwóch warstw pro duk tu
w opa ko wa niu zbior czym). 
To nie wszyst kie roz wią za nia ULMA Pac ka -
ging przy ja zne dla śro do wi ska. Piotr Ko sik
wspo mniał rów nież m.in. o pa ko wa niu próż -
nio wym ogra ni cza ją cym zu ży cie fo lii o 40%
oraz – dzię ki zmniej sze niu sze ro ko ści ścin -
ka – zwięk sza ją cym o 12% wy daj ność pro -
ce su pa ko wa nia; al bo o pa ko wa niu kur cza -
ków na ma szy nach Flow Pack bez tac ki,
przy niż szym niż w przy pad ku stan dar do -
wych roz wią zań zu ży ciu fo lii. 

tomasz krawczak

Jednym z po ka za nych na po cząt ku mar ca roz wIą zań był leafskIn, po zwa la Ją cy 

za pa ko wać pro dukt na tac ce kar to no weJ I wy po sa żo ny w moż lI wość ła twe go od dzIe le nIa

warstw w ce lu re cy klIn gu
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pralnia washpro, jedna z najnowocześniejszych 
pralni w polsce, stawia na technologię mosca
przy wiązaniu prania dla hoteli. w nowo wybudowanym
budynku, spełniającym najwyższe standardy, firma
dysponuje rozwiniętym i świetnie zaopatrzonym parkiem
maszynowym, dzięki czemu plasuje się w czołówce 
pralni obsługujących hotele na wybrzeżu. 

Przy wy po sa ża niu za kła du w no wo cze sne ma szy ny pral ni cze 
wła ści ciel po sta wił wy so kie wy ma ga nia rów nież w za kre sie ma szyn
pa ku ją cych. Na eta pie pa ko wa nia pral nia Wa sh PRO po trze bo wa ła
szyb kie go i bez pro ble mo we go roz wią za nia za pew nia ją ce go sta-
bil ne, eko lo gicz ne i eko no micz ne pa ko wa nie. ze wzglę du na cią gle 
ro sną ce kosz ty za rów no do tych cza so we go pa ko wa nia w fo lię
stretch, jak i wy ma ga nia ochro ny śro do wi ska za kład Wa sh PRO
po sta wił na wią zar kę mar ki MO SCA.

Pral nia Wa sh PRO w Wo li nie ob słu gu je klien tów z Pol ski oraz 
z Nie miec. za kład, w za leż no ści od se zo nu, pra cu je w try bie dwu -
i trzy zmia no wym. W se zo nie wy so kim pral nia ob słu gu je na wet
150 000 kg pra nia mie sięcz nie, czy li bli sko 500 000 sztuk ręcz ni -
ków i po ście li. Wy pra ne tek sty lia, do tych czas pa ko wa ne w fo lię, są
do star cza ne do ho te li. jed nak to roz wią za nie nie jest opty mal ne.
Dla te go wła ści cie le Wa sh PRO po szu ki wa li in nych spo so bów 
pa ko wa nia. W na szym za kła dzie dla mniej szych klien tów, od po wia-
da ją cych za oko ło 70 pro cent na szych zle ceń, pra nie pa ko wa li śmy
w fo lię. Więk sze obiek ty wy ma ga ją do star cza nia pra nia w wóz kach 
z po krow ca mi – wy ja śnia Agniesz ka je sion ka, wła ści ciel ka pral ni. 
– Roz wią za nie pa ko wa nia pa czek ta śmą po li pro py le no wą pod pa-
trzy li śmy na tar gach opa ko wań. Jed nak gdy mó wi li śmy, że je ste śmy 
za in te re so wa ni pa ko wa niem po ście li, pro du cen ci stwier dza li, że nie

wią Zar ka ro -m fu sion
– ci chy bo ha ter ma łych i śred nich 
Za kła dów pral ni cZych

Wa sh pro po sia da obec nie jed ną wią zar kę
RO -M Fu sion mar ki MO SCA, któ ra – dzię ki
swo jej wy daj no ści – za spo ka ja po trze by 
za kła du. Zdaniem właścicieli pralni wią zar ka
jest pro sta w ob słu dze i pra cu je na ty le 
efek tyw nie, że oso ba na li nii ma glow ni czej
jed no cze śnie pa ku je po ściel w pa ski
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mo gą nam nic za pro po no wać. My szu ka li śmy da lej. Tak tra fi li śmy
na wią zar ki MO SCA. Już na wstę pie za pro po no wa no nam te sty 
wią zar ki w na szym za kła dzie, aby spraw dzić roz wią za nie MO SCA na
na szym pra niu.

de cY Zja o Za ku pie wią Zar ki 
Za pa dła po te stach 

Ro sną ce kosz ty fo lii stretch zmu sza ją fir my do po szu ki wa nia 
in nych roz wią zań niż co raz droż sze i ma ło wy daj ne fo lio wa nie. za rząd
Wa sh PRO po ba da niach ryn ko wych oraz roz mo wach z klien ta mi
zde cy do wał się na prze pro wa dze nie te stów ma szy ny MO SCA 
RO -M Fu sion z ra mą 800x6 00 mm. Klu czo wy mi ar gu men ta mi
prze ma wia ją cy mi za wy bo rem wią zar ki nie miec kiej fir my MO SCA
by ły: wy daj ność, ni skie kosz ty eks plo ata cyj ne ma szy ny, jak rów nież
nie za wod ność. Do dat ko wy mi atu ta mi by ły roz bu do wa na sieć 
ser wi su, ma ga zyn czę ści za mien nych i ta śmy w Pol sce, gwa ran-
tu ją ce szyb ką re ak cję na po trze by klien tów. Te sty wy pa dły bar dzo
do brze. Klien ci pral ni by li za do wo le ni z no we go spo so bu pa ko wa nia,
a Wa sh PRO z opty ma li za cji kosz tów te go pro ce su. Dla te go za pa dła
de cy zja o za ku pie te sto wa nej wią zar ki. 

krok po kro ku w stro nę optY ma Li Za cji 
pa ko wa nia pro duk tów praL ni cZYch

Ka rol Tom czak, współ wła ści ciel pral ni Wa sh PRO: W pral ni mie li śmy
de dy ko wa ny ma ga zyn na za pas fo lii, do dat ko wo trans port na li nię 
pa ko wa nia wy ma gał uży cia wóz ka pa le to we go, a sa me rol ki fo lii 
by ły du że i cięż kie. Nie wi dzie li śmy al ter na ty wy aż do mo men tu 
za zna jo mie nia się z wią za niem ta śmą po li pro py le no wą. Rol ki ta śmy PP

są lek kie i trzy ma my je na re ga łach przy ma szy nach. Ich prze no sze nie
jest bez piecz ne – nie sta no wi pro ble mu dla pra cow ni ków. Do dat ko wo
na si klien ci – ho te le i re stau ra cje – in for mo wa li nas o ro sną cym pro -
ble mie z uty li za cją fo lii stretch, w któ rą pa ko wa no pra nie. Ob ję to ścio wo
by ły to du że ilo ści. Po cząt ko wo mie li śmy wąt pli wo ści, głów nie ze wzglę du
na przy zwy cza je nia klien tów. Jed nak przy pre zen ta cji no we go 
roz wią za nia pod kre śla li śmy za le ty ta śmo wa nia. Waż nym im pul sem
do zmia ny by ła re duk cja ilo ści śmie ci ge ne ro wa nych pod czas ta kie go
pa ko wa nia.

Wa sh PRO po sia da obec nie jed ną wią zar kę RO -M Fu sion mar ki 
MO SCA, któ ra – dzię ki swo jej wy daj no ści – za spo ka ja po trze by 
za kła du. Pra nie wią za ne jest krzy żo wo, co za pew nia sta bil ność
pa kun ków pod czas trans por tu oraz wy go dę prze no sze nia. War to
pod kre ślić, że pa ski nie opla ta ją pra nia her me tycz nie, w związ ku
z czym jest za pew nio na swo bod na cyr ku la cja po wie trza.

Zwięk sZo na wY daj ność dZię ki sZYb kie mu 
wią Za niu i wY daj ne mu agre ga to wi

Tak że pod ką tem nie za wod no ści oraz wy daj no ści RO -M Fu sion
jest uda ną in we sty cją. Pa skar ka MO SCA wią że bez pro ble mo wo
pacz ki, mi ni ma li zu jąc licz bę prze sto jów pro duk cyj nych. Przy
wy so ko wy daj nej pro duk cji roz wią za nie to zwra ca się w bar dzo
szyb kim cza sie. Wła ści cie le pral ni Wa sh PRO rów nież za uwa ży li
oszczęd no ści: Do tej po ry ob słu ga pro ce su pa ko wa nia wy ma ga ła 
po no sze nia kosz tów jed ne go eta tu. Obec nie mo gli śmy go zli kwi do wać.
Wią zar ka jest pro sta w ob słu dze i pra cu je na ty le efek tyw nie, że oso ba
na li nii ma glow ni czej jed no cze śnie pa ku je po ściel w pa ski. Ob li czy li śmy,

Wiązarka Evolution SoniXs MS-6 KR-ZV
� Zabezpieczenie produktów ułożonych na palecie 

i na wózkach transportowych
� Elastyczność użytkowania dzięki ruchomej głowicy
� Zgrzewanie ultradźwiękowe SoniXs
� Automatyczna zmiana szpuli taśmy 

dzięki podwójnym dyspenserom
� Zoptymalizowany dostęp oraz łatwy demontaż

mechanizmów bez użycia narzędzi

tel.: +48 22 870 00 33
www.mosca.com

Koniecznie odwiedź nas na Targach Warsaw Pack!

Hala B, stoisko B1.17. Zapraszamy!
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że cykl pa ko wa nia ta śmą na krzyż to czas od oko ło 5 do 7 se kund. 
Na to miast pa ko wa nie w fo lię jed nej pacz ki zaj mo wa ło od 40 do
60 se kund. 

opła caL ność pa sko wa nia ma du że zna cze nie
Za rząd Wa sh PRO za uwa żył rów nież re duk cję in nych kosz tów: 
Rocz nie wy da wa li śmy oko ło 15 000 zł na fo lię. Te raz wy da je my 
je dy nie oko ło 2000 zł na ta śmę PP.
Przed sta wio ny po wy żej przy kład po twier dza sło wa spe cja li stów 
fir my MO SCA, że ta śmy wią żą ce sta no wią do brą al ter na ty wę dla
wciąż dro że ją ce go, kło po tli we go w uty li za cji i ma ło wy daj ne go 
fo lio wa nia. Pral nie prze my sło we na ca łym świe cie wy ka zu ją 
za in te re so wa nie tym roz wią za niem i te stu ją tę tech no lo gię 
pa ko wa nia. MO SCA GmbH współ pra cu je na ryn ku Eu ro py Za chod niej
z pral ni czym po ten ta tem Ka ne ge is ser w za kre sie au to ma tycz nych
li nii pral ni czych.

o spół ce mo sca gmbh
Nie miec ka fir ma MO SCA GmbH jest pro du cen tem wy so kiej ja ko ści
ma szyn i ma te ria łów do wią za nia pa kie tów i pa let oraz do staw cą
kom plet nych sys te mów pa ko wa nia w za kła dach prze my sło wych.
Port fo lio ma szyn MO SCA obej mu je za rów no uni wer sal ne urzą dze nia
o sze ro kim za kre sie za sto so wań, jak i wy spe cja li zo wa ne, w peł ni
zauto ma ty zo wa ne ma szy ny o wy so kiej wy daj no ści, któ re moż na 
in te gro wać z au to ma tycz ną li nią pro duk cyj ną. W jed nym z naj no -
wo cze śniej szych za kła dów w Eu ro pie MO SCA pro du ku je też 
ta śmy PP i PET. Mię dzy na ro do wa sieć dys try bu cji, ser wi su i do radz -
twa MO SCA umoż li wia spół ce ob słu gę klien tów na ca łym świe cie.
MO SCA po wsta ła w 1966 ro ku w nie miec kim Wald brunn ja ko fir ma
ro dzin na. Dziś po sia da już 27 od dzia łów w 19 kra jach świa ta 
i 6 za kła dów pro duk cyj nych w Niem czech, Ma le zji, Ka na dzie i USA.
Spół ka za trud nia łącz nie po nad 1000 pra cow ni ków. Dzię ki swo je mu
cią głe mu roz wo jo wi już od po nad 55 lat MO SCA utrzy mu je po zy cję
ryn ko we go li de ra w za kre sie no wo cze snych tech no lo gii i ja ko ści
pro duk tów. Po szcze gó ło we in for ma cje za pra sza my na na szą 
stro nę in ter ne to wą.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIE MA TE RIA ŁÓW FIR MY MO SCA

Przy wyPosażaniu zakładu w nowoczesne maszyny Pralnicze 

właściciel Postawił wysokie wymagania również w zakresie maszyn

Pakujących. na etaPie Pakowania Pralnia washPro Potrzebowała

szybkiego i bezProblemowego rozwiązania zaPewniającego 

stabilne, ekologiczne i ekonomiczne Pakowanie

La kie ry ba rie ro we dLa tLe nu od hu ber gro up

Opa ko wa nia na da ją ce się do re cy klin gu
cie szą się co raz więk szym za in te re so wa -
niem. Jed nak ze wzglę du na zło żo ny pro fil
wy ma gań mięk kie opa ko wa nia żyw no ści
czę sto skła da ją się z kom bi na cji róż nych
fo lii i dla te go trud no je pod dać re cy klin go -
wi. W tym miej scu z po mo cą przy cho dzi
no wy HY DRO -LAC GA Oxy gen Bar rier Co -
ating fir my hu ber gro up Print So lu tions,
spe cja li zu ją cej się w far bach dru kar skich.
Chro ni on za pa ko wa ną żyw ność przed
dzia ła niem tle nu i umoż li wia w ten spo sób
pro duk cję opa ko wań jed no ma te ria ło wych,
któ re są ła twiej sze w re cy klin gu i mo gą

być po now nie wpro wa dzo ne do obie gu
ma te ria ło we go. 
No wy la kier hu ber gro up z ba rie rą dla tle nu
za pew nia pro du cen tom żyw no ści moż li -
wość sto so wa nia w swo ich opa ko wa niach
jed no li tych, tak zwa nych mo no ma te ria łów.
W tym ce lu wy ko rzy stu je się la mi na ty fo lio -
we wy ko na ne z tych sa mych po li me rów
(za zwy czaj po li pro py len lub po li ety len), 
po mię dzy któ ry mi na kła da ny jest la kier 
ba rie ro wy. W wa run kach prze my sło wych,
przy za sto so wa niu np. po li pro py le nu, moż -
na osią gnąć OTR (oxy gen trans mis sion ra te)
po ni żej 10 cen ty me trów sze ścien nych tle nu

na metr kwa dra to wy dzien nie. Wraż li we
na tlen pro duk ty spo żyw cze, ta kie jak mu sli
czy orze chy, są dzię ki te mu do sko na le chro -
nio ne przed tle nem at mos fe rycz nym w no -
wo cze snych opa ko wa niach na da ją cych się
do re cy klin gu. Dr Lutz Fri sch mann, glo bal
pro duct di rec tor Fle xi ble Pac ka ging w hu -
ber gro up: Dzię ki na szym no wym la kie rom ba -
rie ro wym mo że my wspól nie z na szy mi klien ta -
mi przy czy nić się do roz wo ju go spo dar ki
cyr ku lar nej po przez in no wa cyj ne roz wią za nia.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIE 

IN FOR MA CJI HU BER GRO UP
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zarządzanie dużym magazynem to poważne 
wyzwanie, z jakim musi poradzić sobie współczesna
intralogistyka. jest to bowiem miejsce, w którym 
– z uwagi na jego rozmiar oraz potrzebę utrzymania
porządku w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu,
czyli w warunkach ciągłego obrotu towarowego – 
wymagana jest doskonała organizacja przestrzeni
i procesów. jednym z niezbędnych elementów sprawnej
oraz niezawodnej techniki magazynowania są trwałe
i wygodne pojemniki magazynowe, takie jak te
produkowane przez firmę bekuplast.

Bez spraw ne go i nie za kłó co ne go od bio ru, prze cho wy wa nia i wy da -
wa nia to wa rów ża den łań cuch do staw nie bę dzie pra co wał tak, 
jak na le ży. To dla te go fir my lo gi stycz ne nie ustan nie opra co wu ją no -
we me to dy uspraw nia ją ce dzia ła nie swo ich ma ga zy nów, za pew nia -
ją ce szyb ki i nie za wod ny ob rót skła do wa ny mi ma te ria ła mi oraz
opty mal ne wy ko rzy sta nie do stęp ne go miej sca. Po jem ni ki ma ga zy -
no we ma ją ogrom ny wpływ na po wo dze nie stra te gii lo gi stycz nych
przy go to wa nych z my ślą o zwięk sze niu zy sków przed się bior stwa.
Uła twia ją one utrzy ma nie po rząd ku w ha li ma ga zy no wej, uprasz -
cza ją trans port i ma ga zy no wa nie róż no rod nych ar ty ku łów, a dzię -

ki swej wy trzy ma ło ści i trwa ło ści za bez pie cza ją ła du nek przed
uszko dze nia mi. 

Przy kła dem ta kie go roz wią za nia mo że być se ria spe cja li stycz nych
po jem ni ków con tec li ne prze zna czo nych do zauto ma ty zo wa nych
ma ga zy nów drob nych ele men tów wy po sa żo nych w sys te my trans -
por tu ją ce ty pu „Shut tle”. W ma ga zy nach AKL trans port pa le to wy ty -
po wy dla pro duk tów wiel ko ga ba ry to wych od da je po le po jem ni -
kom/skrzyn kom, zwy kle wy ko na nym z two rzyw sztucz nych. Se ria
con tec li ne speł nia wy śru bo wa ne wy ma ga nia sta wia ne no wo cze -
snym prze no śni kom ma ga zy no wym oraz tech no lo gii skła do wa nia. 

cZY ste, wY trZY ma łe, eko Lo gicZ ne 
Wy ko na na z po li pro py le nu – lub z wy so kiej ja ko ści mie szan ki BQC,
tań szej i bar dziej zrów no wa żo nej od PP – se ria con tec li ne ce chu -
je się du żą wy trzy ma ło ścią, dzię ki cze mu kil ku let ni cykl ży cio wy
tych pro duk tów nie na le ży do rzad ko ści. Po zu ży ciu two rzy wo na -
da je się do re cy klin gu i po now ne go wy ko rzy sta nia choć by przy pro -
duk cji ko lej nych po jem ni ków. Du żą za le tą jest rów nież ła twość
utrzy ma nia po jem ni ków w czy sto ści (do sko na le na da ją się do my -
cia w au to ma tycz nych myj kach) oraz moż li wość skła do wa nia
w sto sach (co za pew nia ko rzyść w po sta ci oszczęd no ści cen nej
prze strze ni ma ga zy no wej).

pojemniki con tec li ne: 
te sto wa ne na ma ga Zy nach

poJemnIkI magazynowe maJą 

ogromny wpływ na powodzenIe strategII

logIstycznych przygotowanych z myślą

o zwIększenIu zysków przedsIębIorstwa;

ułatwIaJą utrzymanIe porządku w halI

magazynoweJ, upraszczaJą transport

I magazynowanIe oraz zabezpIeczaJą

ładunek przed uszkodzenIamI
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ide aL ne wła ści wo ści eks pLo ata cYj ne
Po jem ni ki z se rii con tec li ne wy po sa żo no w za mknię tą na ob wo dzie
pod sta wę ty pu mi ni lo ad; dzię ki te mu po mi mo ni skiej ma sy wła snej
po jem ni ki cha rak te ry zu ją się wy so ką wy trzy ma ło ścią i są w sta nie
bez uszczerb ku dla swej kon struk cji prze no sić pro duk ty o ma sie na -
wet 50 kg. Spe cjal na kon struk cja dna za pew nia do dat ko wo ide al -
ne wła ści wo ści eks plo ata cyj ne oraz ni ski po ziom ha ła su ge ne ro wa -
ne go pod czas trans por tu na prze no śni kach. Spraw ny trans port
na li niach au to ma tycz nych jest moż li wy rów nież dzię ki sta bil nej,
dwu ścien nej bu do wie na roż ni ka, któ ra do sko na le spraw dza się
przy po ko ny wa niu za krę tów.

Klien ci mo gą wy bie rać spo śród po jem ni ków o dłu go ści 600 mm
i sze ro ko ści 400 mm w trzech wa rian tach wy so ko ści: 220 mm,
270 mm i 320 mm. Stan dar do wą wer sję z peł ny mi ścia na mi uzu -
peł nia mo del z umiesz czo ny mi w pod sta wie i bocz nych ścia nach
otwo ra mi od pro wa dza ją cy mi wo dę. Po nad to po jem ni ki in tra lo gi -
stycz ne są stan dar do wo wy po sa żo ne w zin te gro wa ny sys tem ścia -
nek dzia ło wych, dzię ki któ rym moż li wy jest ela stycz ny po dział wnę -
trza po jem ni ka na ko mo ry o zróż ni co wa nej po jem no ści (po dział

1/8 do 1/2). Prze gro dy są pew nie mo co wa ne i nie śli zga ją się ani
nie ha ła su ją pod czas trans por tu. Klient mo że też wy brać ro dzaj
uchwy tu na rę ce – za mknię ty lub otwar ty. 

te sto wa ne w wa run kach rZe cZY wi stYch
O tym, jak do brze con tec li ne spraw dza ją się w rze czy wi stych wa -
run kach ma ga zy no wych, mo gą za świad czyć choć by po niż sze dwa
„stu dia przy pad ku” firm On ni nen i Or bi co. 

Uru cho mio ny w 2019 r. pro jekt DO MI NO to jed no z waż niej szych
przed się wzięć w hi sto rii fir my On ni nen – sze reg po łą czo nych in we -
sty cji w roz wój in fra struk tu ry, opty ma li za cję pro ce sów lo gi stycz -
nych oraz zwięk sze nie kom pe ten cji ze spo łu pra cow ni ków. jed -
nym z głów nych ce lów pro jek tu by ła au to ma ty za cja kom ple ta cji
to wa rów drob ni co wych – i wła śnie z my ślą o je go re ali za cji twór -
cy DO MI NO za mó wi li w fir mie be ku plast 40 tys. po jem ni ków AKL
se rii con tec li ne. 
W ha li ma ga zy no wej sta nął cen tral ny au to ma tycz ny re gał On ni mat
o wy so ko ści ok. 10 me trów i po jem no ści 40 tys. po jem ni ków be ku -
plast, któ re roz miesz czo no w trzech alej kach re ga ło wych o dłu go -

https://www.bekuplast.com/pl/
https://www.bekuplast.com/pl/
mailto:info@bekuplast.pl
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ści 66 m na 20 po zio mach skła do wa nia o po trój nej głę bo ko ści. Ta -
ki sys tem or ga ni za cji spo wo do wał du ży wzrost wy daj no ści w kom -
ple ta cji drob ne go to wa ru i przy czy nił się do zwięk sze nia ilo ści miej -
sca ma ga zy no we go na ta kie pro duk ty. Co wię cej, dzię ki uwol nie niu
eta tów do ob słu gi to wa rów drob ni co wych fir ma wzmoc ni ła in ne ob -
sza ry ma ga zy no we, aby jesz cze bar dziej zmi ni ma li zo wać czas ob -
słu gi zle ceń i tym sa mym do sto so wać się do tem pa, w ja kim od by -
wa ją się pro ce sy wspo ma ga ne przez au to ma ty kę.
Dru gi przy kład to od da ne przed ro kiem ha le ma ga zy no we o po -
wierzch ni 25 tys. m2 w Te re si nie pod War sza wą, użyt ko wa ne przez
fir mę Or bi co Sup ply na le żą cą do gru py Or bi co, dys try bu to ra glo bal -
nych ma rek z wie lu branż. Tu rów nież za spraw ne dzia ła nie in tra -
lo gi sty ki ma ga zy no wej od po wia da sieć prze no śni ków i wind o wy -
so kim stop niu au to ma ty za cji, ob słu gu ją cych 46 tys. po jem ni ków

ma ga zy no wo -trans por to wych con tec li ne fir my be ku plast. gi gan -
tycz ny roz mach przed się wzię cia po twier dza ją licz by: w ma ga zy nie
wy ty czo no dwa ko ry ta rze o dłu go ści 85 m po 27 po zio mów skła do -
wa nia każ dy. Cał ko wi ta po jem ność ma ga zy nu to 48 600 lo ka cji
na po jem ni ki.
Spek trum czyn no ści ma ga zy no wych jest sze ro kie – od ukła da nia
i prze cho wy wa nia to wa rów, przez pa le ty za cję, na kom ple ta cji 
i pa ko wa niu koń cząc. Dzię ki au to ma ty za cji ma ga zy nu fir ma mo że
zna czą co po pra wić wy daj ność je go dzia łań, zop ty ma li zo wać czas
re ali za cji za mó wień, wy chwy ty wać z wy prze dze niem błę dy lo gi -
stycz ne i mo ni to ro wać ca ło ścio wy stan za to wa ro wa nia. 

To wszyst ko nie by ło by jed nak moż li we bez nie za wod nych po jem -
ni ków ma ga zy no wych przy sto so wa nych do wy ko rzy sta nia w zauto -
ma ty zo wa nych ma ga zy nach wy so kie go skła do wa nia – do kład nie
ta kich, jak pro duk ty fir my be ku plast z no wej se rii con tec li ne.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe mA Te RIA łóW FIR my Be Ku PLAST

spektrum czynnoścI magazynowych Jest szerokIe 

– od układanIa I przechowywanIa towarów, przez paletyzacJę,

na kompletacJI I pakowanIu kończąc. nIe byłoby to Jednak 

możlIwe bez nIezawodnych poJemnIków magazynowych

przystosowanych do wykorzystanIa w zautomatyzowanych

magazynach wysokIego składowanIa – dokładnIe takIch, 

Jak produkty fIrmy bekuplast z noweJ serII conteclIne

re cY kLing opa ko wań Z me ta Lu się gnął 82,5%

Od zysk opa ko wań z me ta lu osią gnął naj -
wyż szy w hi sto rii po ziom 82,5% – wy ni ka
z da nych opu bli ko wa nych przez APE AL, sto -
wa rzy sze nie eu ro pej skich pro du cen tów sta -
li opa ko wa nio wej. 
Or ga ni za cja in for mu je, że no wy wskaź-
nik, któ ry opar to na da nych po zy ska nych
w 2018 r., po twier dza czo ło we miej sce sta li
ja ko ma te ria łu opa ko wa nio we go naj czę -
ściej pod da wa ne go re cy klin go wi i ozna cza,
że prze szło 8 na 10 pro duk tów z me ta lu
tra fia ją cych na ryn ki Unii Eu ro pej skiej jest
od zy ski wa ne do pro duk cji no wych ar ty ku -
łów sta lo wych.
Ale xis van ma erc ke, se kre tarz ge ne ral ny
APe AL, po wie dział: Wzrost ska li re cy klin gu
na po zio mie 2 punk tów pro cen to wych to ja sna

wia do mość dla wszyst kich in te re sa riu szy
dzia ła ją cych w łań cu chu war to ści: stal opa -
ko wa nio wa to spraw dzo ny, prze te sto wa ny
i zrów no wa żo ny ma te riał do pro duk cji opa ko -
wań, ide al nie do pa so wa ny do po trzeb XXI -
-wiecz nej go spo dar ki obie gu za mknię te go.
Cyr ku lar ny cha rak ter sta li jest jej im ma nent ną
war to ścią. Wła sno ści ma gne tycz ne uła twia ją
jej zbiór kę, a co wię cej, mo że być ona pod da -
wa na re cy klin go wi raz za ra zem bez naj mniej -
szej stra ty swych wła ści wo ści. Obec ny skok
po zio mów re cy klin gu jest w du żej mie rze re -
zul ta tem se lek tyw nej zbiór ki w kra jach ta kich
jak Wło chy i Pol ska. W sy tu acji, gdy 100% tak
ze bra nych opa ko wań ze sta li zo sta je wy ko -
rzy sta nych do wy twa rza nia no wych pro duk -
tów, stal jest bez wąt pie nia naj lep szym wy bo -

rem spo śród wszyst kich ma te ria łów opa ko -
wa nio wych z punk tu wi dze nia ce lów CE AP 2.0
(No we go Pla nu dzia ła nia UE do ty czą ce go go -
spo dar ki o obie gu za mknię tym na rzecz czyst -
szej i bar dziej kon ku ren cyj nej Eu ro py).

Nie zbęd nym ele men tem do pro duk cji no -
wej sta li w jed nej z po nad 500 eu ro pej skich
hut jest wsad ze zło mu sta lo we go. jak pod -
kre śla APE AL, im wię cej zło mu wy so kiej ja -
ko ści tra fia do no wych pro duk tów, tym
mniej sze jest za po trze bo wa nie na su row ce
i ener gię, co ogra ni cza po ziom emi sji CO2

do at mos fe ry. 

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe 

IN FOR mA CjI APe AL
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splinx jest polskim producentem farb i lakierów
specjalnych dla rynku poligraficzno-opakowaniowego,
którego cechuje innowacyjność godna globalnego
koncernu farbiarskiego połączona z elastycznością
działania i szybkością wprowadzania nowych produktów
na rynek, właściwa tylko małym, lokalnym firmom. jedną
z ostatnich innowacji splinx jest – prawdopodobnie
pierwsza na rynku – farba fluorescencyjna 
o niskiej migracji.

SPLinx to pol ski pro du cent farb i la kie rów spe cjal nych dla ryn ku 
po li gra ficz no -opa ko wa nio we go i – w mniej szym stop niu – bu dow -
la ne go. W je go ofer cie znaj du ją się m.in. far by i la kie ry flu ore scen cyj -
ne, me ta licz ne, ter mo chro mo we, za pa cho we, fos fo ry zu ją ce, fo to -
chro mo we, hy dro chro mo we, lu mi ne scen cyj ne, la kie ry struk tu ral ne
czy far by mie sza ne z wzor ni ków Pan to ne, hKS i in nych, a tak że
z wzor ca klien ta. Fir ma ofe ru je rów nież pro duk ty do pa so wa ne do
in dy wi du al nych po trzeb klien ta do za sto so wa nia we wszyst kich
tech no lo giach dru ko wa nia. za kład pro duk cyj ny SPLinx mie ści się
w Ką tach Wę gier skich pod War sza wą i w 2021 ro ku wy pro du ko wał
105 ton farb i la kie rów specjalnych.

sZY te na mia rę
Na szą ofer tę kie ru je my przede wszyst kim do dru karń i pro du cen tów
opa ko wań na sta wio nych na in no wa cyj ne, in te rak tyw ne i pro klienc kie
roz wią za nia – mó wi ja cek Bi sio rek, wła ści ciel SPLinx. – Na sze pro -
duk ty wy ma ga ją z re gu ły po sia da nia zróż ni co wa ne go pod wzglę dem
tech no lo gicz nym par ku ma szy no we go, nie mniej za wsze sta ra my się po -
móc na szym klien tom, na wet tym naj mniej szym. Lu bi my dzia łać w tria -
dzie: klient do ce lo wy – dru kar nia – pro du cent farb, zwłasz cza w za kre -
sie roz wią zań „szy tych na mia rę”. 

głów nym ryn kiem zby tu jest Pol ska oraz – w nie wiel kim stop niu 
– kra je Eu ro py Wschod niej, zaś w naj bliż szym cza sie fir ma za mie -
rza po dej mo wać dzia ła nia w kie run ku eks pan sji do państw za -
chod nich. Za trud nia my 13 pra cow ni ków, z te go 3 pra cow ni ków biu ro -
wych, 3 han dlow ców, 3 oso by na pro duk cji i 4 oso by za trud nio ne
na sta no wi skach la bo ra to ryj nych, kon tro li ja ko ści oraz ba dań i roz wo -
ju – in for mu je wła ści ciel SPLinx. – I to wła śnie ci ostat ni sta no wią
nasz naj więk szy atut i prze wa gę kon ku ren cyj ną. Sta wia my na roz wój
wła snych pro duk tów i roz wią zań, stąd dział R&D w na szej fir mie. Sta -
no wią go spe cja li ści w pro duk cji oraz two rze niu re cep tur farb spe cjal -
nych. Po sia da ją oni uni kal ne kom pe ten cje i dys po nu ją sze ro ką wie dzą
w te ma cie farb spe cjal nych, któ rą nie ustan nie roz wi ja ją. Na szym ce lem

splinX: 
kiedy licZy się efekt

splInx Jest polskIm producentem 

farb I lakIerów specJalnych dla rynku

polIgrafIczno-opakowanIowego. 

w ofercIe fIrmy znaJduJe sIę mIędzy 

InnymI tak unIkalny produkt, 

Jak farba fluorescencyJna 

o nIskIeJ mIgracJI
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jest prze ję cie kon tro li nad jak naj więk szą czę ścią łań cu cha war to ści
w pro duk cji farb spe cjal nych, co ozna cza, że więk szość z nich two rzy -
my od pod staw, z pół pro duk tów pod sta wo wych do star cza nych przez
kon cer ny che micz ne.

in no wa cje w ni sZY
Chlu bą SPLinx jest bar dzo do brze wy po sa żo ne la bo ra to rium, mię -
dzy in ny mi w pro gram do two rze nia re cep tur farb w wer sji dla pro -
du cen tów farb, czy li Ink For mu la tion Ma nu fac tu rer, kil ka spek tro fo -
to me trów, la bo ra to ryj ną su szar kę UV, trzy ma szy ny do wy dru ków
prób nych w of fse cie i of fse cie UV (IgT Oran ge Pro ofer) oraz dwie
do flek so (IgT F1 i RK Print). Dział kon tro li ja ko ści na sta wio ny jest
głów nie na ba da nia farb pod wzglę dem ich cech wi zu al nych i re olo -
gicz nych. za każ dym ra zem, gdy far ba lub la kier – nie za leż nie
od wiel ko ści wy two rzo nej par tii – opusz cza za kład pro duk cyj ny, ba -
da ne są ich po wta rzal ność i zgod ność z wy ma ga nia mi klien ta.
Sto so wa ny jest rów nież sys tem pro ce dur pro duk cyj nych oraz dzia -
łań ar chi wi zu ją cych, któ re eli mi nu ją więk szość błę dów. W za kre sie
ba dań che micz nych SPLinx współ pra cu je z kil ko ma wy spe cja li zo -
wa ny mi jed nost ka mi ba daw czy mi. W tym ro ku za in we stu je my w ko -
lej ne ma szy ny i urzą dze nia la bo ra to ryj ne, po ma ga ją ce le piej okre ślić od -
por ność farb na świa tło, ście ra nie i za ry so wy wa nie oraz ich wła ści wo ści
re olo gicz ne (tack, lep kość), po trzeb ne w na szej ak tyw no ści ba daw czo -
-roz wo jo wej – de kla ru je ja cek Bi sio rek. – Ma my tak że do sko na le wy -
po sa żo ną pro duk cję: kil ka na ście mie szal ni ków, w tym du ży mie szal nik
ży ro sko po wy i no wo cze sną trój wal car kę Buh ler. Two rzy my in no wa cyj -
ne roz wią za nia w dość ni szo wym seg men cie ryn ku. Du zi pro du cen ci
farb ra czej nie prze zna cza ją zna czą cych środ ków na two rze nie uni kal -
nych farb spe cjal nych al bo roz wi ja nie ich w kie run ku roz wią zań za spo -
ka ja ją cych ak tu al ne po trze by ryn ku ta kich jak ada pto wa nie ich do dru -
ku opa ko wań spo żyw czych, za ba wek czy pro duk tów przy ja znych
śro do wi sku. Glo bal ni pro du cen ci za in te re so wa ni są przede wszyst kim
du żą ska lą sprze da ży. W sfe rze pro duk tów spe cjal nych wy ko rzy stu ją za -
zwy czaj spraw dzo ne for mu la cje, z któ rych ko rzy sta ją od lat i mo dy fi ku -
ją je w nie wiel kim za kre sie. My w tym seg men cie je ste śmy w cią głym
ru chu, dy na micz nie i ela stycz nie do sto so wu jąc się do zmian ryn ko wych
i po trzeb klien ta. Je ste śmy w sta nie otwo rzyć no wy pro jekt ba daw czy
w kli ka dni i rów nie szyb ko za koń czyć nie ro ku ją cy. Sam pro ces ba daw -

czy tak że trwa re la tyw nie kró cej, nie obar cza my się nad mier ną biu ro kra -
cją, a pro ces de cy zyj ny jest zna czą co skró co ny. Dzię ki te mu po tra fi my
pro wa dzić i za koń czyć z suk ce sem na wet kil ka na ście pro jek tów ba daw -
czo -roz wo jo wych rocz nie we współ pra cy trzech pod mio tów: od bior cy
koń co we go, dru kar ni i pro du cen ta farb. Do sto so wu je my far by i la kie ry
do kład nie do po trzeb klien ta pod wzglę dem wła ści wo ści re olo gicz -
nych, ko lo ry stycz nych, tech no lo gicz nych, spro sta nia re gu la cjom, wresz -
cie wy ma ga ne go efek tu spe cjal ne go czy war to ści do da nej. Cięż ko so -
bie wy obra zić sy tu ację, gdy cen trum R&D glo bal ne go kon cer nu
współ pra cu je nad ja kimś pro jek tem z od le głą dru kar nią i jej od bior cą.
Na wet je że li do cho dzi do ta kich sy tu acji, to pro ces de cy zyj ny jest tak
wy dłu żo ny, że czy ni ca ły pro jekt bar dzo trud nym do wy ko na nia. Nie mó -
wiąc już o tym, że wo lu men ocze ki wa nej sprze da ży jest naj czę ściej po -
ni żej pro gu ren tow no ści ini cjo wa nia no we go pro jek tu ba daw cze go.
Więk szość dru karń na wet nie zda je so bie spra wy, że du ża część farb flu -
ore scen cyj nych i me ta licz nych jest je dy nie ety kie to wa na przez du żych
gra czy, a praw dzi wy mi pro du cen ta mi są wła śnie ta kie wy spe cja li zo wa -
ne w tym za kre sie fir my jak na sza. Ma my do stęp do naj now szych pro -
duk tów i roz wią zań w dzie dzi nie pro duk cji farb i do dat ków, po nie waż
współ pra cu je my z ty mi sa my mi do staw ca mi co glo bal ni pro du cen ci
(cza sem są to ogrom ne kon cer ny che micz ne). Ko rzy sta my też na tym,
że przed sta wi cie le tych firm wie dząc, że zaj mu je my się far ba mi spe cjal -
ny mi, sa mi zgła sza ją nam po ja wie nie się in no wa cyj nych pół pro duk tów
(np. no wych, spe cjal nych pig men tów, spo iw czy do dat ków).

beZ piecZ nY efekt
W ofer cie SPLinx znaj du je się tak że tak uni kal ny pro dukt, jak far ba
flu ore scen cyj na o ni skiej mi gra cji. Je ste śmy praw do po dob nie pierw -
szą fir mą na świe cie, któ ra wpro wa dzi ła te go ty pu pro dukt na ry -
nek – mó wi ja cek Bi sio rek. – Pro ble mem był za wsze for mal de hyd;
nam uda ło się usu nąć go cał ko wi cie z for mu la cji. Na wia sem mó wiąc
to da je nam asumpt do bar dzo opty mi stycz ne go za ło że nia, że więk -
szość farb spe cjal nych moż na bę dzie do sto so wać do wy mo gów ni skiej

Jacek Bisiorek: Według badań rynkowych
kolory fluo są szczególnie atrakcyjne 
dla dzieci i młodzieży. Ten fakt można
wykorzystać, stosując fluorescencyjne
motywy we wzornictwie opakowań i etykiet
produktów spożywczych, skierowanych
właśnie do tych grup konsumenckich
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mi gra cji, co z ko lei ozna cza, że far by te moż na bę dzie du żo sze rzej sto -
so wać w dru ku ety kiet i opa ko wań spo żyw czych. Ten te mat był wie lo -
krot nie po ru sza ny przez na szych klien tów, więc sza cu ję dość du że za -
po trze bo wa nie ryn ku na te go ty pu pro duk ty. Na ra zie opra co wa li śmy
far bę flu ore scen cyj ną o ni skiej mi gra cji do po śred nie go kon tak tu z żyw -
no ścią, prze zna czo ną dla tech no lo gii dru ko wa nia flek so UV. Oczy wi ście
zo sta ła ona prze ba da na przez nie za leż ne, wy spe cja li zo wa ne la bo ra to -
rium, któ re po twier dzi ło, że far ba ta (a w za sa dzie se ria far bo wa) nie
prze kra cza li mi tów mi gra cji okre ślo nych w od no śnych re gu la cjach.
Na pod sta wie tych ba dań wy sta wia my sto sow ne oświad cze nie o skła -

dzie, po twier dza ją ce wy ni ki tych ba dań. Pro du cen ci opa ko wań do żyw -
no ści, któ rzy dba ją o bez pie czeń stwo i kon dy cję zdro wot ną czło wie ka,
mo gą te raz uży wać bar dzo eks pre syj nych, ja skra wych i wy jąt ko wo
czy stych w ko lo ry sty ce farb flu ore scen cyj nych do ich pro duk cji. We dług
ba dań ryn ko wych ko lo ry fluo są szcze gól nie atrak cyj ne dla dzie ci i mło -
dzie ży. Ten fakt moż na wy ko rzy stać, sto su jąc flu ore scen cyj ne mo ty wy
we wzor nic twie opa ko wań i ety kiet pro duk tów spo żyw czych, skie ro wa -
nych wła śnie do tych grup kon su menc kich.
SPLinx pla nu je kon ty nu ację in no wa cji pro duk to wych w kie run ku
sta łe go pod no sze nia ich wła ści wo ści spe cjal nych (np. w ce lu uzy -
ska nia po żą da ne go efek tu w tech no lo giach nie po zwa la ją cych
na na ło że nie gru bej war stwy far by, jak of f set), ich ada pto wa nia
w po ten cjal nie wraż li wych na re gu la cje seg men tach ryn ku, ta kich
jak pro duk cja opa ko wań czy za ba wek, roz wo ju pro duk tów spe cjal -
nych w ni sko ener ge tycz nych tech no lo giach dru ku, w szcze gól no -
ści LED (co już z po wo dze niem ro bi), a tak że w po sze rza niu ofer ty
farb spe cjal nych stwo rzo nych i wy pro du ko wa nych w 100% we
wła snym za kre sie. AN

chlubą splInx Jest bardzo dobrze wyposażone laboratorIum,

mIędzy InnymI w program do tworzenIa receptur farb w wersJI 

dla producentów farb, czylI Ink formulatIon manufacturer, 

kIlka spektrofotometrów, laboratoryJną suszarkę uv, trzy

maszyny do wydruków próbnych w offsecIe I offsecIe uv 

(Igt orange proofer) oraz dwIe do flekso (Igt f1 I rk prInt)

bran ża pa pier ni cZa po trZe bu je ja snYch krY te riów oce nY re cY kLo waL no ści

Eu ro pej ska kon fe de ra cja Ce pi pra cu je nad
stwo rze niem me to dy oce ny tek tur i pa pie ru
pod ką tem ich przy dat no ści do re cy klin gu
w ra mach dzia łań na rzecz go spo dar ki obie -
gu za mknię te go. Ce lem jest opra co wa nie
sys te mu punk ta cji dla pod ło ży sto so wa -
nych w pro ce sach dru ku i pro duk cji opa ko -
wań. Mo że to zmie nić spo sób, w ja ki prze -
mysł wy bie ra wy ko rzy sty wa ne przez sie bie
sub stra ty. 
Na ra zie ko rzy sta on ze wskaź ni ków emi sji
dwu tlen ku wę gla opar tych na śla dzie wę glo -
wym ge ne ro wa nym w trak cie pro duk cji, 
któ re co raz czę ściej są uwzględ nia ne
przy po dej mo wa niu de cy zji o za ku pie su -
row ców oraz okre śla niu ilo ści CO2, ja ką 
fir my mu szą skom pen so wać. Wskaź nik
moż li wo ści re cy klin gu su row ców mo że po -

słu żyć fir mom pra gną cym osią gnąć naj -
wyż szy po ziom zrów no wa żo ne go roz wo -
ju – szcze gól nie tym opa ko wa nio wym – 
do po dob nych ce lów. 
Naj pierw jed nak Ce pi mu si za koń czyć pra -
ce nad stwo rze niem ba zo we go wskaź ni ka
i usta lić, ja kie zmien ne w nim uwzględ nić. 
Na me to do lo gii oce ny re cy klo wal no ści pa -
pie ru i tek tu ry zy ska ją: wła ści cie le ma rek
szu ka ją cy wie dzy, któ re z ma te ria łów na -
da ją się do od zy sku; pro du cen ci i prze twór -
cy pa pie ru pra gną cy zro zu mieć, w ja ki spo -
sób moż na po pra wić re cy klo wal ność
su row ców; wła dze lo kal ne usta la ją ce za sa -
dy po stę po wa nia z od pa da mi przez miesz -
kań ców i fir my od bie ra ją ce śmie ci; wresz cie
re cy kle rzy pa pie ru, któ rzy po trze bu ją re gu -
lar ne go do pły wu włó kien do prze twa rza nia. 

To wszyst ko wy ma ga po wszech nie uzna nej
me to dy te sto wa nia. Ce pi two rzy wła sną
me to do lo gię te stów i oce ny, któ ra zo sta ła
opu bli ko wa na ja ko „Me to da te sto wa nia
Wer sja 1”. 
Wspar cia ini cja ty wie Ce pi udzie li ła or ga ni -
za cja 4Ever gre en pro mu ją ca za sa dy go spo -
dar ki obie gu za mknię te go w bran ży dru ku
i opa ko wań. W jej skład wcho dzi 60 firm
dzia ła ją cych na róż nych po zio mach łań cu -
cha war to ści opa ko wań z pa pie ru, od pa -
pier ni przez naj więk szych prze twór ców
po glo bal ne mar ki. jej ce lem jest zwięk sze -
nie śred nie go po zio mu re cy klin gu opa ko -
wań z ce lu lo zy do 90% w 2030 r. 

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe 

IN FOR mA CjI SeR WI Su PRINTBuSINeSS
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Farby fluorescencyjne 
do druku opakowań spożywczych

Farby o wyjątkowym blasku, jaskrawości i czystości koloru, 
świecące w świetle dziennym oraz pod światłem UV teraz 

w wersji do pośredniego kontaktu z żywnością

Drodzy Klienci i Partnerzy,
chcielibyśmy poinformować, że prawdopodobnie 
jako PIERWSI NA ŚWIECIE OPRACOWALIŚMY 
FARBĘ FLUORESCENCYJNĄ FLEXO UV W NISKIEJ MIGRACJI

Więcej na naszej stronie www.splinx.pl

FARBY SPECJALNE
– świat niezwykłych efektów

        

https://splinx.pl
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ro dza je la kie rów dys per syj nycH 

Do bie ra jąc ro dzaj la kie rów do pro duk cji na -
le ży za wsze uwzględ nić prze zna cze nie koń -
co we dru ków i ko lej ne pla no wa ne eta py
tech no lo gicz ne. Waż ne są rów nież od por -
no ści, ja kie po win na po sia dać utrwa lo -
na war stwa la kie ru.
Pro du cen ci la kie rów ofe ru ją sze ro kie ich
spek trum do róż nych za sto so wań. 
La kie ry ochron ne i od por ne na ście ra nie. 
La kie ry te go ty pu są sto so wa ne naj czę ściej.
Słu żą do za bez pie cze nia war stwy far by lub
pod ło ża przed ście ra niem i za bru dze niem. 
La kie ry od por ne na ście ra nie ni gdy nie gwa -
ran tu ją zbyt wy so kie go efek tu po ły sku z po -
wo du du żej za war to ści wo sków. Cząst ki
wo sków gro ma dząc się na po wierzch ni la -
kie ru po wo du ją jej szorst kość. 
La kie ry z po ły skiem i ma to we. jest to dru -
ga gru pa la kie rów naj czę ściej sto so wa nych
do uszla chet nia nia wi zu al ne go dru ków. za -

pew nia ją efekt wy so kie go po ły sku, pół ma to -
wo ści, sa ty no wo ści lub głę bo kie go ma tu. 

je śli od war stwy la kie ru ocze ki wa ny jest
efekt wy so kie go po ły sku lub ma tu, to na le -
ży pa mię tać, że:
– za le ży on od za war to ści ciał sta łych w re -

cep tu rze,
– po łysk lub efekt ma to wo ści uza leż nio ny

jest od ilo ści na nie sio ne go la kie ru,
– re zul tat koń co wy zwią za ny jest z ilo ścią

la kie ru, ja ka po zo sta nie na po wierzch ni
dru ku, a więc z ja ko ścią i chłon no ścią sto -
so wa ne go pod ło ża,

– po łysk za le ży od ro dza ju su row ców za -
sto so wa nych do pro duk cji la kie ru,

– ty po wą ce chą la kie rów o bar dzo wy so -
kim po ły sku jest ich wol ne schnię cie. La -
kier mu si bo wiem mieć wy star cza ją co
du żo cza su na rów no mier ne roz la nie się
po po wierzch ni szorst kie go pod ło ża,

– efekt po ły sku lub ma tu la kie ru jest za -
wsze więk szy, je śli la kie ro wa nie od by wa
się mo kro na su cho.

Pod czas po mia ru po ły sku waż ną ro lę od -
gry wa sta dium schnię cia far by i la kie ru.
Spo wo do wa ne jest to przej ścio wym efek -
tem ob ni ża nia się po ły sku tuż po na nie sie -
niu la kie ru.
Przy la kie rach ma to wych na le ży pa mię tać,
że nie wy star cza ją ca al bo nie rów no na nie -
sio na war stwa la kie ru mo że wy da wać się
sza ra. zda rza się to pod czas la kie ro wa nia
ar ku szy za dru ko wa nych ciem ny mi far ba -
mi. Po nad to ar ku sze po la kie ro wa ne na mat
mo gą wy ka zy wać ten den cję do wy błysz -
cza nia, je śli pod czas dal szej ich ob rób ki na -
ra żo ne bę dą na ob cią że nia me cha nicz ne.
La kie ry szyb ko sch ną ce. La kie ry, od któ rych
wy ma ga ny jest bar dzo szyb ki czas schnię -
cia, nie za pew nia ją efek tu wy so kie go po ły -
sku. War stwa la kie ru nie ma bo wiem wy -
star cza ją co du żo cza su na rów no mier ne
i cał ko wi te po kry cie pod ło ża. 
La kie ry do la kie ro wa nia dwu stron ne go. La -
kie ry sto so wa ne do la kie ro wa nia dwu stron -
ne go mu szą cha rak te ry zo wać się krót kim

barwy druku. offset arkusZowy

lakiery cZęść 9.

stale rosnące wymagania klientów dotyczące atrakcyjności 
wyglądu i funkcjonalności produktów poligraficznych powodują, że 
większość druków jest następnie uszlachetniana. najczęściej stosuje się 
do tego celu metodę lakierowania powierzchni lub laminowanie folią.

wpływ gładkoścI

powIerzchnI

lakIeru na efekt

połysku

podłoże

drukowe

lakIerowane

dwustronnIe
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cza sem schnię cia i bar dzo do brą od por no ścią na blo ko wa nie w sto -
sie. Po nie waż pod czas la kie ro wa nia ar kusz ob cią żo ny jest z dwóch
stron du żą ilo ścią wo dy, to nie wy star cza ją ce utrwa la nie się la kie ru
mo że do pro wa dzić do skle je nia sto su. 
La kie ry do la kie ro wa nia dwu stron ne go po win ny po sia dać du żą za -
war tość ciał sta łych, cha rak te ry zo wać się bar dzo szyb kim utrwa -
la niem i po sia dać do da tek spe cjal nych środ ków po moc ni czych. La -
kie ry te go ty pu na le ży na no sić cien ką, rów no mier ną war stwą
i sto so wać prosz ko wa nie. Waż ne jest utrzy ma nie wła ści wej tem pe -
ra tu ry sto su i wie trze nie ar ku szy.
La kie ry za po bie ga ją ce zwi ja niu się pa pie ru. La kie ry te sto so wa ne są
głów nie do za dru ko wy wa nia pa pie rów o bar dzo ni skiej gra ma tu rze,
któ re z po wo du wil go ci ma ją skłon ność do zwi ja nia się. La kier po sia -
da spe cjal ne do dat ki, któ re ota cza ją włók na pa pie ru i za po bie ga ją
nad mier ne mu ich pęcz nie niu. 
La kie ry ety kie to we do opa ko wań zwrot nych. Ety kie ty są pro duk -
tem, któ ry pod da wa ny jest pod czas użyt ko wa nia róż no rod nym ob -
cią że niom, dla te go też la kie ry prze zna czo ne do te go ro dza ju dru ków
po win ny być bar dzo sta ran nie do bra ne. W tym wy pad ku pod ło że
ma naj czę ściej ni ską gra ma tu rę, ale nie wy star czy tyl ko sto so wa -
nie la kie rów za po bie ga ją cych zwi ja niu i ro lo wa niu się. 
Od go to wych ety kiet ocze ku je się bo wiem, aby do dat ko wo:
– za cho wy wa ły sta bil ność wy mia ro wą pod czas wy kra wa nia,
– nie pęcz nia ły i nie tra ci ły po ły sku,
– by ły od por ne na ście ra nie na mo kro,
– ukła da ły się pła sko -rów no le gle w ma szy nie ety kie tu ją cej,
– nie by ły na ła do wa ne elek tro sta tycz nie i nie skle ja ły się ze so bą

w trak cie po bie ra nia,
– nie fał do wa ły się po na nie sie niu kle ju,
– szyb ko po bie ra ły wo dę z kle ju i nie prze miesz cza ły się na bu tel -

ce po na kle je niu,
– nie prze pusz cza ły wo dy z kle ju na wierzch ety kie ty,
– nie skle ja ły się w sto sie,
– by ły szyb ko prze pusz czal ne dla łu gu przy zmy wa niu ety kiet z bu -

te lek. cdn.

ewa raJnsz

AR Ty Kuł SPON SO RO WA Ny

dodatkI w lakIerach zapobIegaJące zwIJanIu sIę podłoża

https://www.hubergroup.com/pl/pl/
mailto:wroclaw@hubergroup.com
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innowacyjna folia duo eX-tra stworzona przez 
firmę duo plast ag z lauterbach (niemcy) zawiera
polimer rozpraszający ładunki elektrostatyczne
elastostat. w ten sposób powstała pierwsza folia stretch
nadająca się do stosowania w strefach zagrożonych
wybuchem. nowo opracowana folia pozwala uniknąć
wyładowań elektrostatycznych będących źródłem
zapłonu; dzięki temu owinięte nią jednostki paletowe 
nie grożą już wybuchem.

Kon wen cjo nal nych fo lii stretch nie do pusz cza się do sto so wa nia
w stre fach za gro żo nych wy bu chem ze wzglę du na ła dun ki elek tro -
sta tycz ne, zaś pa le ty – przed do star cze niem ich do tych stref – na -
le ży prze pa ko wać. Na kład pra cy zwią za ny z roz pa ko wy wa niem
i pa ko wa niem to wa rów wwo żo nych i wy wo żo nych do stref nie -
bez piecz nych w kon wen cjo nal ną fo lię stretch jest ogrom ny. Dla te -
go fo lie stretch z Ela sto sta tem są szcze gól nie przy dat ne dla firm
z bran ży che micz nej i ich do staw ców, bo wiem umoż li wia ją do star -
cza nie ła dun ków bez po śred nio do stref za gro że nia wy bu chem.
Pro ces do wo zu opa ko wań zy sku je na wy daj no ści, sta je się bar dziej
eko lo gicz ny i za pew nia oszczęd ność kosz tów. Sa ma fir ma BASF
jest nie tyl ko do staw cą su row ca, ale tak że klien tem i użyt kow ni kiem
no wej fo lii opa ko wa nio wej.

ta jem ni cZY skład nik: eLa sto stat
Od 2017 roku ze spół BASF ds. roz wo ju z nie miec kie go Lem fo er de,
w któ re go skład wcho dzą przed sta wi cie le dzia łów do radz twa 
w za kre sie opa ko wań, tech nik bez pie czeń stwa, roz wo ju pro duk tu
i sprze da ży po li ure ta nów, pra co wał nad za spo ko je niem od czu wa -
nej od daw na po trze by stwo rze nia fo lii roz pra sza ją cej ła dun ki elek -
trycz ne. Roz wią za niem oka zał się Ela sto stat, po li mer roz pra sza ją -
cy na ba zie TPU (po li ure ta nu ter mo pla stycz ne go) fir my BASF
Po ly ure tha nes gmbh z Lem fo er de w Niem czech.
Nie od ra zu uda ło się po łą czyć nasz do da tek z fo lią w ce lu zwięk sze nia
prze wod no ści. Mu sie li śmy osią gnąć za rów no wy ma ga ną od por ność
po wierzch nio wą, jak i za cho wać roz cią gli wość, bio rąc jed no cze śnie
pod uwa gę cien kość fo lii – wy ja śnia An ja Olt manns z dzia łu sprze -
da ży TPu w fir mie BASF.

w peł ni beZ piecZ ne i Zrów no wa żo ne opa ko wa nie
Fo lia no si ko lo ro we ozna cze nie z czer wo ny mi roz bły ska mi; dzię ki
te mu owi nię te pa le ty moż na jed no znacz nie zi den ty fi ko wać i upew -
nić się, że moż na je do star czać do usta lo nych miejsc. 
Fo lia roz dmu chi wa na wy pro du ko wa na we współ pra cy z fir mą BASF jest
uni kal na na ska lę świa to wą, po nie waż wcze śniej nie by ło na ryn ku 
fo lii stretch za twier dzo nej do sto so wa nia w stre fach nie bez piecz nych.
Fo lia mo że być za tem wy ko rzy sta na do pa ko wa nia po jem ni ków 
prze wo dzą cych prąd w kon tak cie z zie mią w stre fach za gro żo nych
wy bu chem (stre fy 1 i 2). W wy mie nio nych stre fach do zwo lo ne jest
rów nież zdej mo wa nie fo lii – mó wi Ni na Schnit zler, kie row nik ds. klu -
czo wych klien tów w DuO PLAST Ag.
Do dat ko wo fo lia DUO EX -TRA jest wy po sa żo na w opa ten to wa ną
po dwój ną kra wędź Duo Do uble Ed ge, któ ra cha rak te ry zu je się
ogrom ną si łą trzy ma nia. Struk tu ra sie cio wa stwo rzo na w pro ce sie
ob rób ki za pew nia opty mal ną sta bil ność jed nost ki ła dun ko wej
przy mi ni mal nym zu ży ciu ma te ria łu.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe mA Te RIA łóW FIR my BASF

duo eX -tra
– fo lia do Za dań spe cjal nych

InnowacyJna folIa duo ex-tra zawIera polImer rozpraszaJący

ładunkI elektrostatyczne elastostat, co pozwala unIknąć

wyładowań elektrostatycznych będących źródłem zapłonu



dZiał

OPAKOWANIE 3/2022

73

https://photogenica.pl


OPAKOWANIE 3/2022

74 ekologia, regulacje, normy

zo bo wią za nie zo sta ło pod ję te przez ca łą
bran żę i obej mu je róż no rod ne pro duk ty
i ma te ria ły wy twa rza ne przez ten sek tor.
CE PI – ja ko or ga ni za cja re pre zen tu ją ca
bran żę na po zio mie unij nym – do dat ko wo
wy ko rzy sta swo je obec ne sie ci kon tak tów
wśród użyt kow ni ków pro duk tów z pa pie ru
i ce lu lo zy, w tym wie lu du żych przed się -
biorstw o za się gu glo bal nym. Dzię ki te mu
zo bo wią za nie zy ska od po wied nią si łę
prze bi cia i bę dzie mia ło rze czy wi sty wpływ
na neu tral ność kli ma tycz ną, efek tyw ne go -
spo da ro wa nie za so ba mi oraz obieg za m-
knię ty.

No we zo bo wią za nie opie ra się na trzech
głów nych fi la rach:
– osią gnię ciu peł ne go obie gu pro duk tów

z pa pie ru i opa ko wań;
– przy spie sze niu in no wa cji ma ją cych na

ce lu za stą pie nie su row ców ko pal nych;
– za pew nie niu od po wie dzial ne go po zy ski -

wa nia ma te ria łów do pro duk cji pa pie ru
i opa ko wań.

W ra mach wspo mnia nych „fi la rów” bran ża
pod ję ła szes na ście zo bo wią zań, z któ rych
czte ry ma ją wy mier ny, po li czal ny cha rak ter:
– zo bo wią za nie, że do 2025 r. 80% drew na,

wió rów i pro duk tów ubocz nych z tar ta -

ków ku po wa nych przez prze mysł bę dzie
po cho dzi ło z la sów po sia da ją cych cer ty -
fi kat zrów no wa żo nej go spo dar ki le śnej;

– zo bo wią za nie do ofe ro wa nia na ryn ku
roz wią zań opar tych na ce lu lo zie, któ re
umoż li wią za stą pie nie do 2025 ro ku co
naj mniej 25% obec nych opa ko wań z two -
rzyw sztucz nych;

– zo bo wią za nie do dal sze go zwięk sza nia
po zio mów re cy klin gu, tak by do 2030 r.
od zy sko wi pod le ga ło 76% pa pie ru i 90%
opa ko wań z ce lu lo zy;

– przy ję cie wy tycz nych, zgod nie z któ ry -
mi do 2025 r. wszyst kie pro duk ty z pa -
pie ru i opa ko wa nia bę dą nada wa ły się
do re cy klin gu oraz – gdy bę dzie to uży -
tecz ne i moż li we – do po now ne go wy ko -
rzy sta nia.

Chce my być czę ścią roz wią za nia i po ka zy wać,
że nasz sek tor jest go to wy na wdra ża nie du -
żych i dłu go ter mi no wych in we sty cji w ce lu za -
bez pie cze nia do staw al ter na tyw nych roz wią -
zań o ni skim wpły wie na śro do wi sko oraz
eko lo gię, któ re są w sta nie spro stać głę bo kim
zmia nom w kon sump cji wy wo ła nym przez Eu -
ro pej ski Zie lo ny Ład – po wie dział jo ri Ring -
man, dy rek tor ge ne ral ny Ce PI.

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe 

mATeRIAłóW FIR my Ce PI

bran ża pa pier ni cZa po dą ża

dro gą Zrów no wa żo ne go roZ wo ju

europejska branża papiernicza w pełni popiera ambicje unii 
europejskiej, by nie później niż w 2050 r. uczynić z europy pierwszy 
w skali globu kontynent o neutralnym wpływie na klimat, działający zgodnie
z zasadą gospodarki obiegu zamkniętego. osiągnięcie neutralności węglowej
wymaga od sektora celulozowo-papierniczego dalszych działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju, wydajności oraz innowacyjności. 

Jori Ringman: Chcemy pokazywać, 
że nasz sektor jest gotowy na wdrażanie
inwestycji w celu zabezpieczenia dostaw
alternatywnych rozwiązań o niskim wpływie
na środowisko oraz ekologię



ekologia, regulacje, normy

OPAKOWANIE 3/2022

75

łańcuch wartości dla odpadów z tworzyw sztucznych 
jest złożonym i dynamicznym sektorem, działającym
w zmiennym środowisku operacyjnym. nowe przepisy
i cele dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych oraz
wykorzystania recyklatu zmieniają sposób działania całej
branży tworzyw sztucznych. Branża mechanicznego
recyklingu tworzyw sztucznych stała się zatem
centralnym punktem inwestycji, przejęć i ekspansji.

Cho ciaż ilość two rzyw sztucz nych wpro wa dza nych co ro ku do stru -
mie nia od pa dów jest bar dzo du ża (we dług sza cun ków AMI w 2021
roku to po ziom 35,6 mln ton), nie na le ży trak to wać do stęp no ści su -
row ców ja ko cze goś oczy wi ste go. Du ża część tych od pa dów nie
jest obec nie zbie ra na dla ce lów re cy klin gu lub „gi nie” na eta pie sor -
to wa nia i tra fia na skła do wi ska lub do spa lar ni od zy sku ją cych ener -
gię ciepl ną. Ma te riał wsa do wy jest za tem za so bem ogra ni czo nym,
cha rak te ry zu ją cym się wa ha nia mi cen, zmien ną ja ko ścią i po da żą. 
W 2021 ro ku pro duk cja re cy kla tów two rzyw sztucz nych wy nio sła
8,2 mln ton i prze wi du je się, że do 2030 ro ku bę dzie ro snąć w tem -
pie 5,6% rocz nie. Aby umie ścić tę licz bę w kon tek ście, na le ży roz -
pa try wać ją w ze sta wie niu z 35,6 mi lio na mi ton pod sta wo wych two -
rzyw sztucz nych, któ re tra fi ły do stru mie nia od pa dów w 2021 ro ku.
Ozna cza to, że w Eu ro pie osią gnię to ogól ny wskaź nik re cy klin gu
two rzyw sztucz nych na po zio mie 23,1%, czy li znacz nie niż szym, niż
moż na by przy pusz czać.
Pan de mia ko ro na wi ru sa mia ła wpływ za rów no na ilość od pa dów
zbie ra nych do re cy klin gu, jak i na jed no cze sne zmniej sze nie po py -
tu na re cy klat, po nie waż fa bry ki za my ka ją się lub ogra ni cza ją pro -
duk cję. jed nak jak do tych czas nie wy da je się, aby skut ki pan de mii
by ły dłu go trwa łe, gdyż bran ża za sad ni czo od bi ła się od dna.
Fir ma AMI prze wi du je, że w per spek ty wie 2030 ro ku, o któ rej 
mo wa w ra por cie, na stą pi do dat ko we wy ko rzy sta nie re cy kla tów
w za sto so wa niach, któ re do tej po ry po chła nia ły ich zni ko me ilo ści,
szcze gól nie w Eu ro pie za chod niej. za sto so wa nia re cy kla tu sta ją się
co raz bar dziej zróż ni co wa ne, a zdol ność je go ab sorp cji do ce lów
o wyż szej war to ści rów nież wzra sta, two rząc war tość do da ną dla
prze my słu. AMI spo dzie wa się, że w okre sie, o któ rym mo wa w ra -
por cie, pro duk cja rPP i rPS o ja ko ści spo żyw czej zo sta nie sko mer -

cja li zo wa na i roz sze rzo na, co stwo rzy no we sys te my obie gu za -
mknię te go, po dob nie jak w przy pad ku rPET. 
Po suk ce sie pierw sze go ra por tu AMI opra co wa ła je go dru gą wer sję
pt. „Re cy kling me cha nicz ny two rzyw sztucz nych 2022”, w któ rej opi -
su je ry nek re cy klin gu me cha nicz ne go, do ko nu je ana li zy bi lan su po -
da ży i po py tu oraz oce nia bie żą cą pro duk cję w po szcze gól nych kra -
jach. W ra por cie omó wio no rów nież do sta wy su row ców i łań cuch
war to ści dla od pa dów two rzyw sztucz nych. Przed sta wio no szcze gó -
ło wy prze gląd za sto so wań koń co wych re cy kla tu oraz ana li zę je go po -
ten cjal ne go wy ko rzy sta nia w przy szło ści. 
Ra port „Re cy kling me cha nicz ny two rzyw sztucz nych – ry nek eu ro -
pej ski 2022” jest istot ny dla wszyst kich uczest ni ków łań cu cha 
war to ści bran ży two rzyw sztucz nych, od pro du cen tów ży wic po
wła ści cie li ma rek/użyt kow ni ków koń co wych wy ro bów z two rzyw
sztucz nych. Ra port za wie ra kom plek so wą oce nę ilo ścio wą obec nej
sy tu acji w bran ży oraz pro gno zy do ty czą ce roz wo ju te go klu czo we -
go aspek tu prze my słu two rzyw sztucz nych w przy szło ści. 

OPRA CO WA NO NA POD STA WIe mA Te RIA łóW AmI

re cy kling me cha nicZ ny
na fa li wZro sto wej

fIrma amI przewIduJe, że w perspektywIe 2030 roku 

nastąpI dodatkowe wykorzystanIe recyklatów w zastosowanIach,

które do teJ pory pochłanIały Ich znIkome IloścI, szczególnIe

w europIe zachodnIeJ



WA RUN KI PRE NU ME RA TY
Za mó wie nie na pre nu me ra tę moż na zło żyć w do wol nym ter mi nie na do wol ny okres, tzn.
mo że ono do ty czyć do wol nej licz by ko lej nych wydań cza so pi sma.

Za ma wia ją cy – po do ko na niu wpła ty – mo że otrzy my wać za pre nu me ro wa ny przez 
sie bie ty tuł po cząw szy od na stęp ne go mie sią ca. Za mó wie nia na wydania sprzed da ty
otrzy ma nia wpła ty bę dą re ali zo wa ne w mia rę moż li wo ści z po sia da nych za pa sów ma ga -
zy no wych.

Człon ko wie sto wa rzy szeń na uko wo -tech nicz nych zrze szo nych w FSNT -NOT oraz
ucznio wie szkół tech nicz nych każ de go szcze bla ma ją pra wo do za pre nu me ro wa nia 
1 egz. cza so pi sma po ce nie ulgo wej – pod wa run kiem prze sła nia for mu la rza za mó wie -
nia (lub kse ro ko pii blan kie tu wpła ty), ostem plo wa nych pie czę cią ko ła SNT lub szko ły.

Za mó wie nie moż na prze słać: 
– na ad res mie sięcz ni ka Opakowanie
– ul. Świę to krzy ska 14A, 00-050 War sza wa
– ma ilem: bozena.kalbarczyk@opa ko wa nie.pl
– za po mo cą elek tro nicz ne go for mu la rza na stro nie in ter ne to wej www.opa ko wa nie.pl

Pre nu me ra to rzy od na wia ją cy pre nu me ra tę przez Sigma-NOT
pro sze ni są o kon takt:
– mailem: prenumerata@sigma-not.pl
– poprzez Internet: www.sigma-not.pl
– listownie: Zakład Kolportażu 

Wydawnictwa Sigma -NOT Sp. z o.o.,
ul. Popiełuszki 21, 01-595 Warszawa 

– telefonicznie: 22 840 30 86 lub 840 35 89

Wa run kiem przy ję cia i re ali za cji za mó wie nia jest otrzy ma nie z ban ku po twier dze nia do ko -
na nia wpła ty przez pre nu me ra to ra. Do ku ment wpła ty jest rów no znacz ny ze zło że niem
za mó wie nia.
Wpłat na pre nu me ra tę moż na do ko ny wać w urzę dach pocz to wych (prze ka zy pie nięż ne)
lub ban kach (po le ce nie prze le wu). Na blan kie cie wpła ty na le ży po dać adres mailowy oraz
okres trwania pre nu me ra ty.

Al fa -Print Sp. z o.o.
ul. Świę to krzy ska 14A, 00-050 War sza wa
nr kon ta: 74 1030 0019 0109 8503 0015 1134
płatność po otrzymaniu faktury pro forma

Wy daw nic two Sig ma -Not Sp. z o.o.
ul. Ra tu szo wa 11, 03-450 War sza wa
nr kon ta: 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

Uprzejmie informujemy, że dokonując wpłaty zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie swoich

danychosobowychwbaziedanychsłużącejdoobsługiprenumeratyprzezfirmęAlfa-PrintSp.zo.o.,wy-

dawcęnaszegomiesięcznika(zamawiającymaprawowglądudoswoichdanychiichpoprawiania).

– Cena 1 egz. czasopisma Opakowanie
wynosi 20,50 zł (brutto, w tym 8% VAT)

– Cena prenumeraty rocznej wynosi 234 zł (brutto, w tym 8% VAT)

INDEKS REKLAM
ANUGA 29
BEKUPLAST 63
DIENES 39
DIGIPRINT 21
DRUKARNIA MAJORCZYK 47
ERHARDT+LEIMER 33
EYEC 51
FANO 19
FOPS III str. okł.
GöPFERT 65
HEIDELBERG I str. okł.
HP 49
HUBERGROUP POLSKA 71
J.S. MACHINE 43
LFP IV str. okł.
MAL-POL 27
MARK ANDY 31
MARTIN AUTOMATIC 55
MIRACLON 11
MOSCA 59
OKI 15
PAKER 41
PHOTOGENICA 73
PROFEX ELEKTRONIK 17
SCHUBERT II str. okł.
SISTRADE 13
SPLINX 69
WARSAW PACK 9
WITT 61
XEIKON 3

ARTYKUŁ
SPONSOROWANY
HUBERGROUP POLSKA 70
FLEXCON 34
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