To ju˝ dziesi´ç lat, od kiedy farby drukarskie
firmy Huber pojawi∏y si´ po raz pierwszy w Polsce.
Poczàtkowo z du˝ym dystansem, a zaraz potem
z entuzjazmem nowy produkt zyskiwa∏ akceptacj´
drukarzy, technologów i naukowców. Trzeba przyznaç, ˝e trafiliÊmy na wspania∏y okres! Wielka
rewolucja technologiczna w ca∏ej bran˝y poligraficznej w kraju, pokoleniowa zmiana kadry technicznej,
nowa geografia powstawania nowoczesnych drukarƒ,
no i potrzeba czegoÊ nowego – innego sprawi∏y,
˝e mieliÊmy jako nowa na rynku firma wiele szcz´Êcia! MyÊl´ jednak, ˝e potrafiliÊmy je dobrze wykorzystaç. Jak nikt inny zainwestowaliÊmy w wiedz´.
Dzi´ki mo˝liwoÊciom, jakie dawa∏a nam nasza
firma – matka Michael Huber München, zrobiliÊmy
wszystko, aby w jak najwi´kszym stopniu wzbogaciç
polskà literatur´ fachowà. Seria zeszytów „Druckfarben Echo” sta∏a si´ w bardzo krótkim czasie podstawowà lekturà ca∏ej bran˝y. Nasza Biblioteczka
Techniczna – broszury poÊwi´cone ró˝nym problemom by∏y doskona∏à receptà na co rusz pojawiajàce si´ pytania towarzyszàce drukowaniu na
nowych maszynach. S∏ynna ju˝ „Metameria” czy te˝ „Wskazówki przy lakierowaniu UV” wcià˝
nie tracà na aktualnoÊci. MyÊl´ te˝, ˝e nasi pracownicy, spe∏niajàcy funkcj´ nie tylko handlowców,
ale przede wszystkim techników i doradców, stanowià o naszej pozycji w polskiej poligrafii.
Dziesi´ç lat to okres niespotykanego w innych dziedzinach ˝ycia gospodarczego boomu
w poligrafii – dyscyplinie, która wcià˝ pozostaje niedoceniana, traktowana bardzo us∏ugowo
i pragmatycznie. Wszystko, co zawdzi´czamy poligrafii, drukowaniu jest ju˝ tak oczywiste,
i˝ ma∏o kto uzmys∏awia sobie, ˝e otacza nas jeden wielki Êwiat druku. Fenomen druku pozostaje
wi´c niedoceniony. Boli nas, kiedy cz´sto widzimy, jak traktowane sà przez u˝ytkowników
wykwintne druki: opakowania na papierosy, czekolady, kosmetyki czy te˝ kunsztownie
wydrukowane etykiety. Tylko my wiemy, jak du˝o pracy trzeba w to wszystko w∏o˝yç.
Nasza firma zawsze chcia∏a i nadal chce byç lojalnym i rzetelnym partnerem drukarzy.
Dlatego tak du˝à wag´ przyk∏adamy do serwisu i doradztwa. RozbudowaliÊmy sieç mieszalni
farb offsetowych do druku arkuszowego. Znajdujà si´ one we Wroc∏awiu, w Warszawie, Gdaƒsku
i Krakowie. Tak˝e nasi dealerzy mieszajà farby w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, ¸odzi,
Rzeszowie i Lubartowie. Mieszamy te˝ na zamówienie farby utrwalane promieniami UV,
do drukowania na blasze czy te˝ do suchego offsetu. Posiadamy urzàdzenia umo˝liwiajàce
mieszanie farb do druku zwojowego. Bardzo wa˝nà rol´ odgrywajà dwie nowoczesne mieszalnie
farb p∏ynnych do wkl´s∏odruku i fleksografii. W Warszawie, Gdaƒsku i we Wroc∏awiu dysponujemy laboratoriami, wyposa˝onymi w specjalistyczne maszyny i urzàdzenia, dzi´ki którym potrafimy nie tylko opracowaç receptur´ farby na ka˝de ˝yczenie, ale te˝ odpowiedzieç na wiele pytaƒ
i wàtpliwoÊci.
W imieniu Michael Huber Polska oraz w imieniu ca∏ej Huber Group pragn´ wszystkim
Paƒstwu serdecznie podzi´kowaç za te dziesi´ç lat dobrej wspó∏pracy. Jestem przekonany,
˝e nast´pne lata b´dà jeszcze lepsze.
Janusz Cymanek
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10 lat Michael Huber Polska
Niniejszy zeszyt „Poligrafiki” jest specjalnym, dodatkowym w tym roku wydanym wspólnie
z firmà Michael Huber Polska z okazji 10. rocznicy powstania oddzia∏u w Polsce wielkiego
niemieckiego producenta farb drukarskich z Bawarii.
Gdy przed dwunastu laty centrala firmy Êwi´towa∏a swe 225-lecie (!), zarzàd postanowi∏
obchodziç te urodziny w nietypowy sposób. Zamiast tradycyjnego bankietu postanowiono wydaç
w porozumieniu z redakcjami gazet „Süddeutsche Zeitung” oraz „Münchener Merkur" specjalne
numery tych gazet, na ∏amach których umo˝liwiono zaprezentowanie si´ czo∏owym klientom
firmy. Po∏àczono to z ukazaniem post´pu technicznego w okreÊlonych segmentach bran˝y
poligraficznej i bran˝ach wspó∏pracujàcych z poligrafià. Nie zabrak∏o oczywiÊcie ˝yczeƒ
dla jubilata.
Polski oddzia∏ firmy Michael Huber kontynuuje pomys∏ sprzed dwunastu lat z Monachium
i postanowi∏ z okazji 10. rocznicy swojej dzia∏alnoÊci w Polsce wykorzystaç ∏amy naszej
„Poligrafiki”, by uhonorowaç swych klientów mo˝liwoÊcià zaprezentowania swoich osiàgni´ç
tysiàcom czytelników naszego miesi´cznika oraz z∏o˝enia ˝yczeƒ jubileuszowych przyjacio∏om i…
konkurentom. Tak, nie zabrak∏o ˝yczeƒ równie˝ od konkurentów, poniewa˝ zarówno osobowoÊç
szefa Michael Huber Polska, Janusza Cymanka, jak i jego filozofia dzia∏ania zjednujà mu
przyjació∏. Dewiza: „Konkurowaç, ale i wspó∏pracowaç w okreÊlonym zakresie” przyczynia si´
w∏aÊnie do tworzenia wspó∏dzia∏ania udowadniajàc, ˝e „drapie˝ny kapitalizm” nie pop∏aca.
Osiàgni´cia 10-letniego okresu dzia∏alnoÊci Michael Huber Polska sà przedstawione w niniejszym
zeszycie w szerokim zakresie. Godne uwagi sà jednak nie tylko efekty ekonomiczne firmy, ale
równie˝ dzia∏alnoÊç spo∏eczna zauwa˝alna w skali ogólnokrajowej. Ambicje Wroc∏awia wychodzà
daleko poza ramy miasta. Dà˝enia do pokazania si´ w skali mi´dzynarodowej, Êwiatowej znane
sà nie od dziÊ. Kandydatura miasta co do organizacji wystawy Êwiatowej – kto wie – mo˝e zostaç
zaakceptowana! Dzia∏alnoÊç sportowa, sponsorowanie wielu imprez to Êwiadectwo, jak mo˝na
(i nale˝y) ∏àczyç dzia∏alnoÊç produkcyjnà ze spo∏ecznà, czego trzeba (i chcemy to zrobiç jako
redakcja) pogratulowaç zarzàdowi firmy Michael Huber Polska, a szczególnie jej szefowi
Januszowi Cymankowi, oraz ˝yczyç kolejnych lat osiàgni´ç na polskim rynku.
Redakcja

„Chodê,
pomaluj Ł
mój Êwiat...”
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trudne
dobrego poczàtki
Kiedy po raz pierwszy chcieliÊmy zaoferowaç farby Hubera w Polsce, nie by∏o to
takie ∏atwe. Nasza wielka konkurencja by∏a niemal˝e monopolistà na rynku. OczywiÊcie rynkiem budzàcym najwi´ksze po˝àdanie by∏a Warszawa. Ale tutaj niestety odbijaliÊmy si´ troch´ od drzwi poszczególnych firm. Po kilku dniach postanowiliÊmy
odjechaç kawa∏ek od stolicy i udaliÊmy si´ do Ciechanowa... I ku naszej radoÊci
umo˝liwiono nam próby, które oczywiÊcie wypad∏y dobrze. MaszyniÊci byli zadowoleni. Drukarnia chcia∏a spróbowaç czegoÊ nowego... I tak ciechanowski GRYF zosta∏
naszym pierwszym klientem w Polsce!
OÊmielony sukcesem namówi∏em koleg´ Christowa na przyjazd do Wroc∏awia.
Tutaj „zaatakowaliÊmy” pot´˝ne wtedy Wroc∏awskie Zak∏ady Graficzne oraz „Pras´”. No i znów sukces! Próby O. K., ceny te˝ i kolejnych dwóch du˝ych klientów.
To wymaga∏o wypicia butelki dobrego piwa. Ale˝ to by∏y stare czasy! PiliÊmy to piwo z Christowem b´dàc jedynymi goÊçmi starego wroc∏awskiego hotelu „Panorama”. PiliÊmy i rozmyÊlaliÊmy. Tak powsta∏ plan uderzenia – jak to zdobyç Polsk´
od prowincji.
Janusz Cymanek

oddzia∏
wroc∏aw
A w∏aÊciwie centrala naszej firmy.
W ciàgu 10 lat trzy razy zmienialiÊmy
adres biura. Od oficyny do przestronnego i funkcjonalnego pawilonu. Od magazynów na dworcowej rampie do nowoczesnej hali. DziÊ dysponujemy znakomitymi i supernowoczesnymi warunkami magazynowo-produkcyjnymi. Mieszalnia farb offsetowych, dwie mieszalnie farb p∏ynnych i nowoczesne laboratorium to z pewnoÊcià wielkie atuty naszej firmy po 10 latach.
Pierwszy zatrudniony pracownik,
oczywiÊcie poza prezesem Januszem Cymankiem, to weteran poligrafii Stanis∏aw
Borowski, posiadajàcy doÊwiadczenie
i wiedz´, na którà zawsze mo˝emy liczyç.
Ma∏gosia Bzoma – po raz pierwszy
przysz∏a do nas, aby zarobiç na wakacje.
By∏a wtedy licealistkà. I choç wyglàda
tak samo jak wtedy, jest dzisiaj ostojà
prezesa i doskonale wywiàzuje si´ z roli
koordynatora sprzeda˝y farb p∏ynnych.

Stanis∏aw Borowski
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Pani Halina Caliƒska nadzoruje biuro
i wiernie obs∏uguje „swoich” starannie
upatrzonych klientów.
Pani Gra˝yna Bzoma – jej pewnie
wi´kszoÊç klientów nie lubi, bo wyst´puje w roli egzekutora d∏ugów wroc∏awskich klientów.
Waldek Szczepaƒski – to on sprawi∏,
˝e mamy ISO. Jest szefem mieszalni i laboratorium.

Halina Caliƒska
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Waldemar Szczepaƒski

Jurek Kempiƒski jest odpowiedzialny za sprzeda˝ farb fleksograficznych
i ciàgle si´ dokszta∏ca. To w∏aÊnie jego
„dzieckiem” jest pi∏karski turniej, organizowany od trzech lat we Wroc∏awiu.
W tym roku równie˝ b´dziemy mieli
nasze drukarskie „mistrzostwa Êwiata”
w pi∏ce no˝nej.
Jest jeszcze „m∏ody Borówka” – Robert Borowski, najlepsze „oczko” do do-

Ma∏gorzata Bzoma

Jurek Kempiƒski

bierania kolorów farb offsetowych
i p∏ynnych.
Swojà prac´ cichutko i skromnie wykonuje Bo˝enka Bodek – czyli nasza „logistyczka, importerka, marketingówka
i reklamówka”.
Pani Stanis∏awa Dulska utrzymuje
w magazynie taki porzàdek, jakiego
pewnie nie mamy we w∏asnych szafach!
I rzàdzi bez pardonu takimi d˝entelmenami jak Maciek Skóra – waga sumo –
i ustawia go jak chce!
Cezary Szarapanowski zakr´cony
jak ka˝dy goÊç od komputerów. Nie
wdra˝aliÊmy jeszcze naszego systemu
SAP, bo Szarapanowski nam w zupe∏noÊci wystarcza.

Bo˝ena Bodek

Robert Borowski

Gra˝yna Bzoma

Ministerstwem finansów kierujà
same panie: Danusia Smolarczyk,
Ela Ziobroƒ, Ania Wojs∏aw i Renata
Kapska-Wittek.
Mieszalnie i laboratorium to jeszcze
Ma∏gosia Pawela, Dariusz Wójciak, Marcin Paluch, Piotr Lipski, Krzysztof Oleksy,
Adam Gmurski.

W magazynach pracujà tak˝e Andrzej Kurzàdkowski, Piotr Soko∏owski
i Wojtek Bieniak.

nych” technik drukowania, jak np.
zadruku kubeczków, druku na blasze
i innych zwariowanych rzeczach.
O pot´dze huberowej twierdzy
w Gdaƒsku stanowià w∏aÊciwie same
kobiety.

Podporà ca∏ego biura jest El˝bieta
Wilke, która od lat trzyma r´k´ na...
wszystkim. Zajmuje si´ skutecznie sprzeda˝à, Êciàganiem nale˝noÊci i zamówieniami.
Bo˝enka Szymczak doskonale opracowuje receptury farb p∏ynnych wodorozcieƒczalnych, UV, na blach´, do druku formularzy bez koƒca i wielu innych.
OczywiÊcie dla równowagi jest jeszcze dwóch przedstawicieli p∏ci odmiennej. Dwaj panowie B. – czyli Bartek
Olczak i Bartek ZawiÊlak.
Obaj mieszajà farby, pe∏niàc jednoczeÊnie funkcj´ magazynierów.

oddzia∏
gdaƒsk
Powsta∏ jako drugi po Wroc∏awiu.
Poczàtkowo siedziba oddzia∏u mieÊci∏a
si´ „czujnie” na ulicy Polanki, blisko domu pana prezydenta Wa∏´sy, a jeszcze
bli˝ej Centrum Ekumenicznego ksi´dza
Jankowskiego. Trzy lata temu zostaliÊmy
zmuszeni do przeprowadzki, co okaza∏o
si´ jednak dobrym posuni´ciem – dziÊ
posiadamy bardzo ∏adnà siedzib´, w której znajdujà si´ równie˝ mieszalnia farb
offsetowych i laboratorium.
Szybko uda∏o nam si´ pozyskaç do
pracy doskona∏ego fachowca, by∏à szefowà laboratorium badawczego
w Gdaƒskiej Fabryce Farb, a dziÊ dyrektora oddzia∏u. Hania Chrzanowska – nazywana przez nas Frau Chrzanowska, bo
o niej mowa, jest specjalistkà od „dziw-

Hanna Chrzanowska

El˝bieta Wilke

Bo˝ena Szymczak
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oddzia∏
szczecin

Jola Lickiewicz

Powsta∏ jako trzeci w kolejnoÊci.
Najmniejszy. Przez wiele lat mieÊci∏ si´
na terenie Szczeciƒskich Zak∏adów
Graficznych, od niedawna zmieniliÊmy
siedzib´.
Oddzia∏ szczeciƒski jest najbardziej
wysuni´tà na zachód placówkà bojowà,
prowadzonà przez osamotnionà Jol´
Lickiewicz. Osamotnionà przez nas,
ale na pewno nie przez jej szczeciƒskich
adoratorów. W biurze jak w kawiarni.
Szczeciƒscy drukarze adorujà Jol´ jak
mogà. Przy okazji nasz huberowy interes
idzie bardzo dobrze.

Jola zajmuje si´ sprzeda˝à, doradztwem i wszystkimi pracami biurowymi
– nie ma innego wyjÊcia, jest przecie˝
sama.
Jol´ dzieli spora odleg∏oÊç od centrali
we Wroc∏awiu, ma te˝ daleko do innych
oddzia∏ów na terenie Polski – i mo˝e to
powoduje, ˝e jest najweselszym pracownikiem naszej firmy.

Wielu wyrokowa∏o, ˝e nie zagrzeje
u nas miejsca i ˝e przestanie mu
si´ chcieç. Ale chce mu si´ i to bardzo.
Jest nie tylko Êwietnym offseciarzem,
ale przede wszystkim najlepszym
specjalistà od farb p∏ynnych i flirtu
towarzyskiego. Mariusz to g∏ówny
filar i wspó∏twórca naszego firmowego
„Latajàcego laboratorium”.
W warszawskim oddziale znajdujà
si´ mieszalnia farb offsetowych i laboratorium. „Królem” mieszalni jest – ku
naszemu ˝alowi nieÊpiewajàcy – Krzysztof Krawczyk, który od ponad pi´ciu
lat dba o to, by mieszaç najlepiej, najdok∏adniej, najwi´cej i nawet jeÊli ma bar-

dzo du˝o zleceƒ, to zawsze postara si´
coÊ wymyÊliç.
Pozostali pracownicy oddzia∏u to
Marcin Jaskólski – nasz najm∏odszy
handlowiec oraz dbajàcy o magazyny
i transport – Janusz Drewnik i Leszek
Wielgo∏aski.
Od ponad oÊmiu lat oddzia∏ mieÊci
si´ na terenie Drukarni Naukowo-Technicznej.

oddzia∏
warszawa
Powsta∏ dopiero jako czwarty
w Polsce, chyba dlatego, ˝e Warszawa
ma o 107 mostów mniej ni˝ Wroc∏aw.
W Warszawie by∏o najtrudniej,
ale te˝ najskuteczniej.
Od czasu, kiedy przed 8 laty dyrektorowanie obj´∏a Ewa Rajnsz, mimo
swojej filigranowej budowy sprawi∏a,
˝e oddzia∏ rós∏ z dnia na dzieƒ w si∏´.
Absolwentka wydzia∏u poligrafii w Lipsku, czyli cz∏onkini „lipskiej mafii” skutecznie spowodowa∏a, ˝e oddzia∏ jest
najlepiej funkcjonujàcym w ca∏ej Polsce.
Otoczy∏a si´ „swoimi” ludêmi
z drukarni, w której pracowa∏a.
Pani Teresa Niwiƒska, poligraf z wieloletnim doÊwiadczeniem w pracy
w drukarni, jest pracownikiem wszechstronnym: zajmuje si´ sprzeda˝à, doradztwem, Êciga niesumiennych p∏atników, prowadzi ca∏e biuro. A˝ wierzyç si´
nie chce, ˝e w tym nadmiarze obowiàzków zachowuje zawsze dobry humor.
Zbyszek Muliƒski, doskona∏y technik
offsetowy, drukarz z krwi i koÊci, w wielu drukarniach uchodzi za najwi´kszy
autorytet w dziedzinie druku. Rozwià˝e
ka˝dy prawie problem, no i – oceniajàc
po wadze – jest numerem jeden wÊród
huberów w ca∏ej Polsce.
W naszym oddziale pracuje równie˝
firmowy „bradziaga” Mariusz Matuszewski, zwany „in˝ynierem” (bo jest).

Ewa Rajnsz
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Zbyszek Muliƒski

Mariusz Matuszewski

Krzysztof Krawczyk

oddzia∏
kraków
Najm∏odsze dziecko naszej firmy.
K∏opoty z doborem w∏aÊciwych kadr
sprawi∏y, ˝e oddzia∏ powsta∏ dopiero
dwa lata temu.
G∏ówny filar zespo∏u Grzegorz Rutkowski porzuci∏ dla nas swojà rodzinnà
Cz´stochow´ i choç nigdy nie stanie si´
prawdziwym „Krakusem”, to stara si´
jak mo˝e pozyskaç zaufanie krakowskich
drukarzy. A wszyscy wiemy, ˝e to nie∏atwe. ¸àczy funkcje handlowca, doradcy
i technika.
Pozostali pracownicy to rodzinny
tandem – Natasza i Adam Szostek.
Nataszka zajmuje si´ sprzeda˝à, „Êciganiem” d∏ugów i prowadzeniem biura.
Ca∏y czas mo˝e równie˝ mieç na oku
swojego m´˝a – Adam zajmuje si´ mieszaniem farb offsetowych.
Kraków ma swoje specjalne wymagania i nasza dru˝yna stara si´ im sprostaç. Serwis non-stop 24 godziny na dob´, 7 dni w tygodniu. Nawet kiedy chodzi o jednà puszk´. Wszystko dla klienta,
nawet jeÊli w sobotnià noc zabraknie
w drukarni farby...
Tak naprawd´ ka˝dy z nich potrafi
robiç wszystko i kiedy trzeba, to nawet
Natasza zakasuje r´kawy i miesza farby.

Grzegorz Rutkowski

Natasza Szostek

Adam Szostek

SERDECZNE ˚YCZENIA Z MONACHIUM DO WROC¸AWIA
10 LAT Michael Huber Polska
Jeszcze krótka, ale pe∏na sukcesów historia firmy. Zaanga˝owanie wszystkich pracowników spowodowa∏o,
˝e MHP wypracowa∏a sobie bardzo dobrà opini´ na polskim rynku poligraficznym. Mo˝ecie byç dumni z pozycji,
jakà osiàgn´liÊcie. Równie˝ my postrzegamy Waszà firm´ jako dobrego partnera i specjalistów w zakresie farb
drukarskich, zapewniajàcych polskim klientom znakomity serwis.
Z okazji jubileuszu 10-lecia gratulujemy wszystkim pracownikom i ˝yczymy dalszych sukcesów
na polskim rynku. Cieszymy si´ na dalszà owocnà wspó∏prac´.
Wspó∏pracownicy i zarzàd
Michael Huber München GmbH

HERZLICHE GLÜCHWÜNSCHE VON MÜNCHEN NACH BRESLAU
10 JAHRE Michael Huber Polska
Eine noch junge, aber erfolgreiche Firmengeschichte Michael Huber Polska konnte sich durch die engagierte Arbeit aller
Mitarbeiter im Markt der polnischen Druckindustrie einen sehr gutes Ruf erarbeiten. Auf diese gute Marktstellung
können alle Beschäftigten stolz sein und wir schätzen Sie alle als gute Partner und service-orientierte
Druckfarbenspezialisten. Zum 10-jährigen Firmenjubiläum gratulieren wir Ihnen allen und wünschen Ihnen weiterhin
viel Erfolg im polnischen Markt. Wir freuen uns mit Ihnen auf die weitere gute. Zusammenarbeit.
Die Mitarbeiter und die Geschäftsführung
von Michael Huber München GmbH
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237 lat temu
w monachium ...
najstarsza fabryka
farb graficznych

To, ˝e w Monachium istniejà browary o kilkusetletniej tradycji, wie ka˝dy,
ale ˝e w tym mieÊcie istnieje tak˝e najstarsza fabryka farb graficznych, mo˝e
byç niespodziankà nawet dla ludzi
z bran˝y poligraficznej.
Zacz´∏o si´ wszystko w roku 1765
w miejscowoÊci Heidhausen, z tego czasu pochodzi bowiem korespondencja za∏o˝yciela fabryki Mathiasa Mittermayera
z klasztorem Sióstr Urszulanek na temat
zastosowania produkowanych przez niego farb do malowide∏ koÊcielnych. 15 lat
póêniej, w roku 1780, wytwórnia uzyskuje z kancelarii dworskiej oficjalnà
„Koncesj´ na wyrób, sprzeda˝ w kraju
i za granicà lakieru wiedeƒskiego, b∏´kitu berliƒskiego, czerwonego karminu
i ˝ó∏tych farb wszystkich rodzajów”. Jest
ona przechowywana w archiwach firmy
do dnia dzisiejszego.

ewa rajnsz

otrzyma∏ kolejnà koncesj´ rzàdowà,
umo˝liwiajàcà sprzeda˝ farb i lakierów
tak˝e wyspecjalizowanym firmom handlowym.
O˝ywienie produkcji farb nastàpi∏o
jednak póêniej, kiedy to w 1796 Alois
Senefelder wynalaz∏ litografi´ i za∏o˝y∏
w Monachium pierwszà „chemicznà”
drukarni´. Znaczenie nowej techniki
dla rozwoju drukarstwa doceni∏ Michael
Huber, który w 1815 roku przejà∏ kierownictwo fabryki po ojcu Georgu.
Nawiàza∏ kontakty z Senefelderem,
co spowodowa∏o uruchomienie produkcji farb drukarskich na szerszà skal´.
W archiwach fabryki znajduje si´ wizytówka Senefeldera, wykonana technikà
litograficznà.
W tych czasach litografia by∏a ju˝
trzecià stosowanà technikà drukowania,
obok drzeworytu (odpowiednika typo-

Widok fabryki z roku 1860
Nale˝y si´ domyÊlaç, ˝e tylko ma∏a
cz´Êç zapewne skromnej produkcji znajdowa∏a zastosowanie w istniejàcych ówczeÊnie drukarniach, a u˝ywana by∏a raczej przez artystów malarzy. Aczkolwiek
w Monachium istnia∏o w tym czasie
5 drukarƒ wyposa˝onych ∏àcznie w 14
maszyn, drukujàcych g∏ównie czarnà
farbà.
W roku 1780 zarzàdzanie fabrykà
przejà∏ Georg Huber, zi´ç Mathiasa Mittermayera, który rozwinà∏ istniejàcà produkcj´ na tyle, ˝e ju˝ 2 lata póêniej
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grafii) i miedziorytu (odpowiednika
wkl´s∏odruku).
Michael Huber rozwinà∏ znacznie zakres produkowanych farb i lakierów,
wÊród których szczególnym uznaniem
cieszy∏y si´ prawdziwy karmin i lakier
monachijski. Na potwierdzenie tego faktu nale˝y nadmieniç, ˝e firma nale˝a∏a
do Zwiàzku Politechnicznego i uzyska∏a
medale na wystawach w Monachium
(1834), Berlinie (1835) i Pary˝u (1844).
Michael Huber przez 42 lata swojego
zarzàdzania przemieni∏ manufaktur´

Wydanie specjalne

Stara reklama firmy Huber
w ekspansywnie rozwijajàcà si´ fabryk´.
W 1857 roku kierownictwo przejà∏
syn Michaela Hubera, Michael Huber II,
a po nim w 1885 roku jego synowie
Michael III, Juliusz i Józef. Przeprowadzili oni dok∏adnà modernizacj´ urzàdzeƒ
produkcyjnych i du˝à wag´ przywiàzywali do rozwoju eksportu. Zacz´∏y powstawaç filie zagraniczne, m.in. w Londynie, Barcelonie i Mediolanie. Jeden
z braci, Józef wyjecha∏ do Ameryki i uruchomi∏ produkcj´ w Nowym Jorku, a nast´pnie rozwinà∏ sieç dystrybucji.
Znacznie zwi´kszone zapotrzebowanie na farby pojawi∏o si´ zaraz na poczàtku XX wieku, kiedy to w 1904 roku
zbudowano pierwszà wkl´s∏odrukowà
maszyn´ rotacyjnà, a w latach 1907-1910 pierwszà arkuszowà i zwojowà
maszyn´ offsetowà. Nastàpi∏ tak˝e prze∏om w stosowanych do produkcji farb
surowcach: wprowadzono barwniki pochodzenia zwierz´cego, które znacznie
rozszerzy∏y mo˝liwoÊci technologiczne
oraz mo˝liwoÊci stosowania druku barwnego i odtwarzania orygina∏ów w wielu
technikach drukowania.
Przed wybuchem II wojny Êwiatowej
udzia∏ eksportu w produkcji fabryki
Michael Huber wynosi∏ ponad 60%.
Po wojnie kierownictwo fabryki przej´li synowie Juliusza Hubera: Rudolf,
Ernst i Michael, a tak˝e zi´ç Michaela
Hubera III, Heinz Traitteur; w kilka lat
pó˝niej do∏àczy∏ do nich Walter Ringer.
Odbudowali linie produkcyjne i systematycznie rozwijali firm´, kierujàc si´
przes∏aniem, aby stale rozwijaç i ulepszaç produkowany asortyment farb
i lakierów.
W roku 1963 zacz´to budowaç nowà siedzib´ firmy w Heimstetten ko∏o
Monachium, zaledwie 10 km od starej
fabryki i w dwa lata póêniej, z okazji
200-lecia firmy, nastàpi∏o uroczyste
otwarcie nowego obiektu. Poza halami
produkcyjnymi w nowej siedzibie zbu-

Stara reklama firmy Huber
dowano olbrzymie zaplecze laboratoryjne i drukarni´ na potrzeby prowadzenia
prób druku. W ten sposób Huber sta∏ si´
na d∏ugie lata najnowoczeÊniejszà fabrykà farb w Niemczech.
Nast´pne lata w historii firmy to
g∏ównie przejmowanie istniejàcych fabryk farb graficznych w Europie i rozwój
sieci przedstawicielstw zagranicznych.
W 1976 nastàpi∏o przej´cie wi´kszoÊci udzia∏ów fabryki farb E.T. Gleitsmann
z Berlina, a tak˝e szwajcarskiej fabryki
Max Stehlin.

Rok póêniej do Hubera do∏àczy∏a firDziÊ grupa Hubera to najwi´ksza niema Hostmann-Steinberg z Celle wraz
zale˝na fabryka farb graficznych, nienaz siostrzanà firmà w Kanadzie – druga
le˝àca do ˝adnego koncernu chemicznepod wzgl´dem historii fabryka farb
go. Nale˝y mieç nadziej´, ˝e w czasach
w Niemczech, datujàca swoje poczàtki
ogólnej globalizacji zachowamy niezana rok 1817.
le˝noÊç, a tradycja wytwarzania farb b´W roku 1979 w zarzàdzie firmy
dzie w dalszym ciàgu kontynuowana
pojawi∏ si´ Heiner Ringer, który reprepod szyldem Michael Huber, w miejscu,
zentuje ju˝ ósmà generacj´ potomków
gdzie przed 237 laty zacz´∏a si´ historia
rodziny, czynnie bioràcà udzia∏ w kieeuropejskiej produkcji farb.
rowaniu firmà.
W latach osiemdziesiàtych za∏o˝ono firm´
Info-Lab w Irlandii, zajmujàcà si´ wy∏àcznie
produkcjà dodatków
do wody i barwników
do Êwiat∏owodów oraz
przej´to fabryk´ National
Printing Inks w USA.
Lata dziewi´çdziesiàte
to przede wszystkim rozwój sieci przedstawicielstw handlowych.
Powsta∏y firmy w Polsce,
na W´grzech, w Bu∏garii,
Austrii, Holandii, Belgii,
we Francji, w Czechach
i krajach skandynawskich. Do grona fabryk
nale˝àcych do Grupy
Hubera do∏àczy∏y ATS
Color we W∏oszech
Aktualny widok fabryki w Monachium
i Tipolit w Hiszpanii.

mamy nowe logo

Grupa Hubera zmieni∏a w∏aÊnie swoje
logo. Nasza prezentacja jest Êwiatowà premierà. Olbrzymi rozwój Grupy Hubera
w ciàgu ostatnich 10 lat sprawi∏, ˝e pojawi∏a
si´ koniecznoÊç opracowania wspólnego
znaku dla wszystkich fabryk i przedstawicielstw handlowych nale˝àcych do koncernu. Ma on symbolizowaç jednoÊç i integracj´,
a tak˝e podkreÊlaç Êwiatowe znaczenie grupy.
Co si´ zmieni∏o?
Pozosta∏a czterolistna koniczynka na szcz´Êcie, która towarzyszy koncernowi od 12 lat.
Trzy barwne kwadraty oznaczajà farby skalowe
i symbolizujà przynale˝noÊç do bran˝y drukarskiej.
Zastàpienie niemieckiego s∏owa „Gruppe” angielskim „Group” jest wynikiem mi´dzynarodowej globalizacji koncernu.
Witamy Paƒstwa pod nowà flagà!
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Pamiàtkowy witra˝ wykonany z okazji spotkania udzia∏owców Grupy Hubera we Wroc∏awiu
w dniach 07-09.06.2002 roku
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8 lat w farbach
Swojà prac´ w Huberze rozpocz´∏am we wrzeÊniu 1994 roku, po d∏ugich
namowach pana Janusza Cymanka.
Pami´tam, ˝e moje obawy zwiàzane
z nieznajomoÊcià tematu farb rozwia∏
b∏yskawicznie, wr´czajàc mi segregator
z informacjami technicznymi i ksià˝k´
„Geschichte des Druckverfahrens”
(Historia druku), mówiàc: „przeczytasz
to sobie i b´dziesz ju˝ wszystko wiedzia∏a... ”. To takie proste...
Czy mo˝na tak naprawd´ wiedzieç
wszystko o drukowaniu?
Wspólnie z panem Cymankiem przemierzaliÊmy Polsk´ wzd∏u˝ i wszerz odwiedzajàc wszystkie napotkane drukarnie, te znane i te, o których nikt nie s∏ysza∏. Wiele razy dziennie rozpoczynaliÊmy
rozmow´ od s∏ów: „Dzieƒ dobry, jesteÊmy przedstawicielami firmy Michael Huber” (co na ogó∏ rozmówcy nic nie mówi∏o), i „jest to najstarsza fabryka farb

ewa rajnsz

graficznych na Êwiecie” (tu zazwyczaj
pojawia∏o si´ lekkie zainteresowanie).
Temat doboru farb do stosowanego
w drukarni pod∏o˝a w∏aÊciwie nie istnia∏;
farby dzieli∏y si´ na niemieckie, w´gierskie oraz polskie i by∏ to jedyny istniejàcy
podzia∏. Zaufanie naszych klientów najcz´Êciej zdobywaliÊmy proponujàc farby
do zadruku pod∏o˝y matowych, co by∏o
wówczas bardzo „Êliskim tematem”.
Okaza∏o si´ bowiem, ˝e nasza fabryka
produkuje seri´ farb gwarantujàcà
100% sukces.
Wiele nauczy∏am si´ od specjalistów
z naszej fabryki w Monachium, jeszcze
wi´cej uczestniczàc w naukowych sympozjach, studiujàc i t∏umaczàc na j´zyk
polski fachowà literatur´, ale najwi´cej
chyba wiedzy zawdzi´czam codziennym
dyskusjom i wielu godzinom sp´dzonym
w drukarniach u naszych klientów. Za to
im dzi´kuj´.

Ciesz´ si´, ˝e 8 lat temu nie odrzuci∏am propozycji pracy pewnego pana
z Wroc∏awia.
Ciesz´ si´ równie˝, ˝e dzi´ki tej decyzji mog∏am wspó∏tworzyç wizerunek firmy. I teraz, kiedy nasi pracownicy odwiedzajà drukarnie, zaczynajàc rozmow´
od „Dzieƒ dobry, jesteÊmy z firmy Huber” mogà us∏yszeç w najdalszym nawet
zakàtku Polski: „a..., Huber, oczywiÊcie
znamy”.

christo christow
ewa rajnsz

T´ twarz pami´tajà prawie wszyscy
drukarze w Polsce.
Christo Christow zajmowa∏ si´ z ramienia fabryki przedstawicielstwem
Michael Huber w Polsce od samego poczàtku jego istnienia. By∏ naszym „guru”
w temacie farb, wprowadza∏ nas w tajniki produkcji i stosowania produktów
firmy, uczy∏ nas kunsztu kupieckiego, ale

przede wszystkim by∏ naszym przyjacielem.
Z pochodzenia Bu∏gar, z wyboru Niemiec, z ba∏kaƒskim temperamentem
i s∏owiaƒskà duszà. Drukarz z krwi i koÊci, z wieloletnim doÊwiadczeniem, absolwent Wydzia∏u Poligrafii Wy˝szej
Szko∏y Technicznej w Lipsku.
Sp´dzi∏ w Polsce kawa∏ swojego ˝ycia, podró˝owa∏ po ca∏ym kraju, wypi∏
pewnie morze wódki i zjad∏ tony bigosu,
a wsz´dzie, gdzie si´ pojawia∏, przez
swojà interesujàcà osobowoÊç zapada∏
ludziom w pami´ç.
Bardzo ˝a∏ujemy, ˝e rok temu nastàpi∏o oficjalne po˝egnanie Christowa
z Polskà, otrzyma∏ bowiem nowe zadania do realizacji w cieplejszym zakàtku
Europy.
Wiele osób pyta wcià˝ o niego, wiele
prosi o przekazanie pozdrowieƒ.
Christo, pozdrawiam Ci´ niniejszym
w imieniu wielu, wielu osób ze Êwiata
polskiej poligrafii... no i oczywiÊcie
swoim.

Pracownicy polskiego
oddzia∏u Akzo Nobel Inks
majà przyjemnoÊç
z∏o˝yç jubileuszowe ˝yczenia
swoim kolegom z firmy
Michael Huber Polska.
Po dziesi´ciu latach dzia∏aƒ
na polskim rynku, które
nie zawsze by∏y ∏atwe,
jesteÊcie firmà z du˝ym
baga˝em dokonaƒ oraz,
co bywa jeszcze wa˝niejsze,
z ludzkà twarzà,
co doceniajà zarówno klienci,
jak i konkurenci.
G∏´boko wierzymy, ˝e firmy
tworzà ludzie. Kierujemy
wi´c nasze ˝yczenia do
ka˝dego
z pracowników, których
wysi∏ki pomagajà tworzyç
zjawisko
o nazwie Michael Huber
Polska. Wielu kolejnych lat
pe∏nych zawodowej
satysfakcji
i oby firma, którà tworzycie,
zawsze by∏a w czo∏ówce!
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„latajàce
laboratorium”
ewa rajnsz

„Latajàce
laboratorium” w akcji
w drukarni Pozkal
w Inowroc∏awiu

Po przeprowadzeniu pomiarów klient
otrzymuje od nas pe∏nà dokumentacj´
uzyskanych wyników, uzupe∏nionà
o wnioski i praktyczne zalecenia, mogàce wyeliminowaç ewentualne nieprawid∏owoÊci procesu drukowania.

Co badamy?
Pomiarów dokonujemy w trakcie
ca∏ego cyklu powstawania druku,
z uwzgl´dnieniem wszystkich czynników
mogàcych mieç dodatkowy wp∏yw na
jakoÊç i komfort pracy.
Oceniamy m.in. parametry:
• diapozytywów,
• formy drukowej,
• stosowanych pod∏o˝y drukowych,
• gotowych wydruków,
• wody i roztworu zwil˝ajàcego u˝ywanego w maszynie,
• obciàgów gumowych.
Nasi technicy poza olbrzymià wiedzà
teoretycznà posiadajà tak˝e praktyczne
doÊwiadczenia, sà drukarzami „z krwi
i koÊci”, co umo˝liwia nie tylko teoretyczne rozwa˝ania, ale przede wszystkim
prze∏o˝enie ewentualnych nieprawid∏owoÊci na praktyczne propozycje zmian.

Stosowany sprz´t pomiarowy
Niestety, nic nie wskazuje na to, ˝ebyÊmy w najbli˝szym czasie kupili samolot lub choçby helikopter; pomimo to
oferujemy pakiet us∏ug, który nazwaliÊmy „Latajàcym laboratorium”, ze
wzgl´du na mobilnoÊç urzàdzeƒ pomiarowych, których zazwyczaj u˝ywa si´
stacjonarnie. Có˝ kryje si´ pod tà zagadkowà nazwà?
Nasza firma od poczàtku przywiàzywa∏a ogromnà wag´ nie tylko do sprzeda˝y samych produktów, ale tak˝e do
szerzenia wiedzy na temat zagadnieƒ
dotyczàcych procesu produkcyjnego, do
pomagania drukarzom w rozwiàzywaniu
ich problemów przez wskazywanie i wyjaÊnianie przyczyn ich powstawania.
„Latajàce laboratorium” to kompleksowy system kontroli jakoÊci, umo˝liwiajàcy dokonywanie przeró˝nych pomiarów na miejscu w drukarni, poczàwszy
od badania jakoÊci wody i Êrodka zwil˝a-

jàcego, a˝ do pomiarów densytometrycznych i spektrofotometrycznych,
czyli zarzàdzania barwà. Nie wszystkie
drukarnie dysponujà profesjonalnym
sprz´tem pomiarowym, wi´c w taki w∏aÊnie sposób chcielibyÊmy dopomóc naszym klientom w kontroli jakoÊci procesów drukowania, co mo˝e przyczyniç si´
do zoptymalizowania procesów produkcyjnych i osiàgni´cia wy˝szej jakoÊci druku. Uzyskanie takich korzyÊci mo˝liwe
jest dzi´ki prawid∏owej reprodukcji barw
orygina∏u, a co za tym idzie – znajomoÊci kompletnego procesu przewidywania
zmian barwy na poszczególnych etapach produkcji. Olbrzymi wp∏yw na to
majà m.in.: rastrowe wartoÊci tonalne,
przyjmowanie farby przez farb´ (trapping), równowaga barw, wzgl´dny kontrast druku i oczywiÊcie jakoÊç stosowanej farby oraz barwa i rodzaj zadrukowywanego pod∏o˝a.

Od poczàtku naszej dzia∏alnoÊci
wspó∏pracujemy z firmà GretagMacbeth
i w „Latajàcym laboratorium” wykorzystujemy spektrofotometr Spectro
Eye tej w∏aÊnie firmy, wyposa˝ony
w najnowszà wersj´ oprogramowania
Color Quality.

Spektrofotometr

Rys. 1. Przyk∏adowe wartoÊci pomiarowe g´stoÊci optycznej mierzone wzd∏u˝ arkusza
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Wyniki pomiarów zapisywane sà
w przenoÊnym komputerze, a nast´pnie
przetwarzane za pomocà programów
Key Wizard i MS Excel.
Stosujemy tak˝e profesjonalny
pH-metr firmy WTW z dodatkowà diodà do mierzenia kwasowoÊci papieru.
Z prostszych urzàdzeƒ pomiarowych
u˝ywamy ponadto urzàdzenia do mierzenia gruboÊci, specjalnego alkoholomierza i termometru.

Mo˝liwoÊci pomiarowe
i ich znaczenie
dla procesu drukowania
1. G´stoÊci optyczne
Istnieje Êcis∏a zale˝noÊç pomi´dzy
gruboÊcià warstwy farby a g´stoÊcià
optycznà. W drukowaniu farbami skalowymi zwykle przyjmuje si´ wartoÊci od
1,3 do 1,8.
WartoÊç g´stoÊci D jest logarytmem
stosunku absorpcji Êwiat∏a przez t∏o
pod∏o˝a drukowego do absorpcji
Êwiat∏a mierzonej warstwy farby
na tym pod∏o˝u.
Podczas pomiarów sprawdzamy wartoÊci g´stoÊci optycznej na polach aplowych paska kontrolnego, a tak˝e mierzymy jà wzd∏u˝ arkusza. Umo˝liwia to
ocen´ równomiernego nadawania farby
na ca∏ym arkuszu podczas drukowania
nak∏adu (rys. 1).
2. WartoÊci tonalne
Jest to najwa˝niejszy parametr wp∏ywajàcy na wizualnà ocen´ barw, mierzony zarówno na etapie przygotowywania
diapozytywów, na formie drukowej, jak
i na gotowym wydruku. OkreÊla procentowy stopieƒ pokrycia powierzchni pod∏o˝a drukowego farbà.
Podczas przenoszenia punktów rastrowych, które odtwarzajà barwy, z filmu poprzez form´ drukowà i obciàg gumowy na pod∏o˝e drukowe, powierzchnie punktów rastrowych pod wp∏ywem
ró˝nych czynników ulegajà deformacji;
zmienia si´ przez to rastrowa wartoÊç
tonalna, co utrudnia wiernoÊç odwzorowania orygina∏u.
Rodzaj deformacji samego punktu
rastrowego mo˝e wskazywaç na êród∏o
pojawiajàcych si´ w procesie drukowania nieprawid∏owoÊci.
Prowadzàc pomiary jesteÊmy w stanie okreÊliç rastrowà wartoÊç tonalnà
druku i przyrost wielkoÊci punktów rastrowych (rys. 2).
Mierzymy ponadto wzgl´dny kontrast druku, który okreÊla zdolnoÊç procesu reprodukcji do odwzorowywania
detali z ciemnych partii orygina∏u.
Kontrolujemy tak˝e wartoÊci
trappingu, tj. zdolnoÊci przyjmowania
farby przez wczeÊniej nadrukowanà
farb´ (rys. 3).
3. Oznaczanie krzywej charakterystycznej drukowania
Na podstawie przeprowadzonych
pomiarów uzyskujemy krzywà charakterystycznà drukowania jako pochodnà
ró˝nicy mi´dzy rastrowymi wartoÊciami
tonalnymi na drukach i wartoÊciami na
formie kopiowej.
Na podstawie krzywej drukowania
mo˝na korygowaç formy kopiowe tak,

Rys. 2. Przyk∏adowy pomiar bezwzgl´dnego przyrostu wartoÊci tonalnej

aby podczas drukowania, pomimo normalnych przyrostów punktów, wartoÊci
tonalne na odbitce jak najbardziej odpowiada∏y orygina∏owi (rys. 4).
4. Pomiary pod∏o˝a
Stosowane do drukowania pod∏o˝e
mo˝e powodowaç problemy z odwzorowaniem orygina∏ów lub te˝ powodowaç
k∏opoty podczas drukowania.
Dlatego te˝ badamy stopieƒ bia∏oÊci
pod∏o˝a, który ma wp∏yw na wiernoÊç
odwzorowania barw. Tak˝e podczas dobierania kolorów w mieszalni zawsze
uwzgl´dniamy zabarwienie pod∏o˝a.
Ka˝da z drukarƒ mia∏a z pewnoÊcià ju˝
nieraz problem podczas drukowania,
szczególnie jasnymi farbami, z uzyskaniem w∏aÊciwej barwy na wydruku, jeÊli
barwa pod∏o˝a nie zosta∏a uwzgl´dniona
na etapie przygotowania materia∏ów.
Przeprowadzamy równie˝ pomiary
kwasowoÊci pod∏o˝a przy zastosowaniu
specjalnej diody pH-metru. Jest to
szczególnie wa˝ne, poniewa˝ w ostatnich czasach pojawi∏o si´ sporo pod∏o˝y
zasadowych, co powoduje koniecznoÊç
stosowania innego ni˝ zazwyczaj Êrodka
zwil˝ajàcego. Niew∏aÊciwe dobranie
tych parametrów mo˝e np. powodowaç
problemy z utrwalaniem si´ farby na
pod∏o˝u.

5. Pomiary Êrodka zwil˝ajàcego
Od poczàtku naszej dzia∏alnoÊci
przywiàzujemy ogromnà wag´ do w∏aÊciwej jakoÊci Êrodka zwil˝ajàcego stosowanego podczas drukowania. Dlatego
te˝ nieodp∏atnie wykonujemy analiz´
wody, której u˝ywa si´ do przygotowania roztworu, pod wzgl´dem jej twardoÊci ogólnej, zawartoÊci wodorow´glanów i wartoÊci pH. Po przeprowadzeniu
badaƒ zalecamy najw∏aÊciwszy naszym
zdaniem dodatek buforowy, zapewniajàcy zdolnoÊç utrzymania parametrów
wody na w∏aÊciwym poziomie podczas
drukowania (rys. 5).
Zagadnieniom jakoÊci wody i jej roli
w procesie drukowania poÊwi´cony jest
zeszyt nr 2, wydany w cyklu „Echo farb
drukarskich”.
Ocenie w∏aÊciwej jakoÊci Êrodka zwil˝ajàcego s∏u˝y ponadto pomiar temperatury i pomiar zawartoÊci alkoholu
w przypadku maszyn z nawil˝aniem alkoholowym.
6. Kontrola gruboÊci obciàgu
W ca∏ym procesie drukowania
nie nale˝y zapominaç tak˝e o funkcji, jakà podczas procesu przenoszenia obrazu
z formy drukowej na pod∏o˝e spe∏nia
obciàg gumowy. Za pomocà gruboÊciomierza jesteÊmy w stanie okreÊliç ewen-

Rys. 3. Przyk∏adowy pomiar trappingu
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Rys. 4. Przyk∏adowa
krzywa drukowania

woÊç interpretacji wyników i przedyskutowania z pracownikami drukarni mo˝liwoÊci praktycznych zastosowaƒ.
Co mierzymy jeszcze? Mo˝ecie byç
pewni, ˝e nasi technicy zmierzà, przynajmniej wzrokiem, wszystkie panie pracujàce w drukarni. OczywiÊcie najch´tniej mierzyliby im obwód talii... No có˝,
niewiele kobiet pracuje w poligrafii,
a nasi technicy poza tym, ˝e sà prawdziwymi specjalistami w dziedzinie druku,
sà tak˝e prawdziwymi m´˝czyznami...
JeÊli chcielibyÊcie Paƒstwo skorzystaç
z us∏ug naszego „Latajàcego laboratorium”, prosimy o skontaktowanie si´
z naszym oddzia∏em we Wroc∏awiu,
w Warszawie, Gdaƒsku, Krakowie lub
Szczecinie. Nie obiecujemy, co prawda,
˝e przylecimy.... ale na pewno Was odwiedzimy.

tualne nieprawid∏owoÊci powierzchni
lub te˝ niew∏aÊciwe naciàgni´cie, które
mo˝e pozbawiç obciàg odpowiednich
w∏aÊciwoÊci kompresyjnych.
Wszystkie pomiary prowadzone
w ramach „Latajàcego laboratorium”
majà na celu kompleksowà kontrol´ ca∏ego procesu produkcyjnego.
Zale˝y nam na ocenianiu produkcji
w toku, a nie arkuszy archiwalnych, ˝eby ewentualne b∏´dy mo˝na by∏o skorygowaç ju˝ w czasie drukowania.
Podczas takiej wizyty staramy si´ pog∏´biaç i rozwijaç wiedz´ pracowników
drukarni na temat zale˝noÊci poszczególnych procesów drukowania, tak aby
w momencie, kiedy pojawiajà si´ problemy, mo˝na by∏o szybko okreÊliç i wyeliminowaç przyczyn´ ich powstawania.
Pomiary jednak to nie wszystko. Najwa˝niejszà cz´Êcià projektu jest opracowanie zebranych danych i sformu∏owanie ewentualnych wniosków, mogàcych
poprawiç stwierdzone nieprawid∏owoÊci
procesu produkcyjnego. Dla naszych
techników opuszczajàcych progi drukarni praca w∏aÊciwie dopiero si´ zaczyna.
Po skompletowaniu i przetworzeniu

wszystkich wyników pomiarów zostajà
one wydrukowane w formie tabel i wykresów oraz uzupe∏nione o wnioski
i ewentualne zalecenia dotyczàce
usprawnienia procesów produkcyjnych.
Opracowanie staramy si´ przekazaç
osobiÊcie podczas kolejnej wizyty
u klienta; daje nam to dodatkowà mo˝li-

Praca nad reprintem Biblii Gutenberga w drukarni Bernardinum w Pelplinie

Rys. 5. ZdolnoÊç buforowania roztworu
w zale˝noÊci od twardoÊci wodorow´glanowej wody
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To te˝ zosta∏o wydrukowane naszymi farbami...
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sadza, ochra,
umbra i cynober
historia
farby drukarskiej

ewa rajnsz

Modlitwy drukowane po polsku
w r. 1475

Âredniowieczny mnich w skryptorium
Otacza nas Êwiat druku: co dzieƒ czytamy gazety, czasopisma, ksià˝ki, p∏acimy banknotami, kasujemy bilety, zdejmujemy opakowania z ró˝nych produktów. I nie zawsze zdajemy sobie spraw´,
˝e do wydrukowania wszystkich tych
rzeczy potrzebna jest farba drukarska.
Ju˝ cz∏owiek pierwotny poza instynktem polowania i zbierania wykazywa∏
potrzeb´ zatrzymania i zapisania tego,
co zobaczy∏ i prze˝y∏.
W czasach prehistorycznych ludzie
ryli obrazy w kamieniu lub te˝ malowali
je na Êcianach swoich jaskiƒ – potrzebowali wi´c pewnego rodzaju farb. I choç
ju˝ wtedy powstawa∏y one z substancji
barwiàcych i spoiwa, to do prawdziwej
farby droga by∏a jeszcze daleka.
W III wieku p.n.e. Chiƒczycy wynaleêli papier i ten fakt by∏ krokiem milowym w rozwoju ludzkoÊci. Do jego zapisywania niezb´dne by∏y oczywiÊcie równie˝ farby. By∏ to wtedy raczej rodzaj
p∏ynnego tuszu, do produkcji którego
u˝ywano sadzy lampowej jako barwid∏a
oraz klejów zwierz´cych i roÊlinnych jako spoiwa.
Tuszy w tej formie u˝ywano a˝ do
XV wieku, do czasu, kiedy w Europie za-
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cz´to stosowaç drzeworyt – technik´,
która rozpocz´∏a histori´ wspó∏czesnego
drukarstwa, a jednoczeÊnie wymusi∏a
prze∏om równie˝ w technologii produkcji
farb. W przeciwieƒstwie do tuszy farby
nie mog∏y byç zbyt p∏ynne, aby umo˝liwiç czyste przenoszenie z formy drukowej i nie przesiàkaç przez papier. W tych
czasach stosowano do wytwarzania farb
dwa surowce, które sà nieodzowne równie˝ we wspó∏czesnej produkcji: sadz´,
pozyskiwanà przez spalanie ∏uczywa
i Êwiec woskowych jako barwid∏o oraz
pokost oleju lnianego jako spoiwo.
Z takich farb korzysta∏ zapewne Gutenberg, który po wynalezieniu ok. roku
1440 systemu ruchomych czcionek zapoczàtkowa∏ nowy etap rozwoju sztuki drukarskiej. Z pewnoÊcià takiej farby u˝ywano te˝ w najstarszej polskiej drukarni powsta∏ej w Krakowie w 1473 roku.
Drukowano wówczas g∏ównie farbà
czarnà, wkrótce jednak pojawi∏o si´ zapotrzebowanie tak˝e na farby kolorowe.
Poczàtkowo by∏y to g∏ównie farby tzw.
ziemne: ochra, umbra i cynober, potem
jednak wprowadzono do ich produkcji
barwniki pochodzenia roÊlinnego (np.
kraplak) i zwierz´cego (purpur´ i karmin).

Wydanie specjalne

Najwi´cej trudnoÊci przysparza∏o ówczesnym mistrzom sztuki drukarskiej wyprodukowanie w∏aÊciwego spoiwa, od
którego przecie˝ zale˝a∏a i zale˝y do
dnia dzisiejszego jakoÊç druku. Ca∏y proces produkcji farby wyglàda∏ mniej wi´cej tak: w du˝ym kotle rozgrzewano olej
lniany i dodawano troch´ rdzy w celu
przyspieszenia schni´cia. Jak tylko olej
si´ zagotowa∏, moczono w nim kawa∏ki
chleba, co skutecznie usuwa∏o nadmiar
sk∏adników wodnych i t∏uszczowych,
a jednoczeÊnie zag´szcza∏o roztwór.
Chleb, zmieniajàc swoje zabarwienie,
spe∏nia∏ tak˝e funkcj´ indykatora w∏aÊciwej temperatury rozgrzanego oleju, po

R´czny m∏yn z 1680 r.
do ucierania farb

Cz´Êci konstrukcyjne maszyny
i narz´dzia do produkcji farby

czym.... by∏ zjadany przez ludzi zatrudnionych przy gotowaniu. W ten sposób
przygotowany pokost mieszano w ma∏ych pojemnikach z sadzà, przy czym
wiadomo, ˝e im wi´ksza by∏a zawartoÊç
sadzy, tym farba by∏a g´Êciejsza.
Farb´ nanoszono na czcionki za pomocà specjalnych poduszek drukarskich,
które musia∏y byç niezwykle starannie
wykonane, aby zapewniç równomierne
pokrycie wszystkich czcionek. R´czne
nanoszenie farby by∏o jednak bardzo
czasoch∏onne i dopiero wynalezienie
przez Königa w roku 1811 maszyny cylindrycznej stworzy∏o mo˝liwoÊç szybszego drukowania wi´kszych nak∏adów.
Spowodowa∏o to równie˝ zwi´kszone
zapotrzebowanie na farby i uruchomienie ich produkcji na skal´ przemys∏owà.
Paleta stosowanych w tych czasach
surowców by∏a niewielka. Dopiero kiedy
ok. 100 lat temu wprowadzono barwniki pochodzenia zwierz´cego, nastàpi∏
ogromny prze∏om w mo˝liwoÊciach
technologicznych produkcji farb. Powszechne stosowanie drukowania barwnego i odtwarzania orygina∏ów w wielu
technikach drukowania umo˝liwi∏ tak˝e
jednoczesny rozkwit fotomechanicznych
i fotochemicznych metod powielania.
Najwi´kszy wp∏yw na post´p w produkcji farb mia∏ jednak w tych czasach
rozwój sektora gazetowego. Protoplastà
w∏aÊciwych gazet drukowanych by∏y
„Acta diurna” z XII wieku, ukazujàce si´
w Niemczech i we W∏oszech, by∏y to
jednak wiadomoÊci przepisywane r´cznie. Z wiadomych wzgl´dów nie mog∏y
si´ one upowszechniç i dopiero gazety
drukowane zapoczàtkowa∏y rozwój prasy. Najstarszymi niemieckimi gazetami
by∏y „Ordinari Reichspostzeitung” po-

wstajàca w Konstancji i tygodnik „Relation” wydawany w Strasburgu w 1609
roku. W Polsce dzieje prasy rozpocz´∏a
w 1661 roku gazeta „Merkuriusz Polski
Ordynaryjny”, drukowana przez oficyn´
Jana Aleksandra Gorczyna, której 41 numerów ukaza∏o si´ w nak∏adzie 100-250
egzemplarzy.
Wytwarzanie farb sta∏o si´ niezale˝nà ga∏´zià przemys∏u. W dawnych czasach, kiedy farba sk∏ada∏a si´ tylko z sadzy lampowej i oleju lnianego, tajemnic´
jej wytwarzania i stosowania posiada∏a
zazwyczaj jedna osoba – mistrz sztuki
drukarskiej; to on sam osobiÊcie jà przygotowywa∏, a potem stosowa∏.
Wspó∏czesna fabryka farb skupia natomiast fachowców z ró˝nych bran˝. To
nie tylko technicy wtajemniczeni w proces drukowania i reprodukcji, ale tak˝e
konstruktorzy maszyn drukujàcych, papiernicy, chemicy, fizycy. Istnienie bran˝y
jest dziÊ nie do pomyÊlenia bez tych
wszystkich ludzi, poniewa˝ znajomoÊç
poszczególnych sektorów ma ogromny
wk∏ad w rozwój technologii i nowoczesnej produkcji farb.
Trzy najwa˝niejsze sk∏adniki nowoczesnej farby: pigmenty, spoiwo i dodatki podlega∏y w ostatnich latach takiemu
samemu gwa∏townemu rozwojowi jak
ca∏a bran˝a, co spowodowa∏o, ˝e dostawcy surowców zacz´li dostosowywaç
swoje produkty do indywidualnych ˝yczeƒ producentów farb.
Najwa˝niejsze znaczenie w dzisiejszej
produkcji majà surowce syntetyczne wytwarzane na drodze czysto chemicznych
reakcji. Na przyk∏ad pigmenty mogà byç
modyfikowane ju˝ na etapie wytwarzania i charakteryzowaç si´ odpowiednià
barwà oraz odpornoÊcià np. na Êwiat∏o,
co producentom farb u∏atwia osiàganie
coraz wy˝szej jakoÊci produktów.

Jak widaç, farba towarzyszy∏a ludziom w codziennym ˝yciu ju˝ od zarania dziejów, ewoluowa∏a wraz z rozwojem techniki i przeby∏a bardzo d∏ugà
drog´, aby sprostaç rosnàcym wymaganiom wspó∏czesnego odbiorcy, a najstarsza fabryka farb drukarskich, jakà jest
Michael Huber, obchodzi w∏aÊnie
237-lecie swojego istnienia.

Trzy receptury na czerwonà farb´
z po∏owy XVIII wieku

1.

Weê du˝y kawa∏ek cynobru. Wystrzegaj si´ startego, bo mo˝e byç sfa∏szowany przez skàpych handlarzy!
Utrzyj go z wodà, prze∏ó˝ do porcelanowych
miseczek i pozostaw do wyschni´cia. Potem dodaj Êwie˝ego ch∏opi´cego moczu i kiedy dobrze si´ przemiesza odlej
p∏yn i znowu zalej Êwie˝ym moczem. Zostaw na ca∏à
noc i znowu odlej, powtórz czynnoÊç jeszcze 5-6 razy.
Po wysuszeniu przemieszaj z ubitym kurzym bia∏kiem,
delikatnie zamieszaj drewnianà ∏y˝kà i znów poczekaj
ca∏à noc. Odlej p∏yn, który powstanie. Im cz´Êciej powtórzysz te czynnoÊci tym pi´kniejszy kolor b´dzie mia∏
cynober. Dopiero teraz mo˝esz go u˝ywaç do farby.
Uwaga: niektórzy zamiast ch∏opi´cego moczu u˝ywajà
winiaku!

2.

Weê ca∏y cynober, po∏ó˝ go na ˝elaznà blach´.
Podgrzewaj na ogniu w´glowym, co jakiÊ czas dmuchajàc
w w´giel. Kiedy zobaczysz ˝ó∏ty dym, oznacza to, ˝e
cynober jest ju˝ dobry. Kiedy ostygnie utrzyj go z czerwonym winem.

3.

Przygotuj nalewk´ spirytusowà z szafranu,
przefiltruj i zmieszaj z olejem. Zetrzyj cynober
i dodawaj tyle do szafranu, a˝ osiàgniesz taki czerwony
kolor, jaki ci si´ podoba.

Drukarnia typograficzna z pierwszej po∏owy XVIII w.
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mieszalnie farb
i laboratoria
– gwarancja dobrej
wspó∏pracy z drukarnià

ewa rajnsz

Mieszalnia farb rozpuszczalnikowych
we Wroc∏awiu
Burzliwy rozwój poligrafii w latach
dziewi´çdziesiàtych w naszym kraju spowodowa∏ równie˝ zmian´ roli, jaka przypada∏a dostawcom farb graficznych. Aby
sprostaç rosnàcym wymaganiom klientów, nieodzowne sta∏o si´ mieszanie lub
wr´cz produkowanie farb na zamówienie, do ró˝nych technik drukowania. Coraz wi´ksza ró˝norodnoÊç stosowanych
do zadruku pod∏o˝y, potrzeba drukowania z u˝yciem kolorów specjalnych, wymóg absolutnej jakoÊci i powtarzalnoÊci
wytyczy∏y nowà drog´ rozwoju firmom
zajmujàcym si´ dystrybucjà farb.
Od kilku lat nasza firma jest w stanie
dostarczyç klientom farby specjalne do
wszystkich technik drukowania, dzi´ki
zainstalowaniu i uruchomieniu w Polsce
nowoczesnych linii produkcyjnych oraz
wdro˝eniu odpowiednich technologii.
Obecnie pracujà w Polsce:
• 4 mieszalnie farb offsetowych,
• mieszalnie farb p∏ynnych: rozpuszczalnikowych i wodorozcieƒczalnych.
Nowoczesne mieszalnie nie mogà
oczywiÊcie funkcjonowaç bez odpoMieszalnik wibracyjny, nazywany
przez pracowników ˝artobliwie
„wibratorem”
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wiedniego zaplecza laboratoryjnego,
dlatego te˝ przy ka˝dej z naszych mieszalni pracujà laboratoria, wyposa˝one
w specjalistyczne, nowoczesne urzàdzenia do recepturowania i pomiaru jakoÊci
farby oraz gotowych wydruków.

Mieszalnie farb offsetowych
Technika druku offsetowego jest najpopularniejsza w Polsce, dlatego te˝
pierwsze mieszalnie, które uruchomiliÊmy, to by∏y w∏aÊnie mieszalnie farb offsetowych. Obecnie pracujà one w naszych oddzia∏ach we Wroc∏awiu, w Warszawie, Gdaƒsku i Krakowie.
Poczàtkowo mieszaliÊmy farby specjalne w oparciu o system farb Pantone.
Jednak gwa∏townie rozwijajàcy si´ rynek
reklamy i opakowaƒ, ró˝norodnoÊç nowych pod∏o˝y do druku, pojawiajàce si´
coraz cz´Êciej wymagania dotyczàce odpornoÊci gotowych druków zmusi∏y nas
do zastosowania innego systemu farb,
który spe∏nia∏by rosnàce wymagania
klientów.
Zacz´liÊmy stosowaç system koncentratów CRS, który mia∏ takà przewag´
nad Pantone, ˝e dawa∏ nam m.in. mo˝liwoÊci dostosowywania odpornoÊci farby
do potrzeb klienta (np. odpornoÊci na
alkalia, Êwiat∏oodpornoÊci, podatnoÊci
na lakierowanie), a tak˝e pozwala∏ dopasowywaç charakterystyk´ schni´cia
farby do ró˝nych pod∏o˝y.
Trzy lata temu przeszliÊmy kolejnà rewolucj´ technologicznà i wprowadziliÊmy w naszych mieszalniach najnowoczeÊniejszy modu∏owy system koncentratów fabrycznych, na podstawie którego jesteÊmy w stanie produkowaç jednoczeÊnie absolutnie wszystkie rodzaje
farb stosowane w technologii druku offsetowego do:
• druku arkuszowego – konwencjonalne i specjalne (m.in.: do odczytu
HBL, o niskim zapachu w∏asnym,
do drukowania na pod∏o˝ach trudno
wsiàkliwych i foliach, do drukowania
etykiet, pod lakier UV);
• druku zwojowego na zimno
(gazetowe do maszyn z górnymi
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lub dolnymi zespo∏ami farbowymi);
• druku zwojowego na goràco
(do drukowania czasopism i akcydensów);
• drukowania formularzy bez koƒca.
Farby mieszamy wg systemu Pantone, HKS lub wed∏ug dostarczonego
przez klienta wzoru.
System sk∏ada si´ z 25 podstawowych wysoko skoncentrowanych farb
oraz ca∏ego szeregu dodatków, wÊród
których znajdujà si´: suszki, antysuszki
do farb typu fresh, woski, oleje i pasta
podnoszàca odpornoÊç na Êcieranie. Dobór odpowiedniej koncentracji poszczególnych pigmentów oraz dodatków wed∏ug ÊciÊle okreÊlonych receptur umo˝liwia uzyskiwanie w∏aÊciwej charakterystyki farb, ró˝nicowanie sposobu utrwalania na pod∏o˝u, odpornoÊci na Êwiat∏o,
alkalia, zwiàzki spirytusowe itp.
Standardowe wyposa˝enie ka˝dej
mieszalni stanowià mieszad∏a firmy
Busch, urzàdzenia do wydruków próbnych IGT, podciÊnieniowe zamykarki do
puszek oraz wagi laboratoryjne o ró˝nych zakresach wa˝enia i dok∏adnoÊci.
Od niedawna korzystamy tak˝e
z mieszalników wibracyjnych – najnowszych urzàdzeƒ do mieszania farb, nie
tylko w Polsce, ale równie˝ na Êwiecie,
nazywanych przez pracowników ˝artobliwie „wibratorami”. Sk∏adniki farby
mieszajà si´ pod wp∏ywem wibracji, bez
u˝ycia ∏opatek mieszajàcych, bezpoÊrednio w puszce, a czas mieszania jest krótszy o po∏ow´ od standardowego.

Mieszalnie farb p∏ynnych
Obie linie do mieszania farb p∏ynnych wodorozcieƒczalnych i rozpuszczalnikowych zainstalowane sà we Wroc∏awiu.

Mieszalnia farb
rozpuszczalnikowych
Linia do produkcji farb rozpuszczalnikowych uruchomiona zosta∏a w 1998
roku. Bioràc pod uwag´ ró˝ne rozwiàzania, wybraliÊmy najbardziej elastyczne

Mieszalnia farb offsetowych
i dostosowane do potrzeb oraz oczekiwaƒ rynku. Nowoczesna technologia recepturowania i dozowania zosta∏a opracowana przez firm´ Hostmann-Steinberg z Celle w Niemczech.
Najwi´kszà bolàczkà produkcji farb
p∏ynnych jest koniecznoÊç produkowania
najró˝niejszych typów farb w zale˝noÊci
od pod∏o˝a, wyposa˝enia maszyny i odpornoÊci, jakà musi wykazywaç gotowy,
wydrukowany produkt. Aby sprostaç
wymaganiom drukarzy, stosujemy
w mieszalni modu∏owy system farb rozpuszczalnikowych, którego sk∏adowe dobierane sà zale˝nie od przeznaczenia gotowego produktu, pod∏o˝a drukowego
i warunków technologicznych procesu
drukowania. Oprogramowanie systemu
ACS umo˝liwia analiz´ recepturowà farby z uwzgl´dnieniem takich kryteriów,
jak cena, parametry odpornoÊci fizycznej
i chemicznej, metameria i maksymalne
zbli˝enie si´ do wzorca barwnego. Ca∏oÊç
systemu zamyka skomputeryzowana instalacja firmy Füll do dozowania poszczególnych sk∏adników.
Podstaw´ produkcji stanowià wysoko
skoncentrowane farby na bazie nitrocelulozy serii 20PCA, które nie sà przewidziane bezpoÊrednio do drukowania,
a na ich podstawie mo˝emy wytwarzaç
prawie wszystkie serie farb fleksograficznych i wkl´s∏odrukowych. System ten

sk∏ada si´ z nast´pujàcych modu∏ów:
• 20 wysoko skoncentrowanych farb
barwnych,
• farby bia∏ej,
• wysoko skoncentrowanej farby
czarnej,
• dodatków systemowych,
• ró˝nego rodzaju
spoiw,
• ró˝nych rozcieƒczalników,
• Êrodków pomocniczych typu opóêniacze, przyspieszacze, odpieniacze.
Farby gotowe sà do druku dopiero po
dodaniu do nich odpowiednich komponentów, dodatku systemowego i rozjaÊniacza. Wyprodukowane w oparciu
o ten system farby mo˝na stosowaç
w technice druku fleksograficznego
i wkl´s∏odruku, m.in. do:
• druku nawierzchniowego na foliach
poliolefinowych,
• druku nawierzchniowego na lakierowanych foliach poliolefinowych,
• druku mi´dzywarstwowego w ∏àczonych foliach poliolefinowych,
• druku na folii aluminiowej, odpornego na wysokie temperatury podczas
zgrzewania,
• druku na papierach powlekanych odpornego na wysokie temperatury
podczas zgrzewania,
• druku o niewielkim zapachu w∏asnym
i niewielkiej retencji rozcieƒczalnika
na kartonie we wkl´s∏odruku do produkcji opakowaƒ na papierosy,
• druku na papierze przeznaczonym do
zbiorczych opakowaƒ papierosów,
• nadruku z obni˝onym poÊlizgiem na
papierach niepowlekanych.
Poni˝ej przyk∏adowy schemat dzia∏ania
systemu 20PCA do produkcji farb do
druku nawierzchniowego i mi´dzywarstwowego 15 PPC.

Mieszalnia farb
wodorozcieƒczalnych
Najnowszà mieszalnià uruchomionà
w 1999 roku jest mieszalnia farb wodorozcieƒczalnych firmy Dromont, która
pracuje w oparciu o system wysoko
skoncentrowanych farb i dodatków serii
16 WSK.
System sk∏ada si´ z 11 barwnych
koncentratów farb oraz 3 ró˝nych rozjaÊniaczy, które majà wp∏yw na charakterystyk´ gotowej farby, tzn. jej po∏ysk,
szybkoÊç schni´cia, odpornoÊç na Êcieranie i lepkoÊç roboczà.
Farby produkowane w oparciu o seri´
16 WSK mo˝na stosowaç do druku na:
• powlekanych i niepowlekanych
wierzchach tektury falistej,
• papierach naturalnych i powlekanych,
• papierze etykietowym,
• kartonie,
• papierach higienicznych typu chusteczki, serwetki, papier toaletowy
i r´czniki papierowe.

Laboratoria
Nowoczesna produkcja i mieszanie
farb nie sà mo˝liwe bez istnienia odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego.
Dlatego te˝ przy ka˝dej z naszych mieszalni w Polsce dzia∏ajà laboratoria wyposa˝one w najnowoczeÊniejszy sprz´t
pomiarowy; laboratorium centralne znajduje si´ we Wroc∏awiu.
Podstawowym urzàdzeniem wykorzystywanym przez naszych pracowników w laboratorium jest spektrofotometr firmy GretagMacbeth z odpowiednim oprogramowaniem i bazà danych,
zapewniajàcy mo˝liwoÊç okreÊlenia
wspó∏rz´dnych barwy w dowolnym
uk∏adzie barw. Daje nam to mo˝liwoÊç
recepturowania z uwzgl´dnieniem ró˝nych parametrów farby, takich jak np.
cena lub metameria, czyli zmiana barwy
w zale˝noÊci od rodzaju êród∏a Êwiat∏a.
Dysponujàc wszelkimi niezb´dnymi
sk∏adnikami mo˝emy dostosowaç farb´
do pod∏o˝a, maszyny, pr´dkoÊci druko-

Instalacja do mieszania farb wodorozcieƒczalnych
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Mierzenie po∏ysku gotowych wydruków

Urzàdzenie do wydruków próbnych
farb offsetowych

wania oraz koƒcowych odpornoÊci druku wymaganych przez odbiorc´.
Komputerowe oprogramowanie wraz
z analizami spektrofotometrycznymi
gwarantujà naszym klientom:
• powtarzalnoÊç barwy (receptury sà
archiwizowane),
• powtarzalnoÊç jakoÊci farby,
• w∏asnoÊç wybranych zastrze˝onych
receptur,
• uwzgl´dnianie kolorystyki stosowanego pod∏o˝a,
• okreÊlanie iloÊci farby nadawanej
podczas drukowania.
Do wymieszanej farby na ˝yczenie
dostarczamy próbne wydruki uwzgl´dniajàce:
• zró˝nicowanà i ÊciÊle okreÊlonà iloÊç
nadawanej farby,
• ró˝nà intensywnoÊç farby,
• symulacj´ lakierowania lakierem dyspersyjnym lub olejowym,
• kolorystyk´ i rodzaj pod∏o˝a,
• liniatur´ rastra przy farbach p∏ynnych,
• pr´dkoÊç maszyny drukujàcej (fleksografia i wkl´s∏odruk).
W naszych laboratoriach jesteÊmy
tak˝e w stanie zmierzyç po∏ysk gotowych wydruków po∏yskoÊciomierzem
firmy Gardner.

Urzàdzenie do badania odpornoÊci na Êcieranie
firmy Prüfbau
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Urzàdzenie do wydruków próbnych
farb p∏ynnych

Wa˝nym parametrem gotowych farb
jest ich odpornoÊç na Êcieranie, dlatego
te˝ posiadamy równie˝ urzàdzenie
do badania odpornoÊci na Êcieranie
Quarant firmy Prüfbau.
Oznaczamy tak˝e przenikalnoÊç roztworu wodorotlenku sodowego i odpornoÊç na jego dzia∏anie, co jest szczególnie wa˝ne przy drukowaniu etykiet na
butelki zwrotne.
Badamy ponadto jakoÊç wody u˝ywanej do drukowania w maszynie drukujàcej, tzn. jej wartoÊç pH, twardoÊç
ogólnà i wodorow´glanowà, zalecajàc
najodpowiedniejszy naszym zdaniem
dodatek do roztworu zwil˝ajàcego.
JesteÊmy w stanie okreÊliç równie˝
wartoÊç pH stosowanego pod∏o˝a drukowego.
Uzupe∏nieniem naszych laboratoriów
stacjonarnych jest „Latajàce laboratorium”, umo˝liwiajàce prowadzenie prawie ka˝dego rodzaju pomiarów na miejscu w drukarni, które zosta∏o opisane
w osobnym artykule.
Równolegle z produkcjà farb prowadzone sà archiwum oraz komputerowa
baza receptur i opisów wykonywanych
farb, które umo˝liwiajà wierne odtwarzanie barw przy kolejnym zamówieniu.
Uzupe∏nieniem tych dzia∏aƒ jest równie˝
przechowywanie próbek mieszanych
farb dla potrzeb ewentualnej korekty re-

Pomiary spektrofotometryczne
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ceptury koloru, a tak˝e wydruk kontrolny przechowywany wraz z opisem farby.
Wszystkie te dzia∏ania podejmowane
sà w celu odcià˝enia Paƒstwa od pracoch∏onnego dobierania farb we w∏asnej
drukarni, zmniejszenia zu˝ycia farb b∏´dnie zrecepturowanych, a przede wszystkim oszcz´dnoÊci pod∏o˝y drukowych
i czasu.
Zgodnie z zasadami obowiàzujàcymi
we wszystkich fabrykach Grupy Hubera
wszystkie czynnoÊci wykonywane
w mieszalniach oraz gotowy produkt
koƒcowy zgodne sà z normà ISO 9001.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
korzystania z naszych mieszalni. Dostarczymy Paƒstwu ka˝dà potrzebnà do
produkcji farb´, niezale˝nie od wymaganego koloru i stosowanej techniki drukowania.

Profesjonalny pH-metr z diodà do mierzenia
kwasowoÊci papieru

Mieszalnie i laboratoria firmy Michael Huber Polska
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To te˝ zosta∏o wydrukowane naszymi farbami...
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michael huber,
s∏ucham...

ewa rajnsz

Bardzo cz´sto zdarza si´, ˝e interesanci dzwoniàcy do biura proszà o rozmow´ z panem Michaelem Huberem.
I wierzcie nam, ˝e to nie jest nasza z∏a
wola, kiedy odmawiamy takiego po∏àczenia – pan Huber, gdyby nawet bardzo chcia∏, to chyba by nie móg∏ rozmawiaç, mia∏by bowiem 214 lat.
Kim by∏ ten pan, którego imi´ powtarzane jest codziennie przez drukarzy
na ca∏ym Êwiecie?
Firma nazwana jego imieniem datuje
swój poczàtek na rok 1765, ale pana Hubera nie by∏o wtedy jeszcze na Êwiecie.
Za∏o˝ycielem fabryki by∏ bowiem jego
dziadek Mathias Mittermayer i to on rozpoczà∏ produkcj´ oraz sprzeda˝ farb. Po
pewnym czasie przekaza∏ kierownictwo
firmy swojemu zi´ciowi Georgowi Huberowi, który mia∏ bardzo osobisty udzia∏
w... pojawieniu si´ Michaela Hubera na
Êwiecie. Sta∏o si´ to w roku 1788.

M∏ody Micha∏ek by∏ bardzo rozgarni´tym i ambitnym cz∏owiekiem. Kiedy
skoƒczy∏ 27 lat, ojciec nie tylko nazwa∏
fabryk´ jego imieniem, ale tak˝e powierzy∏ mu losy firmy. Michael by∏ lubiany
w towarzystwie i to u∏atwi∏o mu kontakty z Aloisem Senefelderem, cz∏owiekiem
o niezbyt krystalicznej przesz∏oÊci i lekko
hulaszczym trybie ˝ycia, który jednak
wynalaz∏ coÊ niezwykle wa˝nego dla historii Êwiata – druk litograficzny. Huber
szybko zorientowa∏ si´, jak ogromna
przysz∏oÊç czeka sztuk´ drukarskà i jak
wzroÊnie tym samym zapotrzebowanie
na farby. Wszystko by∏o wtedy troch´
szalone – nie zapominajmy, ˝e to epoka
romantyzmu, rewolucji i najwi´kszego
rozkwitu przemys∏u.
Michael Huber potrafi∏ to wykorzystaç. Potrafi∏ równie˝ postaraç si´ o swojego nast´pc´ w interesach, syna, którego nazwa∏ oczywiÊcie równie˝ Michael.

Michael Huber
Sam jednak d∏ugo kierowa∏ produkcjà,
bo a˝ do 69. roku ˝ycia. Musia∏ byç autorytetem dla swojego syna, bo pierworodny wnuk równie˝ otrzyma∏ jego imi´.
Zacna to rodzina, która przez osiem
pokoleƒ kontynuuje dzie∏o za∏o˝yciela,
bowiem firma do dnia dzisiejszego znajduje si´ w r´kach rodziny. A mo˝e to
duch Michaela unosi si´ nad fabrykà
i czuwa nad wszystkim? Mo˝e kontroluje ca∏y koncern? JeÊli czasem pojawia si´
te˝ nad Polskà, to pewnie... pods∏uchuje
nasze rozmowy.
Wi´c mo˝e przy nast´pnym telefonie
z proÊbà o po∏àczenie z panem Michaelem Huberem, powinniÊmy si´ zastanowiç?

Firma ANKOVO Ltd.
ma zaszczyt z∏o˝yç firmie
Michael Huber Polska
jak najserdeczniejsze
˝yczenia z okazji
dziesi´ciolecia
dzia∏ania
na rynku polskim.
˚yczymy Paƒstwu
tylko dobrych klientów,
jasnych kolorów
oraz tony bia∏ego papieru.
W imieniu ANKOVO Ltd.
Dyrektor Generalny
Ing. Aleš Polcar
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dzieƒ
z huberem...
ewa rajnsz

Mi∏y Czytelniku, mo˝esz nawet nie zdawaç sobie sprawy,
jak bardzo Twoje codzienne ˝ycie zwiàzane jest z... Huberem,
to znaczy z farbami firmy Michael Huber. A jednak.
Wstajesz rano, zjadasz Êniadanie. Wysypujesz müssli z opakowania kartonowego do kubeczka z jogurtem, mo˝e wyjmujesz mas∏o albo twaro˝ek z pude∏ka? Pewnie nie zastanawiasz
si´ wtedy, ˝e opakowania zadrukowane sà naszymi farbami.
Myjesz z´by? Tubka z pastà jest taka kolorowa dzi´ki nam!
Wychodzisz z domu, kupujesz gazet´ lub czasopismo. Istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e na papierze utrwalone sà
farby Hubera.
Codzienne zakupy – napoje, s∏odycze, makarony, konserwy, kawa, papierosy – tu te˝ jesteÊmy z Tobà. Nawet kiedy
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p∏acisz banknotami lub czekami. I kiedy kasujesz bilety
w tramwaju. I kiedy wyrzucasz spod drzwi sterty ulotek reklamowych.
Mo˝e kupon Toto-lotka? Szkoda, ˝e nie mo˝emy zapewniç
szcz´Êliwych numerków...
Na ulicy towarzyszà Ci kolorowe plakaty – mo˝liwe, ˝e to
te˝ w∏aÊnie nasze farby. W domu po pracy czytasz ksià˝k´,
dzieci piszà w pokratkowanych zeszytach, a kot wyjada karm´
z kolorowego pude∏eczka. Proszek do prania te˝ jest w barwnym kartoniku.
Wsz´dzie druk i farba, a jeÊli farba, to istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e nasza.
Towarzyszy Ci na ka˝dym kroku. Nawet jeÊli chcesz samotnie napiç si´ wieczorem piwa, to nie jest ca∏kiem mo˝liwe.
Z etykiety zerka na Ciebie... farba Hubera, no chyba, ˝e odwrócisz butelk´.
Czy to nie jest zadziwiajàce? Rzadko kiedy uprzytamniamy
sobie tak oczywiste fakty. Ale na pocieszenie powiem, ˝e ci,
którzy pracujà w Huberze, majà jeszcze gorzej. Oni nie majà
ani jednej chwili wytchnienia: w domu Huber, w pracy Huber
i po pracy te˝ Huber.
A mo˝e to nie tak êle?

Tabelka przyk∏adowych zapachów

drukarnia
pachnàca
poziomkami
Prawdziwy drukarz kocha zapach
farby. Znam szefa produkcji pewnej drukarni, który twierdzi, ˝e po zapachu jest
w stanie rozpoznaç farby poszczególnych producentów. W czasach drapie˝nej reklamy, udoskonalania i uprzyjemniania wszystkiego, co tylko mo˝na,
coraz wi´kszà popularnoÊcià cieszà si´
„pachnàce” druki. Do ich wykonania
potrzebne sà specjalne farby i lakiery.
W offsecie istniejà dwie metody
przeniesienia zapachu na gotowy,
wydrukowany produkt:
• przez dodawanie olejków aromatycznych do farby,
• przez dodawanie mikrokapsu∏ek
zapachowych do farb i lakierów.

Olejki zapachowe

farba mo˝e straciç w∏aÊciwà charakterystyk´ drukownoÊci i powodowaç tonowanie lub brudzenie. Wadà tego rozwiàzania jest fakt, ˝e olejki stosunkowo
szybko ulatniajà si´ i zapach druków
zanika.

Mikrokapsu∏ki zapachowe
Jest to najbardziej skuteczna metoda
przenoszenia zapachów na druki.
Odpowiednie olejki zapachowe zamykane sà w mikrokapsu∏kach, które
uwalniajà zapach dopiero po rozgnieceniu ich podczas pocierania. Pozwala to
na uzyskanie efektu zapachowego
w dowolnym momencie, a olbrzymia
iloÊç mikrokapsu∏ek zapewnia wielokrotnoÊç i powtarzalnoÊç takiego efektu.
Aby zapobiec rozgniataniu si´ kapsu∏ek
podczas procesu drukowania, stosuje si´
dodatkowo kapsu∏ki dystansowe o wi´kszej Êrednicy ni˝ te z olejkiem. ¸àczna
ich iloÊç to maksymalnie ok. 20% w masie farby lub lakieru.

Fio∏ek
JaÊmin
Konwalia
Petunia

Orchidea
Bez
Goêdzik
Ró˝a

Owoce
Jab∏ko
Banan
Truskawka
Jagoda
Mandarynka
Pomaraƒcza
Melon

Zielone jab∏ko
Gruszka
Malina
WiÊnia
Mango
Brzoskwinia
Grejpfrut

Ananas
Cytryna
Borówka
Kokos
Marakuja
Âliwka
Porzeczka

Drzewa
Brzoza
Cyprys
Sosna czarna Âwierk
Sanda∏owiec

Cedr
Sosna

Przyprawy
Any˝
Waleriana
Eukaliptus
Mi´ta
Melisa
Pieprz
Goêdziki
Chili
Curry

Koperek
Czàber
Rumianek
Majeranek
Rozmaryn
Szczypiorek
Koper w∏oski
Cynamon
Melisa

Ró˝ne
Skóra
Amaretto
Migda∏y
Kadzid∏o
Grzyb
Kawa
Czosnek
Pizza
Ser

Kukurydza pra˝ona
Pieczywo
Wiosna
Âció∏ka leÊna
Miód
Âwi´ta
Kurczak
Bryza morska Pomidor
Chleb
Tabaka
Orzechy laskowe
Czekolada
Rum
Koniak
Pieczeƒ

Bazylia
Piernik
Kminek
Mentol
Tymianek
Ja∏owiec
Wanilia
Oregano
Pietruszka

kartka pokryta lakierem o zapachu poziomek

Metoda polega na dodawaniu tu˝
przed drukowaniem olejków o odpowiednim aromacie do farby o niskim
zapachu w∏asnym. Dodawana iloÊç
nie mo˝e przekraczaç 5-10%, poniewa˝

ewa rajnsz

Kwiaty
Arnika
Hiacynt
Lotos
Lawenda
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• docisk ustawiony by∏ na minimum;
• temperatura zespo∏u drukowego by∏a
jak najni˝sza;
• pr´dkoÊç drukowania nie mo˝e byç
zbyt ma∏a, poniewa˝ mo˝e powodowaç podsychanie lakieru na wa∏kach;
• iloÊç nadawanego lakieru powinna
byç mo˝liwie maksymalna. Najlepszym pod∏o˝em sà papiery powlekane, przy pod∏o˝ach naturalnych lakier
nale˝y nanieÊç dwukrotnie;
• aplikowanà iloÊç lakieru nale˝y
sprawdzaç pocierajàc delikatnie palcem arkusz – powinna byç wyczuwalna równomierna szorstkoÊç
kapsu∏ek;
• wa˝nym czynnikiem jest w∏aÊciwe
prowadzenie roztworu zwil˝ajàcego,
nadmiar wody mo˝e powodowaç
oddzielanie si´ kapsu∏ek od lakieru.

* Kapsu∏ki zapachowe w farbie
Liczne próby dowodzà, ˝e nie jest to
satysfakcjonujàce rozwiàzanie. Drukowanie partii rastrowych zwiàzane jest
z dok∏adnym i ograniczonym prowadzeniem farby, a efekt zapachowy jest tym
wi´kszy, im wi´ksza iloÊç farby z kapsu∏kami znajdzie si´ na druku. W tym wypadku utrzymanie w∏aÊciwej równowagi
farba – woda jest równie˝ k∏opotliwe,
a procesy zwiàzane z dalszà obróbkà,
np. z∏amywanie, szycie, ci´cie muszà byç
przeprowadzane w sposób jak najmniej
nara˝ajàcy druki na tarcie i docisk.

* Kapsu∏ki zapachowe w lakierze
Jest to najlepiej sprawdzona w praktyce metoda. Kapsu∏ki dodaje si´ do lakieru dyspersyjnego lub olejowego o niskim zapachu w∏asnym. Stosowanie lakieru dyspersyjnego op∏acalne jest wy∏àcznie przy drukowaniu bardzo wyso-

kich nak∏adów, nale˝y bowiem uwzgl´dniç iloÊç lakieru niezb´dnà do zape∏nienia zbiornika w lakierówce.
Istnieje w∏aÊciwie nieograniczona
iloÊç mo˝liwych do mikrokapsu∏kowania
zapachów. Na poprzedniej stronie podaliÊmy zestawienie najpopularniejszych,
choç lista mo˝liwoÊci jest znacznie wi´ksza. Przyjmujemy tak˝e zamówienia nietypowe – np. kiedyÊ na zamówienie gazowni wyprodukowano lakier o zapachu
substancji u˝ywanej do nawaniania gazu, tj. tetrahydrotiofenu C4H8S. Przy
pocieraniu arkusza od wydzielanego zapachu robi si´ naprawd´ s∏abo.
Dostarczany lakier jest gotowy do
u˝ycia, jeÊli istnieje jednak koniecznoÊç
rozrzedzenia, nale˝y stosowaç niewielkie
iloÊci oleju drukowego o niskim zapachu
w∏asnym.
Podczas drukowania nale˝y pami´taç
o tym, aby:

moje 5 lat...
Mo˝na powiedzieç, ˝e szeÊç lat, poniewa˝ pan Janusz Cymanek zatrudnia∏
mnie dwa razy.
Za pierwszym razem wst´pnie
uzgodniliÊmy wszystkie warunki, a pan
Cymanek zaczà∏ ju˝ przedstawiaç mnie
jako nowego pracownika firmy. Niestety, zaproponowano mi prac´ w innej
firmie i zmieni∏em decyzj´.
Nasze drugie spotkanie z panem
Januszem mia∏o miejsce rok póêniej
i pierwszy raz pojawi∏em si´ w firmie
jako pracownik 3 kwietnia 1997 roku
(wg umowy o prac´ by∏o to w „Prima
Aprilis”...).

26 poligrafika

mariusz matuszewski

Mia∏em ju˝ pewne doÊwiadczenia
w sprzeda˝y farb offsetowych i tym
zajà∏em si´ na poczàtku mojej pracy
w MHP. Po oko∏o roku pan Cymanek
spyta∏ mnie, czy wiem coÊ na temat
farb fleksograficznych, druku mi´dzywarstwowego itp. Odpowiedzia∏em,
˝e niewiele, ale wkrótce b´d´ wiedzia∏.
Tak oto zajà∏em si´ farbami flekso,
a owo „wkrótce” trwa do dziÊ, poniewa˝ ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç farb,
pod∏o˝y drukowych i zastosowaƒ ca∏y
czas zdobywa si´ nowe doÊwiadczenia.
Wcià˝ w pewnym stopniu zajmuj´
si´ offsetem; przy moim udziale powsta∏
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Przestrzeganie tych zasad gwarantuje sukces w drukowaniu.
Jedynym mankamentem lakierów
zapachowych jest ich odstraszajàca cena. Na szcz´Êcie ceny znacznie malejà
w zale˝noÊci od zamówionej iloÊci, poniewa˝ lakier produkuje si´ wy∏àcznie
na zamówienie. Warto wi´c kupowaç
go du˝o. Poza tym lakier najcz´Êciej
aplikuje si´ wybiórczo na okreÊlone
obszary arkusza, co warunkuje jego
doÊç niskie zu˝ycie i nie powoduje
znacznego wzrostu ceny druku.
Czy czeka nas pachnàca era druku?
Agencje reklamowe przeÊcigajà si´
w pomys∏ach, kto wie... mo˝e byç ca∏kiem przyjemnie.
Jeden z naszych klientów stosujàcych
tego typu lakiery twierdzi, ˝e nie musi
chodziç do drukarni, aby wiedzieç,
co si´ aktualnie drukuje na maszynach.
Ca∏a ulica pachnie poziomkami...

m.in. pomys∏ „Latajàcego laboratorium”
naszej firmy.
A moje ambicje? Dà˝´ do tego, aby
udzia∏ farb fleksograficznych w sprzeda˝y
MHP by∏ co najmniej taki jak farb offsetowych oraz aby postrzegano mnie nie
tylko jako handlowca, ale przede wszystkim jako specjalist´ od farb drukarskich.

To te˝ zosta∏o wydrukowane naszymi farbami...

Wydanie specjalne
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co nowego
w farbach
offsetowych?

ewa rajnsz

Nikt nie zaprzeczy chyba, ˝e najpopularniejszà metodà drukowania, o najwi´kszych mo˝liwoÊciach technologicznych jest technika offsetu arkuszowego.
Oczko w g∏owie dostawców maszyn,
urzàdzeƒ towarzyszàcych i materia∏ów.
OczywiÊcie tak˝e oczko w g∏owie naukowców w naszej fabryce farb. Wydawa∏oby si´, ˝e wszystko na temat farb
offsetowych ju˝ wymyÊlono, jednak ciàg∏y rozwój techniki i wyrafinowane wymagania odbiorców wymuszajà ciàg∏à
prac´ nad doskonaleniem istniejàcych
produktów i wprowadzaniem nowych
rozwiàzaƒ.
Najnowsze farby offsetowe, które
pojawi∏y si´ lub pojawià si´ wkrótce
w ofercie naszej firmy, to:
• farby o po∏ysku per∏owym,
• farby hybrydowe,
• farby sensorycznie neutralne,
• farby do maszyn wielokolorowych.

Farby o po∏ysku per∏owym
Drukowanie farbami per∏owymi
stwarza wiele dodatkowych mo˝liwoÊci
kreatywnego wytwarzania druków,
szczególnie wysokojakoÊciowych prospektów, etykiet i opakowaƒ. Pigmenty
per∏owe stosowane by∏y dotychczas wy∏àcznie we wkl´s∏odruku, fleksografii lub
w sitodruku i dopiero teraz, dzi´ki zastosowaniu specjalnej technologii dyspergowania i zwil˝ania, mo˝liwe by∏o wyprodukowanie na ich bazie tak˝e farby
arkuszowej offsetowej.
Pigmenty per∏owe naÊladujà naturalne zjawisko wyst´pujàce np. w muszlach, per∏ach, na skrzyd∏ach motyli,
a po∏ysk pigmentów jest efektem zjawiska za∏amania Êwiat∏a, zwanego w fizyce
interferencjà.
Wielorakie efekty barwne, jakie mo˝na uzyskaç, zale˝à od gruboÊci warstwy,
od której odbija si´ promieƒ Êwietlny,
od liczby za∏amaƒ graniczàcych ze sobà
substancji, ich transparentnoÊci, powleczenia i wielokrotnoÊci odbijania si´
Êwiat∏a.
Pigmenty per∏owe zbudowane sà
warstwowo na bazie naturalnego mine-
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chetnienia zadrukowanych arkuszy na
ca∏ej powierzchni bàdê tylko wybiórczo
– za ka˝dym razem uzyskujemy zupe∏nie
inne, niezwykle interesujàce efekty.
Obecnie w ofercie znajduje si´
8 podstawowych farb per∏owych PERLGLANZ o zabarwieniu np. bia∏ym, ˝ó∏tym, zielonym, czerwonym.
Jak si´ takie farby sprawdzajà
w praktyce? Niestety, nie mamy w Polsce jeszcze doÊwiadczeƒ – farby pojawi∏y si´ w ofercie firmy dopiero w kwietniu tego roku.

Budowa
pigmentu per∏owego
i odbicie promieni
Êwietlnych

ra∏u – miki, otoczonej cienkà warstewkà
dwutlenku tytanu lub tlenku ˝elaza. Powoduje to zwielokrotnienie powierzchni
granicznych, co pot´guje efekt interferencji.
Efekty Êwietlne, które mo˝na uzyskaç
stosujàc farby per∏owe, zale˝ne sà od rodzaju pigmentu i wielkoÊci jego czàsteczek, które nie mogà byç w offsecie
wi´ksze ni˝ 25 µm. Wi´kszy rozmiar pigmentów mo˝e powodowaç problemy
podczas przenoszenia i mo˝na je stosowaç tylko jako dodatek do lakierowania
w wie˝yczkach lakierujàcych z zespo∏em
rakli komorowych lub w innych technikach drukowania. To w∏aÊnie wielkoÊç
czàsteczek, wynoszàca dotychczas
60-100 µm, stanowi∏a przeszkod´
w stosowaniu pigmentów per∏owych
w druku offsetowym.
Drukowanie farbami per∏owymi z ka∏amarza farbowego maszyny arkuszowej
odbywa si´ zasadniczo w standardowy
sposób, z wyjàtkiem zalecenia, aby zastosowaç specjalny obciàg gumowy,
który ma zapobiegaç szybkiemu osadzaniu si´ pigmentu na gumie. Nale˝y te˝
unikaç drukowania partii rastrowych
o liniaturze wy˝szej ni˝ 34 l/cm, poniewa˝ mogà pojawiaç si´ problemy z przenoszeniem p∏ytek pigmentów.
W zale˝noÊci od kolejnoÊci drukowania mo˝na ró˝nicowaç efekty druku.
Farby per∏owe mo˝na stosowaç do wykonywania poddruków lub te˝ do uszla-
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Farby hybrydowe
Niedawno powsta∏a nowa generacja farb okreÊlana mianem hybrydowych. Koncepcja ich powstania pojawi∏a
si´ wraz z potrzebà lakierowania na mokro w linii farb konwencjonalnych lakierem utrwalanym promieniami UV.
Zadrukowane farbami konwencjonalnymi arkusze, szczególnie w miejscach
o wysokim kryciu farbà, nie nadajà si´
do takiego lakierowania. Ró˝nice systemów spoiw i mechanizmów schni´cia
mogà powodowaç problemy z wzajemnym przyjmowaniem warstw, zjawiskiem matowienia i utratà po∏ysku lakieru podczas d∏u˝szego sk∏adowania.
OczywiÊcie posiadacze maszyn z podwójnym zespo∏em lakierujàcym nie majà takiego problemu, poniewa˝ w takich
wypadkach stosuje si´ jako warstw´
poÊrednià wodny lakier podk∏adowy.
Jak majà si´ uporaç z tym problemem drukarnie posiadajàce maszyny
z jednà tylko wie˝yczkà lakierujàcà?
Pozostaje drukowanie farbami UV
(k∏opotliwe jest w∏aÊciwe utrzymanie
równowagi farba/woda), suszenie
i lakierowanie lakierem UV.
Aby rozwiàzaç problemy lakierowania farb konwencjonalnych w linii lakierem UV, rozpocz´to prace nad zupe∏nie
nowym rodzajem farb, które okreÊla si´
mianem hybrydowych. W ich sk∏ad
wchodzà mieszanki konwencjonalnych
pokostów i ˝ywic, a tak˝e tych stosowa-

nych dotychczas tylko w systemach
utrwalanych promieniami UV.
Farby nie trafi∏y jeszcze do produkcji
seryjnej, aczkolwiek znajdujà si´ w koƒcowej fazie doÊwiadczeƒ. Dotychczasowe próby drukowania wskazujà, ˝e spe∏niaç one b´dà nast´pujàce oczekiwania:
• mo˝liwoÊç lakierowania lakierem UV
w linii, bez potrzeby stosowania lakieru pod∏o˝owego;
• dobra przyczepnoÊç warstwy lakieru
do farby;
• znikome ró˝nice po∏ysku pomi´dzy
miejscami o niskim i wysokim kryciu
farbà;
• mo˝liwoÊç drukowania z u˝yciem
normalnych wa∏ków, wyeliminowanie
specjalnego wyposa˝enia maszyny;
• mycie bez u˝ycia zmywaczy UV.
Podczas lakierowania farb hybrydowych lakierem UV osiàga si´ znakomity
po∏ysk; jedynym mankamentem, którego
nie daje si´ ca∏kowicie wyeliminowaç, sà
nieznaczne ró˝nice w po∏ysku pomi´dzy
miejscami na arkuszu z wysokim i niskim
na∏o˝eniem farby. Przyczynà tego zjawiska jest fakt, ˝e lakier UV nak∏adany jest
na niezaschni´tà cz´Êç konwencjonalnego spoiwa, a powstanie szczególnej mieszanki farba – lakier powoduje obni˝enie
po∏ysku. Ârodkiem zaradczym mo˝e byç
suszenie arkusza po drukowaniu, tak aby
utwardziç ca∏kowicie cz´Êç spoiwa UV
w farbie. Tak˝e wysokie pr´dkoÊci maszyny mogà pot´gowaç nasilanie si´ zjawiska ró˝nic w po∏ysku.
Do redukcji ciàgliwoÊci stosuje si´
konwencjonalny olej lniany.
Obserwacje odpornoÊci konwencjonalnych wa∏ków na dzia∏anie farb hybrydowych (p´cznienie, kurczenie) dowodzà, ˝e nie jest konieczne stosowanie
wa∏ków specjalnych. Nale˝y podkreÊliç
jednak fakt, ˝e doÊwiadczenia w drukowaniu tymi farbami sà jeszcze niewielkie.

Dotychczasowe próby dowodzà, ˝e
farby hybrydowe sprawdzà si´ w praktyce i nale˝y si´ spodziewaç, ˝e trafià
one wkrótce do sprzeda˝y, a rozwój
techniki druku offsetowego znów posunie si´ o krok do przodu.

• farby redukujàce powstawanie heksanalu,
• farby do bezpoÊredniego kontaktu
z ˝ywnoÊcià.

Farby neutralne sensorycznie

Jest to najnowsza seria farb o niskim
zapachu w∏asnym, która charakteryzuje
si´ ograniczonà migracjà niepo˝àdanych
sk∏adników w pod∏o˝e drukowe. Wytyczne Unii Europejskiej i europejskie
przepisy dotyczàce obrotu Êrodkami
spo˝ywczymi okreÊlajà regu∏y wytwarzania opakowaƒ i zabraniajà stosowania
surowców mogàcych w swoim sk∏adzie
chemicznym zawieraç substancje szkodliwe dla zdrowia, które mog∏yby z po-

Zadrukowywanie opakowaƒ na produkty wra˝liwe organoleptycznie wymaga stosowania materia∏ów, które muszà
byç neutralne sensorycznie. Wprowadzenie do produkcji choçby jednego elementu niespe∏niajàcego wymogu neutralnoÊci mo˝e zaburzyç ochronnà funkcj´ opakowania. Dotyczy to pod∏o˝a
drukowego, lakierów, klejów, Êrodków
pomocniczych i oczywiÊcie farb.

Farby o ograniczonej migracji
w pod∏o˝e

Stopieƒ ogólnej migracji wg metody Tenax wyznaczony grawimetrycznie
Niezadrukowany karton

< 1,0 mg/dm2

Karton + farba CORONA GA + lakier dyspersyjny

< 2,4 mg/dm2

Karton + farba CORONA MGA + lakier dyspersyjny

< 1,0 mg/dm2

Do niedawna sàdzono, ˝e do zadruku tego typu opakowaƒ wystarczà farby
o niskim zapachu w∏asnym, jednak producenci produktów spo˝ywczych i tytoniowych zaostrzyli wymogi dotyczàce
jakoÊci opakowaƒ, a co za tym idzie –
odpowiedniego doboru surowców u˝ywanych do ich produkcji, w tym tak˝e
farb graficznych.
Okaza∏o si´, ˝e nie jest mo˝liwe wyprodukowanie jednej serii farb, która
mog∏aby spe∏niaç w maksymalny sposób
wszystkie specyficzne wymogi producentów opakowaƒ, dlatego te˝ opracowano nowe serie farb o niskim zapachu
w∏asnym:
• farby o ograniczonej migracji w pod∏o˝e drukowe,

wierzchni opakowania przedostawaç si´
do zapakowanego produktu. Dozwolone sà jedynie takie Êrodki, które nie stanowià zagro˝enia dla zdrowia, sà bezwonne, nie majà wp∏ywu na zmiany
smaku, a które z technicznego punktu
widzenia sà niezb´dne podczas procesu
produkcji opakowania.
W ostatnich czasach obserwuje si´
wzrost zainteresowania tzw. opakowaniami pierwotnymi, to znaczy takimi,
których niezadrukowana strona pod∏o˝a
drukowego styka si´ bezpoÊrednio z pakowanym produktem. Czy jest ona rzeczywiÊcie pozbawiona szkodliwych substancji? Przecie˝ nie da si´ uniknàç podczas drukowania sytuacji, kiedy arkusze
stykajà si´ ze sobà w stosie.
W laboratorium Michael Huber uda∏o si´ opracowaç pod koniec ubieg∏ego
roku farb´ CORONA MGA, która nie
powoduje migracji szkodliwych substancji na niezadrukowanà stron´ arkusza
i oczywiÊcie nie wp∏ywa na zmian´ smaku ani zapachu pakowanego produktu.
W niemieckim Instytucie Technologii
Procesów Przetwórczych i Opakowaƒ
we Fraunhof opracowano nawet specjalnà metod´ pomiarowà do wyznaczania stopnia migracji szkodliwych substancji, tzw. metod´ Tenax.
Tenax jest polimerem odpornym
na wysokie temperatury i u˝ywany jest
jako symulator Êrodków spo˝ywczych.
Badanie przeprowadza si´ w nast´pujàcy sposób: próbki czystego lub zadrukowanego kartonu wk∏ada si´ do szalek
Petriego, stronà, która b´dzie mia∏a
kontakt z ˝ywnoÊcià i pokrywa dok∏adnie tenaksem w iloÊci 4 g/dm2. Szalki
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zamyka si´ i przechowuje w piecu
o temperaturze 60°C przez 24 godziny. Nast´pnie tenax przenosi si´ z powierzchni próbek kartonu do kolby
Erlenmeyera i ekstrahuje trzykrotnie
eterem dwuetylowym. Po zdekantowaniu osadu i wysuszeniu do sta∏ej masy
oznacza si´ grawimetrycznie iloÊç pozosta∏ej substancji.
Zjawisko migracji mo˝e powodowaç
tak˝e powstawanie innych problemów.
Przy opakowaniach, które chronione sà
dodatkowo folià owijkowà, najcz´Êciej
z PE lub PP, sk∏adniki rozpuszczalnika
migrujàce w opakowanie mogà powodowaç zjawisko marszczenia si´ folii
(swelling). To samo dotyczy kontaktu
tego typu owijek z olejami mineralnymi
pochodzàcymi z farb, które mogà powodowaç powstawanie fa∏d i zmarszczeƒ folii, co w ekstremalnych przypadkach mo˝e blokowaç automaty pakujàce. OczywiÊcie stopieƒ powstawania takich zjawisk uzale˝niony jest od gruboÊci
stosowanej folii.

Farba redukujàca
powstawanie heksanalu
Zaburzanie neutralnoÊci produktu
przez niew∏aÊciwy materia∏ opakowaniowy zwiàzane jest z tworzeniem si´ lotnych aldehydów o krótkich ∏aƒcuchach,
a szczególnie heksanalu. Powstaje on
podczas wzajemnego oddzia∏ywania
pod∏o˝a drukowego i suszek dodawanych do farby, w obecnoÊci tlenu z po-

wietrza i jest produktem rozpadowym
wyst´pujàcym podczas procesu wysychania farby.
Powstawanie heksanalu podczas
wytwarzania opakowaƒ Êrodków spo˝ywczych jest zjawiskiem niepo˝àdanym
i powoduje zmiany organoleptyczne
tych produktów. Szczególny nacisk na
redukcj´ powstawania tego zwiàzku k∏adà producenci czekoladek i pralinek i to
na ich wyraêne ˝yczenie dostawcy farb
zmuszeni zostali do wdra˝ania nowych
technologii.
W naszych fabrykach od niedawna
produkuje si´ seri´ farb CORONA HGA,
która poprzez odpowiedni dobór surowców u˝ytych do produkcji redukuje niemal ca∏kowicie zjawisko powstawania
heksanalu podczas drukowania. Charakteryzuje si´ ona oczywiÊcie dodatkowà
cechà niskiego zapachu w∏asnego.

Farby do bezpoÊredniego
kontaktu z ˝ywnoÊcià
Jest to najnowsze wyzwanie, nad
którym pracujà obecnie naukowcy z naszych laboratoriów. Potrzeba opracowania takiej farby istnia∏a w∏aÊciwie od zawsze, trudno by∏o jednak dobraç surowce tak, aby gotowa farba stykajàc si´
bezpoÊrednio ze Êrodkiem spo˝ywczym
nie powodowa∏a przechodzenia cz´Êci
zwiàzków chemicznych do produktu.
Jak si´ jednak okazuje, zapali∏o si´
ju˝ zielone Êwiate∏ko w tunelu nowych
mo˝liwoÊci technologicznych.

Z przecieków informacyjnych wiemy,
˝e farba nazywaç si´ b´dzie CORONA
DC i charakteryzowaç si´ oczywiÊcie niskim zapachem w∏asnym oraz bardzo
ograniczonà sk∏onnoÊcià do migracji.
Reszta jest tajemnicà, wi´c... pssst.

Farby do maszyn
wielokolorowych
Takie farby znajdujà si´ w ofercie
naszej firmy oczywiÊcie ju˝ od kilku lat,
sytuacja zmieni∏a si´ jednak o tyle, ˝e
zmiany technologiczne i coraz bardziej
wyrafinowany dobór surowców u˝ywanych do produkcji spowodowa∏y, ˝e
wi´kszoÊç farb w poszczególnych seriach zosta∏a dostosowana do drukowania na maszynach wielokolorowych.
Wiadomo, ˝e farby do drukowania
na tego typu maszynach powinny charakteryzowaç si´:
• szybkim schni´ciem,
• podatnoÊcià na natychmiastowà dalszà obróbk´,
• wysokà odpornoÊcià na Êcieranie,
• uniwersalnoÊcià zastosowaƒ na ró˝nych pod∏o˝ach,
• dobrym po∏yskiem,
• niezasychaniem na wa∏kach i w ka∏amarzu,
• konsystencjà umo˝liwiajàcà stosowanie pomp do podawania farby.
Dobór w∏aÊciwej farby na maszynach
wielokolorowych odgrywa kluczowà rol´
ze wzgl´du na czasoch∏onnoÊç kalibracji
ca∏ego systemu.
Zaleca si´ przede wszystkim stosowanie farb o wysokiej pigmentacji, aby
ograniczyç iloÊç farby przenoszonej na
arkusz, a tak˝e szybko utrwalajàcych si´,
tak aby arkusz móg∏ byç przekazany natychmiast do dalszej obróbki. Do farb
nie powinno si´ stosowaç ˝adnych Êrodków pomocniczych, a w przypadku koniecznoÊci obni˝enia ciàgliwoÊci farby
najlepiej jest zamówiç takà wersj´ u dostawcy.
SpoÊród szerokiej palety farb skalowych oferowanych przez naszà firm´
najodpowiedniejsze do drukowania na
maszynach wielokolorowych sà:
• seria farb o wysokim po∏ysku i podwy˝szonej pigmentacji, bez zawartoÊci oleju mineralnego REFLECTA
o symbolach 8010, 8080, 8510 Eco,
8580 Eco;
• seria farb do drukowania na pod∏o˝ach o obni˝onej wsiàkliwoÊci i powlekanych na mat RESISTA o symbolach 9000 i 9500 Eco.
Mamy nadziej´, ˝e spoÊród tych szeÊciu serii farb ka˝da z drukarƒ jest w stanie dobraç sobie t´ najlepszà dla w∏asnego profilu produkcji.
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dokàd zmierza fleksografia?

z kopciuszka
w królewn´ ...
Fleksografia jest obecnie najbardziej
dynamicznie rozwijajàcà si´ technikà
drukowania, która w bardzo krótkim
okresie zapewni∏a sobie stabilny udzia∏
w rynku wytwarzania produktów poligraficznych.
Jeszcze niedawno traktowana by∏a
jako tania, prosta metoda drukowania
du˝ych, pe∏nych p∏aszczyzn i nieskomplikowanych rysunków kreskowych, g∏ównie do oznaczania opakowaƒ, a niska jakoÊç druku spe∏nia∏a nie za wysokie wymagania okreÊlonego kr´gu odbiorców.
W czasie kiedy inne techniki drukowania rozkwita∏y, jà post´p techniczny
omija∏ bardzo skutecznie a˝ do lat 90.
I nagle, w ciàgu zaledwie kilku lat, przesz∏a zadziwiajàcà metamorfoz´ jakoÊci
i mo˝e dziÊ Êmia∏o konkurowaç z offsetem, a nawet wkl´s∏odrukiem, szczególnie w sektorze opakowaƒ.

ewa rajnsz

Dzisiejsze maszyny drukujàce wyposa˝ane sà w:
• systemy sterowania,
• roboty do wymiany cylindrów rastrowych,
• urzàdzenia nadzorujàce przebieg
wst´gi,
• systemy rakli komorowych zapewniajàce sta∏e i powtarzalne przenoszenie farby,
• automatyczne urzàdzenia regulujàce
p∏ynnoÊç farb,
• zespo∏y drukowe z bezpoÊrednim nap´dem umo˝liwiajàce drukowanie
bezstopniowe.
Firmy zajmujàce si´ reprodukcjà systematycznie zg∏´biajà tajniki przygotowania w∏aÊciwych dla tej techniki materia∏ów, a najwa˝niejsze spoÊród nich to:
• w∏aÊciwy kàt nachylenia i liniatura
rastra,

Udzia∏ poszczególnych technik drukowania
w europejskim rynku produkcji opakowaƒ
Nikt nie przypuszcza∏, ˝e ta technika
wkroczy w obszary zarezerwowane dotychczas dla innych metod drukowania.
Osiàgni´cie takiego sukcesu mo˝liwe
by∏o wy∏àcznie dzi´ki Êcis∏ej wspó∏pracy
firm reprezentujàcych ró˝ne dziedziny
przemys∏u, poczàwszy od konstruktorów
maszyn drukujàcych, firm zajmujàcych
si´ technikami reprodukcyjnymi, poprzez
producentów wa∏ków rastrowych i form
drukowych, a˝ po dostawców farb.
Jakie usprawnienia techniczne zrewolucjonizowa∏y fleksografi´?

• optymalizacja formy punktu rastrowego,
• zoptymalizowanie metody wydruków próbnych (proofów),
• zastosowanie cyfrowej obróbki p∏yt,
co umo˝liwi∏o osiàganie wy˝szej liniatury rastra, zmniejszenie przyrostu
wartoÊci tonalnych, wydruk drobniejszych elementów kreskowych i stabilne drukowanie nak∏adu.
Digitalizacja procesu obróbki p∏yt pociàgn´∏a za sobà zmian´ geometrii
rastra, a g∏ówne korzyÊci wynikajàce

z tego faktu to czystszy druk negatywowy i brak wra˝liwoÊci na ró˝nice
w docisku.
Producenci wa∏ków rastrowych przyczynili si´ do rozwoju fleksografii przede
wszystkim przez wprowadzenie na rynek wa∏ków ceramicznych o maksymalnej liniaturze do 500 linii/cm.
Umo˝liwi∏o to m.in.:
• drukowanie z liniaturà do 60 linii/cm,
• zoptymalizowanie formy ka∏amarzyków farbowych,
• ustalenie najw∏aÊciwszych proporcji
ka∏amarzyków do progów,
• zoptymalizowanie opró˝niania ka∏amarzyków poprzez dobór odpowiednich materia∏ów.
Tak˝e wytwórcy p∏yt drukowych stworzyli mo˝liwoÊci osiàgania wysokiej jakoÊci druku, g∏ównie przez zastosowanie p∏yt fotopolimerowych, a zw∏aszcza
p∏yt cienkich o gruboÊci 0,76 i 1,14 mm.
Przynios∏o to wiele korzyÊci, a sama
dost´pnoÊç gotowej p∏yty sta∏a si´ du˝o
∏atwiejsza.
Ogromnym u∏atwieniem sta∏o si´
tak˝e wprowadzenie technologii tulei
rozpr´˝nych (sleevów) z kompresyjnymi
podk∏adami w postaci pianki lub przylepców.
Nale˝y wspomnieç równie˝ o nowych technikach monta˝u w oparciu
o mikropunkty, które znacznie poprawi∏y
jakoÊç pasowania i pozwoli∏y na skrócenie czasu monta˝u.
Wa˝nym elementem poprawy jakoÊci
fleksografii sà tak˝e nowe rozwiàzania
producentów farb drukarskich. Farba
jest przecie˝ odpowiedzialna za wizualizacj´ efektów wszystkich tych nowin
technicznych, a jej odpowiednio wysoka
jakoÊç zapewnia powodzenie procesu
drukowania. Obecnie stosowane farby
produkowane sà w oparciu o wysoko
pigmentowane systemy koncentratów,
o uniwersalnym zastosowaniu, dobrej
drukownoÊci i optymalnym czasie
schni´cia.
Druki wykonane technikà fleksografii
towarzyszà nam codziennie na ka˝dym
kroku. Wystarczy wymieniç chocia˝by
popularne torby reklamowe, opakowania kawy, makaronów itp.
W zale˝noÊci od stosowanego pod∏o˝a nadruki wykonuje si´ farbami:
• wodorozcieƒczalnymi,
• rozpuszczalnikowymi na bazie nitrocelulozy, poliwinylobutyralu i polichlorku winylu, poliamidu, poliuretanu i akrylu,
• utrwalanymi promieniami UV.
Farby wodorozcieƒczalne s∏u˝à g∏ównie
do zadrukowywania pod∏o˝y wsiàkliwych i znajdujà zastosowanie przy zadruku tektury falistej, owijek, toreb,
chusteczek higienicznych, ozdobnych
papierów opakowaniowych, tapet,
etykiet i kartona˝y.
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Farby rozpuszczalnikowe z kolei stosuje si´ na pod∏o˝a niewsiàkliwe, na prawie wszystkie rodzaje folii, do druku nawierzchniowego i mi´dzywarstwowego.
Dotyczy to zarówno folii poliolefinowych (LDPE i HDPE), polipropylenowych (orientowanych, barwionych
w masie, lakierowanych), poliamidowych, poliestrowych, jak i metalizowanych.
Coraz wi´kszym zainteresowaniem
cieszà si´ farby utrwalane promieniami
UV. Najcz´Êciej u˝ywa si´ ich do drukowania etykiet, znajdujà tak˝e zastosowanie do zadruku aluminium i pude∏
kartonowych.
Niezale˝nie od rodzajów farb, spoiw
i rozpuszczalników od dobrej farby fleksograficznej oczekuje si´:
• dobrej charakterystyki drukowania
i mo˝liwoÊci przyjmowania farby
przez farb´,
• stabilnego zachowania w trakcie ca∏ego procesu drukowania,
• wysokiej intensywnoÊci i po∏ysku,
• wysokiej transparentnoÊci,
• szybkiego wysychania,
• niskiej zawartoÊci rozpuszczalników
resztkowych w zaschni´tej warstewce farby.
Rodzaj zastosowanego spoiwa wp∏ywa
znaczàco na niezwykle wa˝ne w∏aÊciwoÊci dobrej farby, jak np.:
• przyczepnoÊç,
• odpornoÊç na zadrapania i Êcieranie,
• odpornoÊç na zgrzewanie na goràco,
• odpornoÊç na zgniecenia,
• wodoodpornoÊç,
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• podatnoÊç na kaszerowanie i lakierowanie,
• odpornoÊç na wp∏yw pakowanego
produktu.
Równie˝ rodzaj stosowanych do produkcji farb pigmentów jest niezwykle
wa˝ny, zapewniajàc m.in.: odpowiednià
Êwiat∏oodpornoÊç, czystoÊç barwy, odpornoÊç na t∏uszcze, alkalia i kwasy, odpornoÊç na migracj´.
Producenci farb drukarskich stosujà
ró˝ne metody zaopatrywania drukarƒ
w potrzebne farby, w zale˝noÊci od u˝ywanych iloÊci i specyfiki produkcji. Mogà
to byç farby gotowe lub systemy farb do
mieszania na miejscu w drukarni.
Farby gotowe dok∏adnie odpowiadajà potrzebom okreÊlonym przez drukarni´, g∏ównie w zakresie kolorystyki i lepkoÊci. Ich zaletà jest powtarzalnoÊç,
wa˝na szczególnie przy drukowaniu kolorów „markowych”, np. opakowaƒ papierosów.
Coraz cz´Êciej jednak w wi´kszych
drukarniach instaluje si´ mieszalnie farb,
dzi´ki którym pracownicy drukarni mogà sami na miejscu mieszaç farby. Korzysta si´ wówczas albo z systemu gotowych do drukowania farb podstawowych, albo te˝ z systemu koncentratów.
W pierwszym przypadku drukarnia
otrzymuje dobranà do warunków technicznych i produkcyjnych odpowiednià
seri´ farb, z której jest w stanie wymieszaç potrzebne kolory specjalne. Takie
rozwiàzanie umo˝liwia tak˝e zagospodarowywanie resztek farbowych.
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Dla drukarƒ, które nie sà w stanie
pokryç zapotrzebowania na farby korzystajàc z jednej serii farb, du˝o bardziej
uniwersalnym rozwiàzaniem jest stosowanie systemu koncentratów, z których
dopiero po dodaniu odpowiednich dodatków, rozjaÊniaczy i rozcieƒczalników
mo˝na otrzymaç farb´ o dowolnej intensywnoÊci i parametrach drukowych.
Pozwala to na produkowanie jednoczeÊnie farb fleksograficznych i wkl´s∏odrukowych, a jedyne ograniczenia technologiczne mogà wynikaç z rodzaju stosowanego g∏ównego spoiwa.
Jaka przysz∏oÊç czeka fleksografi´?
Po burzliwym okresie rozwoju technologicznego, który zapewni∏ tej metodzie
drukowania osiàganie jakoÊci druku porównywalnej z innymi technikami, nastàpi z pewnoÊcià stabilizacja osiàgni´tej
pozycji, g∏ównie w bran˝y opakowaƒ.
Chodzi tu przede wszystkim o rynek
europejski; dla porównania w USA przysz∏oÊç fleksografii upatruje si´ tak˝e
w sektorze druku gazetowego.
Jakie sà prognozy dla poszczególnych sektorów przemys∏u opakowaniowego w kontekÊcie stosowania druku
fleksograficznego?
* Opakowania gi´tkie:
• ustabilizujà si´ pozycja i udzia∏ w rynku opakowaƒ w zakresie stosowania
farb rozpuszczalnikowych,
• nastàpi znaczny wzrost produkcji
z zastosowaniem systemów farb
utrwalanych promieniami UV.
* Pod∏o˝a kartonowe i papierowe:
• zachowanie dotychczasowego udzia∏u w rynku klasycznych zastosowaƒ
farb wodorozcieƒczalnych (tektura
falista, woreczki, chusteczki higieniczne itp.),
• wzroÊnie zainteresowanie produkcjà
owijek papierowych i pude∏ kartonowych przy zastosowaniu farb wodnych (w USA nastàpi∏ ju˝ znaczny
wzrost udzia∏u w tych sektorach).
* Zastosowanie maszyn hybrydowych:
• popularyzacja maszyn hybrydowych,
które umo˝liwiajà stosowanie dwóch
technik drukowania, tj. offsetu i fleksografii w po∏àczonej maszynie, spowoduje z pewnoÊcià znaczny wzrost
zastosowania farb wodorozcieƒczalnych flekso w po∏àczeniu z lakierami
lub farbami metalicznymi offsetowymi typu ACRYLAC.
Pomimo szalonego post´pu, jaki dokona∏ si´ w ostatnich latach, fleksografia
nie jest oczywiÊcie metodà doskona∏à
i z pewnoÊcià nie da si´ w krótkim czasie
wyeliminowaç wszystkich jej s∏abych
punktów. Wiadomo, ˝e w pewnych zakresach technologicznych nie b´dzie
w stanie konkurowaç z innymi technikami drukowania, ale z pewnoÊcià zachowa i utrwali równorz´dnà pozycj´, którà
zdoby∏a przebojem, pomi´dzy offsetem
a wkl´s∏odrukiem.

10 lat
z Michael Huber
Polska
„Czo∏owa Polska Firma Farbiarska”
skoƒczy∏a w∏aÊnie dziesi´ç lat. No có˝,
czas szybko mija. Co prawda macierzysta firma Michael Huber München, b´dàca najstarszà na Êwiecie firmà produkujàcà farby, ma tych latek ju˝ dwieÊcie
trzydzieÊci siedem.
Poczàtki dzia∏alnoÊci Hubera w Polsce by∏y bardzo skromne i trudne. Pami´tam, ˝e podczas jednej z kolejnych
wizyt u mojej TeÊciowej we Wroc∏awiu,
idàc na poszukiwanie piwa, znalaz∏em
na ulicy Âwidnickiej 39 w oficynie firm´
Oficyna Fopress, która reklamowa∏a si´,
˝e handluje farbami offsetowymi firmy
Michael Huber München. Nie mia∏em
wtedy zupe∏nie poj´cia, kto to jest i co
robi ten Huber. Zajrza∏em do Êrodka
i mi∏o pogaw´dzi∏em z Szefem firmy,
który wypisz-wymaluj przypomina∏ dzisiejszego Prezesa Janusza Cymanka, tylko o nieco mniejszych gabarytach. Mi∏o
powspominaç te czasy – ja sam by∏em
wtedy ma∏ogabarytowy. Moja pierwsza
wizyta w firmie Huber zaowocowa∏a
stertà prospektów i materia∏ów dla moich studentów. Zwyczaj obdarowywania
mnie naukowà makulaturà przetrwa∏
zresztà do dziÊ. Podczas wizyty umówiliÊmy si´ z Panem Cymankiem na spotkanie na targach POLIGRAFIA w Poznaniu. Od tego czasu spotykamy si´ ju˝
dziesi´ç lat w ró˝nej czasoprzestrzeni.
Ten poczàtkowy okres firmy ogranicza∏ si´ do sprzeda˝y farb importowanych
z Monachium i Celle. Wtedy to podejmowano pierwsze próby sprzeda˝y farb offsetowych Hubera w innych miastach Polski poprzez agentów, którymi najcz´Êciej
byli drukarze. Firma rozwija∏a si´ powoli,
ale prawid∏owo i konsekwentnie.
W nied∏ugim czasie zacz´∏y powstawaç we Wroc∏awiu, w Gdaƒsku i Warszawie pierwsze mieszalnie farb offsetowych pracujàce wg systemów PANTONE i HKS. Rozpocz´∏a si´ ekspansja
w innych miastach, zacz´∏y powstawaç
mieszalnie i punkty sprzeda˝y. W sposób
naturalny ukszta∏towa∏y si´ oddzia∏y firmy Michael Huber Polska w Gdaƒsku
i Warszawie. Kolejne inwestycje to automatyczna mieszalnia rozpuszczalnikowych farb fleksograficznych z koncentratów firmy Füll (rok 1998), pó∏automatyczna mieszalnia farb wodorozcieƒ-
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czalnych firmy Dromont (rok 1999) oraz
budynek biurowy z laboratoriami farb
offsetowych i fleksograficznych (rok
1999). Wszystkie te inwestycje zosta∏y
poczynione w siedzibie g∏ównej firmy
we Wroc∏awiu przy ul. Robotniczej 72.
Z biegiem lat firma si´ rozrasta∏a, zatrudnia∏a coraz wi´cej ludzi; z wi´kszoÊcià z Nich, podobnie jak z Prezesem Cymankiem, zdà˝y∏em si´ w tym czasie zaprzyjaêniç. Moi absolwenci z Instytutu
Poligrafii stali si´ w tzw. mi´dzyczasie
pracownikami firmy Michael Huber Polska. Znajomych w firmie Michael Huber
Polska mam wielu, ale z imienia i nazwiska wymieni´ tylko dwie Pi´kne Panie
In˝ynier, które dyrektorujà w Warszawie
i Gdaƒsku. Mam tu na myÊli Ew´ Rajnsz
– dyrektor Warszawy i Hann´ Chrzanowskà – dyrektor Gdaƒska. Z obiema
Paniami bardzo dobrze i rzeczowo wymienia si´ uwagi na tematy farbiarskie
i drukarskie. No có˝, dewiza Michael Huber Polska brzmi „SpecjaliÊci farb drukarskich” i obie Panie sà wysokiej klasy fachowcami. Na tym zakoƒcz´ t´ wyliczank´ z nazwiska, gdy˝ na pewno nie
wymieni∏bym wszystkich mi∏ych i sympatycznych pracowniczek oraz pracowników Michael Huber Polska i by∏oby wi´cej pretensji ni˝ przyjemnoÊci.
W czasie swojego istnienia Michael
Huber Polska t´˝a∏ i rozwija∏ si´. Obecnie sprzedaje praktycznie wszystkie rodzaje farb drukarskich, ma odpowiednie
certyfikaty jakoÊciowe ISO, sprzedaje
farby wykonywane wg najnowszych
technologii.
MHP to firma typowo handlowa, zatrudniajàca tak˝e wielu wybitnych fachowców z dziedziny poligrafii. W Huberze jest skumulowany potencja∏ wiedzy
poligraficznej. Tà wiedzà pracownicy firmy dzielà si´ ze swoimi klientami lub potencjalnymi klientami. Na rynek polski
Huber przyniós∏ du˝à dawk´ wiedzy
z zakresu produkcji i w∏aÊciwoÊci farb
drukarskich oraz technologii drukowania.
Od poczàtku firma organizowa∏a ró˝nego rodzaju sympozja i konferencje. Jej
przedstawiciele wyst´powali z referatami na wi´kszoÊci konferencji poligraficznych w Polsce; wspomn´ tu tylko by∏e
s∏ynne Mi´dzyzdroje (z turniejem golfowym) i istniejàcy do dziÊ Ko∏obrzeg.

W zakresie literatury fachowej
Michael Huber Polska ma bardzo du˝e
osiàgni´cia, gdy˝ wprowadzi∏ na rynek
polskà wersj´ j´zykowà zeszytów
„Druckfarben Echo”, wydaje zeszyty fachowe w serii „Biblioteczka techniczna”
oraz obszerne opisy produktów. Materia∏y wydawane przez firm´ Michael
Huber Polska sà bezp∏atne. Wyjàtek stanowi ksià˝ka ni˝ej podpisanego pt. „Farby drukowe”. Pozosta∏e materia∏y w formie drukowanej lub na CD sà rozdawane bezp∏atnie wÊród drukarzy, a wszystkie materia∏y wydawane przez Michael
Huber Polska sà równie˝ przekazywane
bezp∏atnie do bibliotek szkó∏ i uczelni
poligraficznych w Polsce.
Nale˝y w tym miejscu podkreÊliç
wk∏ad szefa firmy Janusza Cymanka wraz
ze wszystkimi praktycznie pracownikami
w organizacj´ Kongresu Poligrafów Polskich we Wroc∏awiu w 1999 roku.
Dla ducha Huber Polska organizowa∏
i organizuje imprezy wyjazdowe, jak np.
Oktoberfest w Monachium – oczywiÊcie
w po∏àczeniu ze zwiedzaniem tamtejszych drukarƒ i fabryki farb.
Od lat drukarze zwiedzajàcy targi
POLIGRAFIA w Poznaniu majà mo˝liwoÊç dyskutowania w ogródku piwnym,
przy kuflu dobrego piwa i kawa∏ku chleba ze smalcem. Stoisko Hubera w Poznaniu by∏o zawsze miejscem spotkaƒ
drukarzy z ca∏ej Polski.
Firma promuje wszelkie nowinki
techniczne, w tym system tubowy farb
offsetowych czy te˝ tzw. farby ekologiczne wykonane na oleju sojowym.
Ostatnio du˝à popularnoÊç zdoby∏o
„Latajàce laboratorium”, które umo˝liwia wykonanie ró˝nych badaƒ od p∏ynu
nawil˝ajàcego a˝ do pomiarów spektrofotometrycznych bezpoÊrednio w drukarni. Po wizycie „Latajàcego laboratorium” niknà zazwyczaj k∏opoty z drukowaniem: wizyta pracownika Hubera ze
sprz´tem wchodzàcym w sk∏ad laboratorium umo˝liwia z regu∏y ustawienie re˝imów technologicznych na d∏u˝szy czas.
Jak na 10-latka to ten nasz Jubilat
jest bardzo zaj´ty.
Z okazji jubileuszu
w imieniu w∏asnym i Towarzyszy Sztuki
Drukarskiej ˝ycz´ 100 lat dzia∏alnoÊci
na rzecz polskiej poligrafii.
Dr Jakucewicz ze swoim doradcà
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To te˝ zosta∏o wydrukowane naszymi farbami...

34

poligrafika

Wydanie specjalne

poÊredniej warstwy lakieru dyspersyjnego pod∏o˝owego typu ACRYLAC.

dwie wie˝yczki
lakierujàce?

Lakier ACRYLAC-Temp

nowe mo˝liwoÊci
ewa Rajnsz
uszlachetniania w linii
Wie˝yczki lakierujàce przy maszynach offsetowych stosuje si´ od wielu
lat. W tym czasie technologia lakierowania by∏a stale unowoczeÊniana, a efektem tego jest stosowanie zespo∏ów lakierujàcych wyposa˝onych w systemy
rakli komorowych i wa∏ków rastrowych.
Coraz wi´cej maszyn wyposa˝anych jest
w podwójne zespo∏y lakierujàce po to,
by móc sprostaç wyzwaniom, jakie stawia sobie ostatnio przemys∏ poligraficzny: osiàgaç jak najwy˝szà jakoÊç druku
przy zachowaniu jak najni˝szych kosztów. Poniewa˝ dodatkowe procesy
uszlachetniania i dodatkowe przeloty
przez maszyn´ podnoszà znacznie koszty produkcyjne, dlatego te˝ dà˝y si´ do
osiàgni´cia jak najdoskonalszych efektów podczas produkcji w linii.
Do tego typu maszyn potrzebne sà
oczywiÊcie specjalne produkty, które
umo˝liwià osiàganie jak najbardziej
efektownych rezultatów.
Dotychczas uk∏ad podwójnych wie˝yczek lakierujàcych wykorzystywano
najcz´Êciej do:
• stosowania z∏otych i srebrnych farb
ACRYLAC,
• lakierowania w linii lakierem utrwalanym UV.
Ostatnio pojawi∏y si´ dwa zupe∏nie nowe produkty, które znacznie poszerzajà
palet´ mo˝liwoÊci uszlachetniania druków podczas jednego przelotu przez
maszyn´:
• lakier ACRYLAC-Temp,
• farby z∏ote i srebrne typu ACRYLAC-CORONA.

aluminium. Pod wzgl´dem budowy spoiw farby ACRYLAC podobne sà do lakierów dyspersyjnych, schnà przez wsiàkanie w pod∏o˝e i odparowywanie wody.
Na skutek specjalnie ustalonej proporcji
mi´dzy spoiwem i pigmentem metalowym dochodzi podczas schni´cia do
optymalnego p∏asko-równoleg∏ego u∏o˝enia pigmentu, co zapewnia wspania∏y
efekt po∏ysku metalicznego. Poniewa˝
farby produkowane sà na bazie wody,
nie oddzia∏ujà w negatywny sposób na
produkty wra˝liwe sensorycznie i mogà
byç stosowane do zdobienia opakowaƒ
˝ywnoÊci i papierosów.
Przed drukowaniem farbami ACRYLAC konieczne jest lakierowanie poÊrednie w celu polepszenia charakterystyki
przyjmowania farby, dlatego te˝ u˝ywa
si´ ich wy∏àcznie na maszynach z podwójnym zespo∏em lakierujàcym.

Lakierowanie w linii
lakierem utrwalanym UV
Podwójnych zespo∏ów lakierujàcych
u˝ywa si´ tak˝e do lakierowania w linii
lakierem UV druków wykonanych farbami konwencjonalnymi. Poniewa˝ aplikowanie lakieru UV bezpoÊrednio w linii na
farb´ przysparza wielu problemów, jedynà mo˝liwoÊcià jest na∏o˝enie na farb´

Ju˝ od dawna trwa∏y prace nad lakierem dyspersyjnym, który pozwala∏by na
osiàganie takich rezultatów jak podczas
stosowania lakierów utrwalanych promieniami UV. Nowy system lakierowania
ACRYLAC-Temp jest krokiem milowym
w tym kierunku.
Stosowanie nowego lakieru zapewnia osiàganie znacznie wy˝szego efektu
po∏ysku (prawie zbli˝onego do UV) ni˝
przy u˝yciu normalnego b∏yszczàcego
lakieru dyspersyjnego. OczywiÊcie du˝y
wp∏yw na wysokoÊç po∏ysku ma rodzaj
stosowanego pod∏o˝a.
Lakier ACRYLAC-Temp jest lakierem
dyspersyjnym i jego mechanizm schni´cia nie powoduje powstawania reakcji
chemicznych i ubocznych produktów
rozpadu; woda zawarta w lakierze cz´Êciowo wsiàka w pod∏o˝e, a cz´Êciowo
odparowuje z powierzchni arkusza.
W zwiàzku z tym zachowuje neutralnoÊç
sensorycznà typowà dla tego typu lakierów.
Równie˝ odpornoÊç lakieru na Êcieranie jest bardzo korzystna, a spowodowane jest to grubà warstwà nanoszonego lakieru.
Lakier zachowuje tak˝e dobrà podatnoÊç na t∏oczenie folià, co przy lakierach
UV mo˝e byç problematyczne.
Podwójne lakierowanie standardowym lakierem dyspersyjnym nie poprawia efektu po∏ysku, poniewa˝ nie mo˝na uzyskaç efektu dostatecznej g∏adkoÊci powierzchni. Czym wi´c nowy
ACRYLAC -Temp ró˝ni si´ od normalnych lakierów?
Do produkcji lakieru zastosowano surowce, które u˝ywane w warunkach
podwy˝szonej temperatury (zaleca si´
lakierowanie przy 45°C) wykazujà doskona∏à charakterystyk´ powlekania

Z∏ote i srebrne farby ACRYLAC
Opatentowane zaledwie przed kilku
laty cieszà si´ ogromnà popularnoÊcià
wÊród drukarƒ zajmujàcych si´ wykonywaniem etykiet, opakowaƒ i materia∏ów
reklamowych. Stwarzajà ca∏kowicie nowe mo˝liwoÊci zdobienia druków, a po∏ysk i metaliczny efekt sà nieporównywalnie wy˝sze ni˝ dotychczas mo˝liwe
do osiàgni´cia w technice offsetowej.
W farbach zastosowano zupe∏nie nowe, specjalne pigmenty metalowe, bazujàce na szlifie mosi´˝nym lub te˝ na

Porównanie parametrów lakieru dyspersyjnego, ACRYLAC-Temp i UV
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i tworzà przez to bardzo g∏adkà warstewk´. Zalecane jest jednak dwukrotne
nanoszenie lakieru. Pierwsza warstwa
zamyka ca∏kowicie w bardzo krótkim
czasie powierzchni´ pod∏o˝a i nadrukowanej farby. Wiadomo, ˝e cz´Êç lakieru
przyjmowana jest przez warstewk´ farby, a cz´Êç wsiàka w porowatà struktur´
pod∏o˝a drukowego, co podczas schni´cia powoduje zawsze utrat´ po∏ysku naniesionego lakieru. Naniesienie drugiej
warstwy ACRYLAC-Temp w momencie,
kiedy i powierzchnia farby, i pod∏o˝a nasycona jest ju˝ lakierem, powoduje, ˝e
pozostaje ona w ca∏oÊci na wierzchu arkusza i tworzy bardzo g∏adkà powierzchni´ o bardzo wysokim po∏ysku.
Warunkiem osiàgni´cia tak znakomitych rezultatów jest utrzymanie temperatury lakieru na poziomie 40-45°C,
w której jego lepkoÊç spada ze 130 do
50 sekund. Zaleca si´ delikatne mieszanie lakieru, a jego uzupe∏nianie powinno
si´ odbywaç w stosunkowo ciàg∏y sposób, aby zapewniç wyrównywanie si´
temperatury. Zalecane jest tak˝e stosowanie w obu wie˝yczkach wa∏ków rastrowych z raklami komorowymi w celu
zapewnienia równomiernoÊci nanoszenia
warstwy lakieru.

Farby z∏ote i srebrne
ACRYLAC CORONA
Omówione na poczàtku farby z∏ote
i srebrne ACRYLAC zdecydowanie przewy˝szajà po∏yskiem i efektem metalicznym standardowe farby offsetowe. Stopieƒ uzyskiwania takich efektów ma jednak pewne granice z powodu w∏aÊciwoÊci stosowanych pigmentów metalicznych. Wiadomo, ˝e najlepsze rezultaty
osiàga si´ stosujàc pigmenty aluminiowe, ale ich stosowanie w systemach farb
wodnych niestety nie by∏o dotychczas
mo˝liwe.
Czasem jednak rzeczy niemo˝liwe
stajà si´ osiàgalne. Okaza∏o si´ bowiem,
˝e istnieje metoda obróbki technologicznej umo˝liwiajàca stosowanie ich tak˝e
w systemach farb wodnych – i tak powsta∏y najnowsze farby ACRYLAC CORONA.
Receptura ich oparta jest na pigmentach aluminiowych, stonowanych dodatkowo koncentratami pigmentowymi.
Z powodu bardzo wysokiego stopnia
g∏adkoÊci i rozmiarów pigmenty uk∏adajà
si´ p∏asko na powierzchni, równolegle
do siebie, tworzàc niezwykle b∏yszczàcà
pow∏ok´ podobnà do lustrzanej. Pigmenty sà bardzo d∏ugie, szerokie, a jednoczeÊnie niezwykle cienkie, bo ich gruboÊç w porównaniu ze standardowymi
pigmentami metalicznymi jest dziesi´ciokrotnie ni˝sza. Powoduje to ponadto doskona∏y stopieƒ krycia powierzchni. Ca∏y
efekt jest oczywiÊcie zale˝ny równie˝ od
jakoÊci pod∏o˝a drukowego: na wysoko-
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Porównanie efektów po∏ysku metalicznego farb z∏otych
jakoÊciowych materia∏ach efekt metaliczny jest porównywalny z t∏oczeniem
z∏otà folià.
Farby ACRYLAC CORONA wymagajà zastosowania podwójnej wie˝yczki lakierujàcej. W pierwszej nast´puje poddruk standardowym lakierem dyspersyjnym, a w drugiej w∏aÊciwe nadawanie
farby. Do lakierowania nale˝y stosowaç
p∏yty fotopolimerowe na pod∏o˝u aluminiowym.
Podczas drukowania zaleca si´ utrzymywanie temperatury farby poni˝ej
20°C, co zapewnia sta∏à charakterystyk´
w∏aÊciwoÊci i systematyczne mieszanie,
tak aby zapobiegaç wyst´powaniu ró˝nic w p∏ynnoÊci i tworzeniu si´ piany.
Poza tym charakterystyka stosowania

jest podobna do lakierów dyspersyjnych:
wysychajà one doÊç szybko, cz´Êciowo
wsiàkajàc w pod∏o˝e, a cz´Êciowo odparowujàc.
Z powodu neutralnoÊci sensorycznej
farby mogà byç stosowane do zadrukowywania opakowaƒ Êrodków spo˝ywczych i innych produktów wra˝liwych
organoleptycznie.
Nowa seria farb ACRYLAC CORONA z pewnoÊcià w krótkim czasie zdob´dzie popularnoÊç ze wzgl´du na swoje unikalne w∏aÊciwoÊci i mo˝liwoÊç uzyskania podczas drukowania w linii efektów, które do tej pory wymaga∏y stosowania dodatkowych technik uszlachetniania druku.

K∏opot w druku Ci doskwiera? Nie p∏acz, lecz wal do Hubera!
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historyczne wydarzenie

reprint pelpliƒskiego
egzemplarza
biblii gutenberga

Prace nad reprintem Biblii Gutenberga

Jedna ze stron Biblii

Pelplin dla wszystkich polskich drukarzy jest miejscem szczególnym. Piel´gnuje si´ tu ponad 170-letnie tradycje
drukarskie. To tu, w Wydawnictwie Diecezji Pelpliƒskiej „Bernardinum” powsta∏a idea wydania reprintu Biblii Gutenberga. Podczas obchodów 600. rocznicy
urodzin Mistrza z Moguncji we wrzeÊniu
2000 roku zebrana w Pelplinie braç drukarska podpisa∏a list intencyjny w sprawie wydania kopii pelpliƒskiego egzemplarza XV-wiecznej Biblii.
Pelpliƒska Biblia Gutenberga jest jednym ze 180 egzemplarzy dwutomowej
Biblii, wydrukowanych przez Gutenberga

w latach 1452-1455. Do tej pory na
Êwiecie zachowa∏o si´ 47 dzie∏ mogunckiego mistrza „czarnej sztuki”, z czego
35 na papierze, a 12 na pergaminie. Jedynie 17 z nich stanowi komplety. Jedyny
w Polsce egzemplarz tej „najdro˝szej
ksià˝ki na Êwiecie” przechowuje Muzeum Diecezjalne im. Biskupa Stanis∏awa
Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie.
Pelpliƒski egzemplarz sk∏ada si´ z dwóch
tomów wydrukowanych na papierze,
w oryginalnej XV-wiecznej oprawie wykonanej przez s∏ynnego introligatora, mistrza Henryka Costera z Lubeki. Podobnie jak pozosta∏e egzemplarze Biblii, równie˝ pelpliƒski zawiera ∏aciƒski tekst
Wszystkich Ksiàg Pisma Âwi´tego w t∏umaczeniu Êw. Hieronima oraz jego komentarze i prologi przej´te z obowiàzujàcej wówczas Wulgaty. Ca∏oÊç obejmuje
∏àcznie w obu tomach 641 kart in folio
zadrukowanych obustronnie w dwóch
kolumnach o wymiarach 285 x 85 mm,
zawierajàcych 40-41 wierszy. Brak w niej
ostatniej 217. karty w tomie II, zadrukowanej tekstem Apokalipsy, który urywa
si´ na rozdziale XX, wiersz 9.
Biblia pelpliƒska nale˝y do najcenniejszych spoÊród zachowanych egzemplarzy, a to z uwagi na charakter i sposób wykonania rubryk, czyli wpisania
kolorem czerwonym objaÊnieƒ na poczàtku i na koƒcu prologów oraz ksiàg,
a wi´c wszystkich „incipit” i „explicit”,
czego nie wykonano w druku dla unikni´cia zbyt wysokich kosztów zwiàzanych z powtórnym nak∏adaniem arkuszy

na pras´. Anonimowy rubrykator Biblii
pelpliƒskiej ró˝ni si´ od innych daleko
posuni´tà samodzielnoÊcià, tak ˝e zachodzà w niej znaczne odchylenia od innych egzemplarzy, co tym samym podnosi jej dokumentalnà wartoÊç.
Wyjàtkowe znaczenie pelpliƒskiego
egzemplarza Biblii Gutenberga podnosi
dodatkowo drobny, ale niezmiernie cenny szczegó∏. Na marginesie, pod lewà
szpaltà, na 46. stronie I tomu tego dzie∏a
szcz´Êliwie zachowana plamka o wymiarach 25 x 7 mm stanowi odbicie kszta∏tu czcionki, która zapewne wypad∏a
w trakcie pracy z ràk zecera. Âlad ten
umo˝liwia wspó∏czesnemu badaczowi
rekonstrukcj´ czcionki Gutenberga, co
dla historyków drukarstwa ma nieocenione znaczenie.
Pelpliƒski reprint XV-wiecznej Biblii
b´dzie czwartym w dziejach drukarstwa.
Jak zapowiadajà wydawcy, zostanie on
wydany – jak orygina∏ – w dwóch tomach, w nak∏adzie zbli˝onym do pierwotnego, a wi´c 180-200 egzemplarzy.
Kopia jako faksymile, ze wszystkimi zabrudzeniami i Êladami, jakie pozostawi∏
na kartach up∏ywajàcy czas, uka˝e si´
jeszcze w tym roku.
Aby jakoÊç przygotowywanego reprintu by∏a doskona∏a, wydawnictwo
„Bernardinum” zaprosi∏o do wspó∏pracy
grono wiodàcych firm poligraficznych
i specjalistów tej bran˝y. Jednà z nich
jest Michael Huber Polska, firma nale˝àca do Grupy Hubera, który jest najstarszym producentem farb graficznych na
Êwiecie. Firma Huber nie tylko wspiera
projekt reprintu Biblii Gutenberga dostarczajàc farby potrzebne do jego drukowania, ale przede wszystkim s∏u˝y
swoim wieloletnim doÊwiadczeniem
i wiedzà technologicznà.
Michael Huber zlokalizowa∏ w „Bernardinum” swoje „Latajàce laboratorium”, co umo˝liwia wykonywanie kompleksowych pomiarów na wszystkich etapach procesu poligraficznego. W porozumieniu z pelpliƒskà oficynà firma podarowa∏a urzàdzenia i oprogramowanie GretagMacbeth niezb´dne do pracy laboratorium. Sprz´t specjalistyczny taki jak:
spektrofotometr Spectro Eye, urzàdzenie
do pomiaru form drukowych iCPlate oraz
oprogramowanie ColorQuality i KeyWizard zosta∏ zakupiony dla „Bernardinum”
przez Michael Huber Polska za poÊrednictwem Mercor Polska. Zgromadzone podczas analiz wnioski wykorzystane zostanà
w procesie drukowania reprintu Biblii.
Jak przyznajà przedstawiciele Hubera, udzia∏ w przedsi´wzi´ciu wydania
reprintu Biblii Gutenberga wspólnie
z Wydawnictwem „Bernardinum” i innymi znakomitymi firmami to sprawa
niezwykle presti˝owa. Taka wspó∏praca
i jej efekt stanowià znakomità wizytówk´ dla ka˝dego z udzia∏owców.
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To te˝ zosta∏o wydrukowane naszymi farbami...
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napylaç,
proszkowaç
czy pudrowaç?

mariusz matuszewski

Najlepiej tego nie robiç... bez wzgl´du na to, jak nazwiemy t´ czynnoÊç.
Dlaczego? O tym za chwil´, teraz
s∏ów kilka o tym, kiedy powinniÊmy lub
musimy na∏o˝yç warstw´ proszku na
mokre odbitki.
Powód jest widoczny, zazwyczaj
o wiele bardziej, ni˝ byÊmy sobie tego
˝yczyli.
Widzimy odbicie farby na spodniej
stronie arkuszy. Co dalej?
Sortowanie odbitek, strata czasu,
materia∏u, dodruk brakujàcej liczby arkuszy, niedotrzymanie terminu, reklamacja
– jednym s∏owem nieszcz´Êcie.
Wystarczy jednak przed drukowaniem przeanalizowaç zlecenie.
Je˝eli b´dziemy u˝ywaç niech∏onnego pod∏o˝a drukowego, np. folii samoprzylepnych, papierów typu chromolux,
papierów metalizowanych i chcemy drukowaç „na stos” – u˝ycie proszku b´dzie koniecznoÊcià.

Proszek pod mikroskopem
Je˝eli musimy nadaç na arkusz grubà
warstw´ farby, na przyk∏ad koloru specjalnego lub gdy drukujemy ciemne fotografie, gdzie barw´ czarnà uzyskuje
si´ poprzez 100% na∏o˝enie wszystkich
farb triadowych, wtedy równie˝ proszek

oka˝e si´ nieodzowny. Nawet je˝eli
uwzgl´dnimy zjawisko trappingu, to b´dziemy mieli do czynienia z oko∏o 340%
standardowo przyj´tej dla drukowania
offsetowego iloÊci farby.
1,5 g/m2 mno˝ymy przez 3,4 i otrzymujemy wartoÊç 5,1 g/m2, czyli idealne
warunki do tego, abyÊmy zobaczyli niepo˝àdane zjawisko odbijania w stosie
na w∏asne oczy.
Aby do tego nie dopuÊciç, mo˝emy
wybraç jeden z trzech rodzajów proszków. A w∏aÊciwie dwóch, poniewa˝ najd∏u˝ej u˝ywane proszki na bazie w´glanu wapnia sà stosowane niezwykle
rzadko.
Produkt ten wytwarzany jest a˝
w 7 odmianach w zale˝noÊci od Êrednicy
ziaren, tj. od 10 do 80 mm. Jego kolejnà
zaletà jest zupe∏na nieszkodliwoÊç dla
zdrowia. Ma du˝y ci´˝ar w∏aÊciwy oraz
nie elektryzuje si´, spada wi´c tylko tam,
gdzie jest potrzebny, czyli na zadrukowane arkusze.
Najpopularniejsze sà proszki na bazie
skrobi i cukru.
Proszek skrobiowy, podobnie jak proszek na bazie w´glanu wapnia (CaCO3),
jest nieszkodliwy dla zdrowia; to czysty
produkt roÊlinny. Co go wyró˝nia, to
doskona∏a równomiernoÊç ziarna. Produkowany jest w czterech wielkoÊciach
ziarna: od 15 do 45 mm. Jego zmodyfikowana wersja (pokryta silikonem) jako
jedyny rodzaj proszku nadaje si´ do rozdzielania arkuszy polakierowanych lakierem wodnym.

a

Niewiele firm tak szybko, tak skutecznie i tak trwale
zadomowi∏o si´ na naszym rynku jak firma
Michael Huber. Zas∏uga to znakomitych wyrobów,
które oferuje. Wielki sukces firmy to w∏asne dzie∏o
jej twórcy – pana Janusza Cymanka.
Polska bran˝a poligraficzna wiele firmie
Michael Huber zawdzi´cza. DoÊç przypomnieç
wspó∏organizowanie Kongresu Poligrafów Polskich,
doroczne turnieje pi∏karskie drukarƒ
czy liczne akcje charytatywne...
Sk∏adajàc firmie, pracownikom i kierownictwu
serdeczne ˝yczenia z okazji 10-lecia istnienia w Polsce,
pragniemy podzi´kowaç za dotychczasowà wspó∏prac´
i wyraziç nadziej´, ˝e za 10 lat gratulacje b´dziemy
mogli z∏o˝yç z okazji 20-lecia dzia∏alnoÊci.
Redakcja „Poligrafii Polskiej”

b

a) proszek nieposortowany
b) proszek posortowany
Ostatni z kolei rodzaj proszku –
na bazie cukru – zosta∏ stworzony po to,
aby umo˝liwiç to, co by∏o niemo˝liwe,
czyli prowadziç arkusze kilka razy przez
maszyn´ drukujàcà i za ka˝dym razem
napylaç.
Jakie sà rezultaty takiego zabiegu
przy u˝yciu proszku skrobiowego lub na
bazie w´glanu wapnia, pami´taç d∏ugo
b´dzie ka˝dy, kto tego próbowa∏.
Bia∏e od proszku obciàgi, szorstka
i matowa powierzchnia zadruku. O tym,
˝e nie da si´ takich arkuszy pofoliowaç
czy polakierowaç (no, mo˝e lakierem
matowym?), nie ma potrzeby wspominaç...
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Sceptycy mówià, ˝e próbowali
i si´ nie rozpuszcza – im mo˝na poddaç
tylko pod rozwag´ fakt, ˝e w szklance
herbaty 20 ∏y˝eczek cukru rozpuÊciç te˝
si´ nie da.
To, co wspólne dla wszystkich rodzajów proszków, to ich zadania w procesie
technologicznym:
• zapobieganie odciàganiu przez rozdzielanie arkuszy,
• zapewnienie minimalnego odst´pu
mi´dzy arkuszami, koniecznego do
utrwalenia warstwy farby,
• funkcja warstwy poÊlizgowej.

Dobór proszku do gramatury papieru
Mo˝na te˝ spytaç krajacza, co myÊli
o maszyniÊcie, który proszkuje zbyt obficie arkusze. Móg∏by okreÊliç to bardzo
dosadnie.

Czym si´ ró˝ni proszek cukrowy?
Otó˝ rozpuszcza si´ on w roztworze nawil˝ajàcym nie pogarszajàc jego w∏aÊciwoÊci.

najstarszy
podr´cznik
dla drukarzy

ewa rajnsz

Jubileusz 10-lecia naszej
firmy postanowiliÊmy uczciç
mi´dzy innymi przez wydanie
prawdopodobnie pierwszego
na Êwiecie podr´cznika dla
drukarzy.
Jest to ksià˝ka autorstwa
Paw∏a Patera zatytu∏owana
„De Germaniae miraculo
optimo, maximo, typis literarum, earumque differentiis,
dissertatio...”, która ukaza∏a
si´ w 1710 roku i omawia∏a
rozwój poligrafii w Europie,
sprawy techniczne zwiàzane
z produkcjà drukarskà, zasady
zdobnictwa druków oraz ró˝ne kroje czcionek. Jej autor
by∏ znanym drukarzem i teoretykiem drukarstwa, który
pracowa∏ mi´dzy innymi
w drukarni we Wroc∏awiu,
Strona tytu∏owa
pierwszego podr´cznika
dla drukarzy z roku 1710
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Wymagania stawiane proszkom:
• niehigroskopijnoÊç,
• w∏aÊciwe posortowanie w poszczególnych Êrednicach,
• niewywo∏ywanie odczynów alergicznych.
Na zakoƒczenie dla przypomnienia
zalecenia dotyczàce doboru odpowiedniej Êrednicy ziaren proszku do rodzaju
i gramatury u˝ywanego pod∏o˝a (tab.).

studiowa∏ w Jenie i Lipsku, wyk∏ada∏
matematyk´, a od 1707 prowadzi∏
w Gdaƒsku szko∏´ technicznà nauczajàc
w niej rzemios∏a „czarnej sztuki”. Trzy
lata póêniej uzyska∏ zezwolenie Rady
Miejskiej Gdaƒska na otwarcie w∏asnej
drukarni, która stanowi∏a przez ca∏y
czas integralnà cz´Êç szko∏y. Znajdowa∏y
si´ w niej 2 prasy typu holenderskiego,
prasa miedziorytnicza oraz wyposa˝enie
w formie 28 krojów pism i materia∏ów
zdobniczych.
Pierwszym dzie∏em wyt∏oczonym
przez prasy drukarni Patera by∏ w∏aÊnie
traktat na temat drukarstwa, który postanowiliÊmy wydaç w formie reprintu.
Ksià˝k´ wykona∏a dla nas drukarnia
Wydawnictwa Diecezji Pelpliƒskiej
„Bernardinum” pracujàca w∏aÊnie nad
historycznym projektem wydania
reprintu Biblii Gutenberga.
Mamy nadziej´, ˝e unikatowy charakter tej ksià˝ki dostarczy koneserom
sztuki drukarskiej wielu wzruszeƒ i pozwoli na zadum´ nad korzeniami wspó∏czesnej poligrafii. Tym bardziej, ˝e czasy,
kiedy drukarstwo by∏o prawdziwà sztukà, odchodzà ostatnio coraz wi´kszymi
krokami w zapomnienie.

To te˝ zosta∏o wydrukowane naszymi farbami...
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Z naszymi klientami ...

... nie tylko drukujemy

Z naszymi klientami ...

. . . nie tylko drukujemy

PRZEDSTAWIAMY
NIEKTÓRYCH
NASZYCH
KLIENTÓW
Zespó∏ stacji
odwijajàcych
do b´bna
wk∏adkujàcego

AGORA SA
Spó∏ka Agora i „Gazeta Wyborcza”,
której Agora jest wydawcà, powsta∏y
przed wyborami do parlamentu w 1989
roku. „Gazeta” sta∏a si´ pierwszym niezale˝nym dziennikiem w kraju, a Agora
wyros∏a na jednà z najbardziej znanych
i rentownych spó∏ek (jest pierwszà polskà

fot. Robert Kostka

Górne zespo∏y
drukujàce maszyny
KBA Colora

fot. Robert Kostka

spó∏kà medialnà notowanà na gie∏dach
w Warszawie i Londynie; wÊród 500 najwi´kszych polskich firm w 2001 roku zajmuje 165. pozycj´, a wÊród firm prywatnych o najwy˝szej rentownoÊci brutto
znajduje si´ na miejscu pierwszym).
Agora SA jest obecnie w∏aÊcicielem
23 radiostacji lokalnych, czwartego pod
wzgl´dem popularnoÊci portalu internetowego w Polsce oraz 13 magazynów,
odkupionych na poczàtku bie˝àcego roku od wydawnictwa Prószyƒski i S-ka.
Wydaje równie˝ bezp∏atnà gazet´ „Metro” rozprowadzanà na terenie Warszawy i kilku innych miast. Sztandarowym
przedsi´wzi´ciem Agory jest jednak
„Gazeta Wyborcza” – najwi´kszy i najbardziej rentowny polski dziennik, zarówno pod wzgl´dem nak∏adu, jak
i przychodów z reklam.
Âredni tygodniowy nak∏ad „Gazety
Wyborczej” to 550 tys. egzemplarzy,
w piàtki wzrasta on do 900 tys., a przy
wydaniach specjalnych wynosi nawet
1,5 mln egz. Gazeta oraz magazyny wy-
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Ustawienie maszyn drukujàcych pozwala na konfigurowanie ich jako trzech
sekcji drukujàcych w ka˝dej drukarni.
KBA Colora to maszyny nowoczesne
i bardzo wydajne: pozwalajà na zadrukowywanie od 8 do 160 stron wielobarwnych w jednym produkcie z pr´dkoÊcià do 70 tys. egzemplarzy na godzin´. W Warszawie pracuje 9 wie˝ drukujàcych, a w Pile i Tychach po 8. Maszyny
sà wykorzystywane w ró˝nych konfiguracjach, w zale˝noÊci od zapotrzebowania. Mogà pracowaç jednoczeÊnie np.
4 wie˝e z jednym urzàdzeniem z∏amujàcym wst´g´ papieru albo wszystkie
9 z 2 urzàdzeniami z∏amujàcymi. Ich wydajnoÊç pozwala drukarniom wykony-

magajà rozbudowanej bazy poligraficznej, co spowodowa∏o, ˝e spó∏ka przeznacza∏a na ten cel znaczne Êrodki, m.in.
uzyskane z emisji akcji. Agora posiada
trzy drukarnie, które zosta∏y wybudowane w ciàgu zaledwie trzech lat: w Tychach (uruchomiona we wrzeÊniu
1998), w Warszawie-Bia∏o∏´ce (czerwiec
2000) oraz najnowszà w Pile, oddanà do
u˝ytku w po∏owie ubieg∏ego roku.
W sumie pracuje w nich ponad 650
osób. Park maszynowy we wszystkich
drukarniach jest podobny: przygotowalnia oparta na sprz´cie Agfy, pe∏noformatowe maszyny drukujàce coldsetowe
KBA Colora oraz rozbudowany system
ekspedycji firmy Ferag, obejmujàcy linie
do automatycznego wk∏adkowania produktów reklamowych do gazet.
Wszystkie trzy drukarnie specjalizujà
si´ w druku wielobarwnym, dlatego te˝
wykonywane w nich produkty sà coraz
bardziej kolorowe. Maszyny drukujàce
sà wyposa˝one w automatyczny system
podawania farb firmy Technotrans.

Wydanie specjalne

waç równie˝ us∏ugi drukarskie dla niezale˝nych klientów: od dzienników do
du˝ych i ma∏ych tygodników lokalnych.
Drukarnie Agory oraz jej wyspecjalizowana komórka technologiczna stale
wspó∏pracujà z dostawcami materia∏ów
poligraficznych w celu poprawienia jakoÊci druku, poprawy standaryzacji
i optymalizacji kosztów. Wykorzystywane do produkcji papier, farby, filmy, p∏yty
sà materia∏ami o najwy˝szej Êwiatowej
jakoÊci. Podlegajà one sta∏ej kontroli jakoÊci zarówno u producenta, jak
i w drukarniach.
Jeden z g∏ównych dostawców farb to
firma Michael Huber. Logistyka dostaw
farb oparta jest na zwrotnych kontenerach o wadze brutto do jednej tony. Po
opró˝nieniu w drukarni puste kontenery
sà wysy∏ane drogà làdowà do fabryki
Hubera w Monachium.
O d∏ugoletniej wspó∏pracy obu firm
mówi Marek Nowosielski, zast´pca dyrektora ds. technologicznych: Jednym
z naszych partnerów handlowych
jest firma Michael
Huber Polska. To
nasz wiodàcy dostawca farb i Êrodków pomocniczych
do druku, z którym
od wielu lat doskonalimy nasze produkty. Wspólnie przeprowadzamy próby
i testy nowych materia∏ów. Wspó∏praca
z firmà Michael Huber Polska gwarantuje pewnoÊç dostaw i dobrà jakoÊç
produktów.

amcor
Polska sa
Firma Amcor Polska z ¸odzi jest jednym z najwi´kszych w Polsce zak∏adów
produkujàcych opakowania tytoniowe
i spo˝ywcze. Dzia∏ajàc na rynku od niemal dziesi´ciu lat, zatrudnia obecnie ponad 300 osób i z inwestycjami wielkoÊci
45 mln USD oraz obrotami rz´du
200 mln z∏ rocznie nale˝y do najwi´kszych drukarƒ w naszym kraju.
Poczàtki przedsi´biorstwa znanego
dziÊ pod nazwà Amcor Polska si´gajà
1993 roku, kiedy to firma Rentsch przej´∏a ∏ódzkà drukarni´ Pol-Graf. W styczniu 1994 roku w zak∏adzie rozpocz´∏y
si´ prace remontowo-budowlane, trzy
miesiàce póêniej w firmie ruszy∏a produkcja opakowaƒ drukowanych w technice offsetowej, a w maju – wkl´s∏odrukowej. Od poczàtku Rentsch Polska (tak
wówczas brzmia∏a nazwa firmy) produkowa∏a dla najwi´kszych koncernów tytoniowych, takich jak Philip Morris i BAT,
Seita, Reemtscha. Uruchomienie dzia∏alnoÊci nastàpi∏o w znakomitym dla tego
rodzaju produkcji czasie. Wówczas zaczyna∏a si´ prywatyzacja polskich zak∏adów tytoniowych, konkurencja mi´dzy
producentami by∏a coraz wi´ksza, co
wp∏yn´∏o m.in. na popraw´ jakoÊci opakowaƒ do papierosów.
W 1995 roku firma Rentsch Polska
zosta∏a przej´ta przez australijski koncern Amcor, którego zarzàd w listopadzie tego samego roku wyrazi∏ zgod´ na
rozbudow´ polskiego zak∏adu firmy.
Jeszcze w grudniu rozpocz´to budow´
nowej hali produkcyjnej i magazynowej.
W po∏owie 1996 roku w drukarni zacz´to monta˝ nowej maszyny wkl´s∏odrukowej Bobst Lemanic 820 (drugiej ju˝
maszyny tego rodzaju w firmie), która
rozpocz´∏a produkcj´ w paêdzierniku.
W czerwcu kolejnego roku Amcor Polska uzyska∏a certyfikat jakoÊci ISO 9002.
Potwierdzeniem sukcesu firmy by∏y
d∏ugoterminowe kontrakty z wielkimi
mi´dzynarodowymi koncernami
tytoniowymi.
We wrzeÊniu 1998 roku firma zainstalowa∏a nowà pe∏noformatowà 6-kolorowà maszyn´ offsetowà MAN Roland
706 wyposa˝onà w wie˝´ lakierujàcà.
W paêdzierniku 1998 w firmie zapad∏y
strategiczne decyzje o uruchomieniu
drugiego zak∏adu produkcyjnego, zajmujàcego si´ drukowaniem opakowaƒ
gi´tkich. Zak∏ad ten, dzia∏ajàcy pod nazwà Amcor Flexibles Europe, rozpoczà∏
prac´ w listopadzie 1999, produkujàc
opakowania gi´tkie przede wszystkim

dla firm z bran˝y spo˝ywczej i cukierniczej (opakowania do kawy i s∏odyczy).
Na potrzeby nowego zak∏adu zakupiono
9-zespo∏owà maszyn´ wkl´s∏odrukowà
Rotopack 300-3R firmy Rotomec oraz
urzàdzenia uzupe∏niajàce, w tym laminator Super Simplex Combi. We wrzeÊniu
ubieg∏ego roku podj´to decyzj´ o zakupie drugiej linii produkcyjnej do zak∏adu
AFE, tak˝e wyprodukowanej przez firm´
Rotomec. W maju 2002 rozpoczà∏ si´
monta˝ maszyny w ¸odzi.
Warto dodaç, ˝e w 2000 roku firma
Amcor Polska zaj´∏a I miejsce w konkursie na najbardziej dynamicznie rozwijajàcà si´ firm´ w Polsce w kategorii ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. Organizatorem by∏ „Puls Biznesu” pod patronatem
premiera RP Jerzego Buzka. Nagrod´
wr´czy∏ przedstawicielom firmy premier
Jerzy Buzek. Od wielu lat Amcor Polska
wspiera kultur´, u˝yczajàc miejsca gale-

rii, w której sà prezentowane dzie∏a
∏ódzkich artystów. Firma sponsoruje te˝
rozliczne przedsi´wzi´cia kulturalne:
spektakle, wystawy, wydawnictwa.
Z firmà Michael Huber Polska drukarnia Amcor Polska wspó∏pracuje
od 5 lat.
Mówi prezes Amcor Polska Jerzy
Czubak: Z firmà Michael Huber Polska
wspó∏pracujemy od pi´ciu lat zakupujàc
u nich farby offsetowe do produkcji
etykiet dla naszych strategicznych
klientów.
Cieszymy si´ mogàc oceniç t´
wspó∏prac´ jako wzorowà i mogàcà
stanowiç dobry wzór dla wszystkich
kontaktów partnerskich w biznesie.
Z przyjemnoÊcià obserwujemy rozwój firmy Huber na rynku polskim,
a tak˝e jej zaanga˝owanie spo∏eczne
i ˝yczymy, by nie ustawa∏a w wysi∏ku
realizacji swoich wizji.

Z okazji jubileuszu 10-lecia dzia∏alnoÊci
Michael Huber Polska
sk∏adamy naszym kolegom
z zaprzyjaênionej firmy
˝yczenia
wielu dalszych lat
owocnej i pe∏nej sukcesów dzia∏alnoÊci
na rynku poligraficznym
Zarzàd i pracownicy
Grafikus - Systemy Graficzne
Sp z o.o.
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bia∏ostockie
zak∏ady
graficzne sa
Bia∏ostockie Zak∏ady Graficzne sà
najwi´kszym przedsi´biorstwem poligraficznym we wschodniej Polsce i nale˝à
do czo∏ówki drukarƒ dzie∏owych w kraju. Ich atuty to nowoczesny park maszynowy i ponad 55 lat doÊwiadczeƒ
w drukowaniu i oprawie ksià˝ek –
zw∏aszcza oprawie twardej, w której
zak∏ad si´ specjalizuje.
NiegdyÊ paƒstwowe, Bia∏ostockie Zak∏ady Graficzne zosta∏y z dniem 1 stycznia 2000 roku skomercjalizowane. Powo∏any zosta∏ zarzàd w sk∏adzie: Antonina Kuchlewska – prezes, Anna Syczewska oraz Janusz Wójcik. Od tej pory poczyniono wiele znaczàcych inwestycji,
g∏ównie ze Êrodków w∏asnych, co jest
warte podkreÊlenia. W roku 2000 wartoÊç inwestycji wynios∏a ponad 2300 tys.
z∏; kupiono m.in. nowoczesne urzàdzenia dla introligatorni: trójnó˝ firmy Kolbus, automat do monta˝u ok∏adek Stahl,
maszyn´ do t∏oczenia folià, urzàdzenie
do wycinania registrów. W marcu 2001
roku w BZGraf. rozpocz´∏a prac´ pierwsza w Polsce maszyna do oprawy zintegrowanej SAB 100 firmy Petratto. Najnowsze maszyny drukujàce to 4-kolorowe KBA Rapida; model 104 zosta∏ zakupiony w 1998 roku, a w listopadzie
ub.r. uruchomiono Rapid´ 105 – jeden
z najnowoczeÊniejszych modeli produkowanych przez firm´ Koenig&Bauer –
wraz z systemem kontroli jakoÊci Densitronic S, do którego pod∏àczono obie
maszyny.
Takie wyposa˝enie oraz doÊwiadczenie 250-osobowej za∏ogi owocujà wysokà jakoÊcià drukowanych tu podr´czników szkolnych, s∏owników, wydawnictw

System
do podawania
farby z tub
firmy Michael
Huber Polska

encyklopedycznych i albumowych, ksià˝ek beletrystycznych, ksià˝ek dla dzieci,
atlasów, poradników, przewodników,
czasopism, kalendarzy, opakowaƒ
i wszelkiego rodzaju druków. Do sta∏ych
klientów nale˝à m.in. takie wydawnictwa, jak: Bertelsmann/Âwiat Ksià˝ki,
Egmont, Wiedza i ˚ycie/Hachette Livre,
PWN, WSiP, ˚ak, Juka, Bauer Weltbild
Antonina Kuchlewska, prezes BZGraf.
uruchamia ostatnio zakupionà maszyn´
KBA-Rapida 105

Media. Zak∏ady drukujà równie˝ na eksport do Moskwy, Budapesztu i Szwajcarii. Pozycje wykonane przez BZGraf. by∏y
wielokrotnie nagradzane, m.in. w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksià˝ek na „Najpi´kniejsze Ksià˝ki
Roku”.
Niema∏y wp∏yw na ostateczny kszta∏t
druków ma farba drukarska; jednym

z g∏ównych jej dostawców do Bia∏ostockich Zak∏adów Graficznych jest firma
Michael Huber Polska, która zainstalowa∏a w drukarni dwa systemy do podawania farb z tub do maszyn drukujàcych. O zaletach takiego systemu oraz
o wspó∏pracy z firmà MHP mówi prezes
Antonina Kuchlewska: Dzi´ki systemowi
mo˝emy korzystaç z farb, które nie sà
pakowane w puszki, tylko w tuby; daje
to du˝e oszcz´dnoÊci, gdy˝ dzi´ki temu
wykorzystujemy farby do ostatniego
grama. Dzia∏anie systemu polega bowiem na wyciskaniu farby z tuby do
czysta, bez ˝adnych pozosta∏oÊci, podczas gdy z puszki po prostu nie da si´
wybraç szpachlà farby do koƒca. Drugim bardzo istotnym elementem jest
aspekt ekologiczny: tuby sà opakowaniami zwrotnymi, co pozytywnie wp∏ywa na ochron´ Êrodowiska – nie ma
resztek farb i zu˝ytych opakowaƒ, które
musielibyÊmy wywoziç. Natomiast jeÊli
chodzi o cen´, to farba w tubach kosztuje tyle samo, co w puszce. Jak wi´c
widaç, system tub daje sporo korzyÊci.
Stosujemy go ju˝ od kilku lat, mamy zainstalowane tuby na dwóch wysoko wydajnych maszynach Rapida (korzystamy
z farb, które równie˝ noszà nazw´ Rapida). Sà to bardzo szybkie maszyny;
dzi´ki systemowi nie trzeba zatrzymywaç maszyny w celu uzupe∏nienia farby,
poniewa˝ odbywa si´ to automatycznie:
przy ka˝dym zespole drukujàcym jest

Laurka na Dziesi´ciolecie
Firma Michael Huber Polska to profesjonalizm, Êwietny produkt, wspania∏y serwis ...
Z Januszem Cymankiem i jego kolegami wspó∏pracujemy od lat. Prze˝yliÊmy w tym czasie
ró˝ne chwile, czasami bardzo trudne. To, co ceni´ sobie u Janusza Cymanka, to jego filozofia
prowadzenia biznesu – interesów nie prowadzà firmy z firmami, ale ludzie z ludêmi.
Interesy z Nim i Jego ludêmi b´dziemy robili zawsze, bo poza tym, co dzisiaj naturalnie
niezb´dne, czyli jakoÊcià produktu i serwisu, sà to po prostu fantastyczni ludzie
i wspó∏praca z Nimi to czysta przyjemnoÊç.
Dariusz Tomczak
Winkowski Sp. z o.o.
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zainstalowane rami´, które po odpowiednim ustawieniu wyciska farb´ z tuby. Poczàtkowo maszyniÊci nieufnie
podchodzili do tego rozwiàzania – jak
do ka˝dej nowoÊci; teraz natomiast myÊl´, ˝e gdyby im to zabraç, byliby niezadowoleni: ju˝ si´ przyzwyczaili i uwa˝ajà, ˝e system jest bardzo przydatny.
Uwa˝am wi´c, ˝e system tub powinien
byç stosowany, szczególnie przy szybkich maszynach, bo poza oszcz´dnoÊciami u∏atwia prac´. Jest jeszcze jeden
po˝ytek z tub – choç mo˝e troch´ niezr´cznie o tym wspominaç, ale wiadomo, ˝e puszk´ z farbà mo˝na wynieÊç
z zak∏adu, natomiast w przypadku tub
taka ewentualnoÊç nie wchodzi w gr´.
W ten sposób mo˝na wi´c tak˝e przeciwdzia∏aç nieuczciwym pracownikom.
Nasza wspó∏praca z firmà Michael
Huber Polska trwa ju˝ od wielu lat
i uk∏ada si´ bardzo dobrze. Jest to firma, która bardzo szybko reaguje na
wszelkie potrzeby drukarni, co jest niezwykle istotne. Uwa˝am, ˝e farby Hubera sà dobre jakoÊciowo i konkurencyjne cenowo w swojej klasie, tak wi´c
bardzo sobie chwalimy t´ wspó∏prac´,
która od lat przebiega bez ˝adnych
konfliktów. Obecnie wiele spraw za∏atwiamy po prostu na telefon, bez zb´d-

nych formalnoÊci. Wspó∏pracujemy
g∏ównie z oddzia∏em w Warszawie,
z panià Ewà Rajnsz.
Farby firmy Michael Huber stosujemy do produkcji wysokojakoÊciowej,
czterokolorowej; sà to albumy i inne
pozycje o wysokiej jakoÊci. Ostatnio
w telewizji pani Beata Tyszkiewicz
przedstawia∏a swojà ksià˝k´-album
„Moje dzieci” i dzi´kowa∏a Bia∏ostockim Zak∏adom Graficznym za pi´kne jej
wydrukowanie, a drukowana ona by∏a

w∏aÊnie farbami Hubera. DrukowaliÊmy
równie˝ tymi farbami dla wydawnictwa
Hachette Livre przewodnik w formie albumu „Polska”, który jako produkt dosta∏ Medal Europejski. Jest to dla nas
du˝a satysfakcja, a swój udzia∏ ma
w niej równie˝ firma Michael Huber
Polska.

Z okazji jubileuszu zwiàzanego z dziesi´cioletnià
aktywnà i owocnà dzia∏alnoÊcià
na polskim rynku poligraficznym,
gratulacje z powodu dotychczasowych osiàgni´ç
oraz ˝yczenia szerokich i tak barwnych,
jak oferta firmy MICHAEL HUBER POLSKA
perspektyw na polskim rynku sk∏adajà
Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie

drukarnia
fleksograficzna

„pol-zdob”
Drukarnia fleksograficzna „Pol-Zdob”
jest prywatnà firmà z kapita∏em wy∏àcznie polskim. W∏aÊcicielem firmy jest
Zbigniew Kieroƒski.
Firma powsta∏a w 1985 roku jako
producent galanterii papierniczej, przekszta∏cajàc si´ w 1996 roku w drukarni´
fleksograficznà dysponujàcà maszynà
fleksograficznà szeÊciokolorowà. W roku
2001 wyposa˝enie drukarni zosta∏o
uzupe∏nione o maszyn´ siedmiokoloroW∏aÊciciel firmy „Pol-Zdob”
Zbigniew Kieroƒski

wà z opcjami drukowania opakowaƒ
gi´tkich w roli, zadruku kartonu z mo˝liwoÊcià jego wykrawania, przegniatania
i t∏oczenia. Maszyna jest przystosowana
równie˝ do drukowania etykiet oraz laminowania.
Z uwagi na wzrastajàce wymogi rynku pod wzgl´dem jakoÊci druku przy
jednoczesnym obni˝aniu kosztów maszyna zosta∏a wyposa˝ona w stacje do
drukowania farbami UV.
Drukarnia „Pol-Zdob” Êwiadczy
us∏ugi w zakresie drukowania na foliach
polipropylenowych, aluminiowych i papierze. Wspó∏pracuje z firmami: House
of Prince, Kamis, Maspex, Skawa oraz
wytwórniami makaronów i innymi zak∏adami przemys∏u spo˝ywczego.
Wspó∏praca z producentami papierosów i produktów spo˝ywczych stawia

drukarni wysokie wymagania technologiczne i organizacyjne. W realizacji zleceƒ niezb´dna jest wspó∏praca z dostawcami materia∏ów produkcyjnych, do
których nale˝y Michael Huber Polska.
W∏aÊciciel firmy Zbigniew Kieroƒski
jest zadowolony z tej wspó∏pracy.
Pierwszy kontakt drukarni z firmà
Michael Huber Polska mia∏ miejsce na
poczàtku lat 90. – wspomina. – Z chwilà
rozwoju drukarni wzajemne kontakty
firm ulega∏y poszerzeniu: najpierw
o kontakty handlowe, póêniej o serwis,
wrsezcie o opracowanie i wdra˝anie
nowych rozwiàzaƒ oraz szkolenie za∏ogi w dziedzinie technologii farb.
Tak szeroki zakres us∏ug oferowanych
przez firm´ Michael Huber Polska,
jak równie˝ naszà wspó∏prac´ oceniam
bardzo dobrze.
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Wanda i Piotr
Grzegorczykowie,
w∏aÊciciele
drukarni Pegwan

drukarnia
pegwan
Drukarnia Pegwan powsta∏a w 1983
roku. Za∏o˝yli jà Wanda i Piotr Grzegorczykowie. Od poczàtków istnienia zak∏adu dà˝yli do tego, by drukarnia sta∏a si´
firmà znanà, solidnà i nowoczesnà.
Wszystkie dzia∏ania w∏aÊcicieli by∏y wi´c
temu dà˝eniu podporzàdkowane.
W pierwszych latach zak∏ad nie wyró˝nia∏ si´ na tle innych zak∏adów poligraficznych powstajàcych w tym czasie na
Lubelszczyênie. Obecnie jest drukarnià,
która wykonuje zlecenia nie tylko dla
klientów z regionu czy z Polski, ale równie˝ z zagranicy. W ciàgu kilku ostatnich
lat zosta∏a kilkakrotnie powi´kszona powierzchnia produkcyjna, co wiàza∏o si´
z unowoczeÊnianiem parku maszynowego. Rozwój ten podyktowany by∏ oczekiwaniami odbiorców i sta∏ si´ odpowiedzià na rysujàce si´ perspektywy obs∏ugi
nowych i coraz wi´kszych klientów.
Poza tym w∏aÊciciele drukarni zabiegali
o to, by dotrzymaç kroku konkurencji
dzia∏ajàcej na rynku poligraficznym
nie tylko swojego regionu.
Profesjonalizm liczàcej 45 osób za∏ogi, bezustannie dokszta∏canej i dostosowywanej do ciàgle zmieniajàcych si´
wymagaƒ rynku, przy u˝yciu tak nowoczesnego parku maszynowego jest

w stanie zaspokoiç potrzeby nawet najbardziej wymagajàcych klientów.
Równolegle z nawiàzywaniem wspó∏pracy z nowymi odbiorcami w drukarni
przeprowadzono równie˝ zmiany w procesach zarzàdzania firmà, strategii marketingowej, produkcji oraz sprzeda˝y.
Obecnie Pegwan dysponuje w∏asnà
przygotowalnià offsetowà. Dzia∏ drukowania wyposa˝ony jest w nowoczesne
wielokolorowe (5- i 6-kolorowe z zespo∏em lakierujàcym) maszyny drukujàce
Speedmaster firmy Heidelberg. Introligatornia drukarni wyposa˝ona jest w maszyny i urzàdzenia potrzebne do wykoƒczenia drukowanych materia∏ów.
Pegwan wspó∏pracujàc z du˝ymi
koncernami specjalizuje si´ w produkcji
etykiet, materia∏ów reklamowych oraz
opakowaƒ.
Drukarnia od wielu lat pos∏uguje si´
farbami firmy Michael Huber Polska,
które w procesie drukowania sprawdzi∏y
si´ jako farby dobre i stabilne kolorystycznie
Bardzo dobrà cechà farb Michael
Huber Polska jest du˝a trwa∏oÊç kolorów po wydrukowaniu, co przy produkcji, którà wykonujemy, ma ogromne
znaczenie – twierdzà szefowie produkcji
Jerzy Jankowski i Tadeusz Grzegorczyk.

Podzi´kowanie
10 lat istnienia Firmy Michael Huber Polska
to 10 dobrych lat dla poligrafii w Polsce.
Dzi´ki naszej wieloletniej wspó∏pracy z Michael Huber Polska
zrobiliÊmy du˝y krok naprzód w technologii drukowania
(w tym monta˝ dozowników farb na maszynach offsetowych).
RozwiàzaliÊmy te˝ dzi´ki konsultacjom z technikami MHP
wiele problemów wyst´pujàcych w naszej drukarni.
˚yczymy dalszych sukcesów na wiele nast´pnych lat!
Zarzàd i pracownicy
Bia∏ostockich Zak∏adów Graficznych SA
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Szczególnie wa˝nym elementem
wspó∏pracy z dostawcà farb jest szybkoÊç realizacji zamówieƒ kolorów
wg wzorów Pantone; farby sà dostarczane w kilka godzin po z∏o˝eniu
zamówienia w tym samym dniu.
Drukarnia Pegwan jest wi´c zadowolona z serwisu farbowego firmy
Michael Huber Polska.

Gryf
warszawa
sp. z o.o.
Gryf Warszawa Sp. z o.o. jest liderem wÊród producentów direct mail
w Polsce. Firma od wielu lat specjalizuje
si´ w skomplikowanych produkcjach
poligraficznych dla mi´dzynarodowych
agencji reklamowych. Produkcje na najwy˝szym poziomie sà mo˝liwe dzi´ki
stosowanym najnowoczeÊniejszym
technologiom oraz doskona∏ej organizacji pracy.
Dynamiczny rozwój firmy by∏ mo˝liwy dzi´ki przemyÊlanym i wybiegajàcym w przysz∏oÊç inwestycjom zarzàdu.
W ramach drukarni funkcjonuje najnowoczeÊniejszy w Europie Ârodkowo-Wschodniej lettershop. Znajdujà si´
w nim dwie linie mailingowe M7 i M6
wraz z unikatowymi systemami do personalizacji i security printing, maszyny
do pakowania w koperty i foli´, a tak˝e
sprz´t do wklejania próbek produktów.
Podczas targów IPEX 2002 podpisano
kontrakty na dostaw´ kolejnych systemów direct mail. Zastosowane w firmie
procedury i zabezpieczenia spe∏niajà
najbardziej rygorystyczne wymogi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
W drukarni pracujà maszyny drukujàce cztero- i pi´ciokolorowe w formacie
B1. Uwzgl´dniajàc jakoÊciowe oczekiwania klientów, w ubieg∏ym roku zain-

kujawskie
zak∏ady
poligraficzne

druk-pak sa

Pracownicy firmy
Gryf Warszawa Sp. z o.o.
stalowano w Gryfie nowà 5-kolorowà
maszyn´ drukujàcà Roland w formacie
B1, wyposa˝onà w sekcj´ lakierujàcà
i CCI. W maszynie zainstalowano system
PECOM do zarzàdzania produkcjà.
Firma posiada ponadto introligatorni´
wyposa˝onà w urzàdzenia do wykrawania do B0, foliowania, lakierowania UV
(w tym do lakierowania punktowego),
kaszerowania i z∏amywania.
W siedzibie w Warszawie pracuje
ploter tnàcy firmy Barco – Konsberg s∏u˝àcy do produkcji modeli standów, hangerów i innych form przestrzennych.
Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz pomys∏om swoich pracowników Gryf realizuje szeroki wachlarz
zleceƒ: ulotki, plakaty, broszury, katalogi, standy, hangery, woblery, displaye,
zintegrowane pakiety mailingowe i in.
Z Gryfem wspó∏pracujà mi´dzy innymi
takie firmy, jak: Sony, Polkomtel, Toyota,
Renault, Mercedes, Peugeot, BP, Orlen,
Coca Cola, Pekao SA, Telekomunikacja
Polska, Phillip Morris.
Firma specjalizuje si´ w produkcji
trudnych i skomplikowanych mailingów,
poczàwszy od kilkuset sztuk a˝ po milionowe nak∏ady. Lata doÊwiadczeƒ produkcyjnych – jak twierdzà przedstawiciele firmy – przy realizacji wielu trudnych
kampanii, umiej´tnoÊci zdobyte w czasie
szkoleƒ w kraju i za granicà sprawiajà, ˝e
Gryf jest cenionym partnerem w realizacji dzia∏aƒ direct mail. Firma posiada
przedstawicielstwa w Rosji i na Ukrainie.
Od niedawna Gryf Warszawa wspó∏pracuje z Michael Huber Polska w zakresie dostaw farb i lakierów oraz Êrodków
chemicznych. Najcz´Êciej u˝ywane sà
bardzo szybko schnàce farby skalowe do
druku arkuszowego z serii Rapida 7000
charakteryzujàce si´ ponadto optymalnà mo˝liwoÊcià szybkiego odwracania
arkuszy i dalszej obróbki bez obawy
o Êcieranie bàdê odciàganie. Michael
Huber jest równie˝ dostawcà farb mieszanych oraz lakierów dyspersyjnych
b∏yszczàcych i matowych, których Gryf
Warszawa jest du˝ym odbiorcà.

Druk-Pak SA w lipcu 2002 roku obchodzi jubileusz trzydziestolecia. Utworzone w 1972 r. paƒstwowe przedsi´biorstwo Kujawskie Zak∏ady Poligraficzne „Polfa” w Aleksandrowie Kujawskim
zajmowa∏o si´ produkcjà opakowaƒ,
etykiet i druków informacyjnych na potrzeby wszystkich zak∏adów farmaceutycznych „Polfa”. Przekszta∏cenie zak∏adu w spó∏k´ akcyjnà Druk-Pak nastàpi∏o
w 1998 roku.
Dzisiejszy zakres dzia∏alnoÊci spó∏ki
to: produkcja, us∏ugi i handel w zakresie
drukowania i wykonywania opakowaƒ
jednostkowych oraz ulotek i etykiet,
a tak˝e innych us∏ug poligraficznych,
handlowych i transportowych.
Podstawowe produkty wytwarzane
w Druk-Paku to: opakowania z tektury
litej do jednostkowego pakowania towarów – stanowià one ok. 95% ogólnej
produkcji firmy; etykiety przeznaczone
g∏ównie dla przemys∏u farmaceutycznego stanowià ok. 5%
Wyposa˝enie: profesjonalne studio
wyposa˝ono w komputery Macintosh
oraz w nowoczesnà naÊwietlark´ i wywo∏ywark´ Dolev 800-V.
Podstawowà technikà drukowania
jest offset. W zak∏adzie drukuje si´ na
nowoczesnych maszynach KBA Rapida
i Heidelberg SM. Wykrawanie pude∏ek
i kartoników z arkuszy wykonywane jest
na wykrawarkach Bobst i Wupa, zaÊ
proces klejenia na automatycznych sklejarkach Jägenberg. Ponadto w sk∏ad wyposa˝enia zak∏adu wchodzà wklejarka
okienek, maszyna do t∏oczeƒ i z∏ocenia
oraz nowoczesny system sterowany
komputerowo do wykonywania kompletów wykrojnikowych.
System zapewnienia jakoÊci
Produkty opuszczajàce Druk-Pak nale˝à do wyrobów wysokojakoÊciowych,
co wynika z jakoÊci stosowanych surowców i materia∏ów oraz wykorzystywania
nowoczesnych technologii. Precyzja wykonania i druk dobrej jakoÊci, mo˝liwoÊç
lakierowania online i offline lakierem
dyspersyjnym i UV, wklejanie okienek
z przezroczystej folii, t∏oczenie i z∏ocenie,
ponadto mo˝liwoÊç zastosowania dyszowego klejenia sprawiajà, ˝e jakoÊç wyrobów jest porównywalna z ofertà najlepszych firm poligraficznych w Europie.
Na jakoÊç wyrobów Druk-Paku
ogromny wp∏yw ma wdro˝ony w 1999

roku System Zapewnienia JakoÊci ISO
9001 certyfikowany przez firm´ TÜV
Rheinland Euroqua Kft. Wdro˝ony
i kontrolowany przez audyty system
stawia Druk-Pak w rz´dzie najlepszych
firm zarzàdzanych poprzez jakoÊç.
G∏ówne rynki zbytu
G∏ównym kierunkiem sprzeda˝y
firmy jest rynek krajowy. Podstawowà
grup´ odbiorców stanowià firmy dzia∏ajàce w bran˝y farmaceutycznej (ok.
45%), pozostali odbiorcy to przedsi´biorstwa z bran˝: spo˝ywczej, chemicznej oraz przedsi´biorstwa produkujàce
artyku∏y techniczne.
G∏ówni dostawcy materia∏ów
eksploatacyjnych
Podstawowymi surowcami i materia∏ami wykorzystywanymi w produkcji sà:
tektura, papier, tektura falista, farby i lakiery offsetowe.
G∏ównym dostawcà farb drukarskich,
z którym Druk-Pak wspó∏pracuje od
wielu lat, jest firma Michael Huber
Polska.
Michael Huber jest od wielu lat naszym sprawdzonym dostawcà farb graficznych – powiedzia∏ w rozmowie z redakcjà „Poligrafiki” Zbigniew Florczak,
prezes Druk-Paku. – Obecnie kupujemy
w firmie Michael Huber Polska farby
triadowe i farby bazowe. Nasza mieszalnia wyposa˝ona jest w profesjonalny system mieszania farb X-Rite, dzi´ki
któremu sami przygotowujemy potrzebne nam zestawy farb wymagane przez
naszych zleceniodawców. Wspó∏praca
uk∏ada si´ nam doskonale. Firma Michael Huber Polska jest nie tylko sprzedawcà farb, swoim klientom s∏u˝y równie˝ fachowym doradztwem.
Wieloletnie kontakty sprawi∏y,
˝e ka˝dy problem rozwiàzywany jest
niemal˝e natychmiast.

Najserdeczniejsze
˝yczenia
z okazji 10-lecia firmy
Michael Huber Polska
na rynku polskim
dzi´kujàc
za wieloletnie kontakty
i majàc nadziej´
na owocnà wspó∏prac´
w przysz∏oÊci
sk∏ada zarzàd
firmy Elanders Polska
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M&A folia
sp. z o.o.
Foliowany Êwiat w kolorach Hubera
W 1989 roku dwaj przedsi´biorcy
z bran˝y tworzyw sztucznych – Ryszard
Aw∏asewicz i Andrzej Moes – chcàc
sprostaç warunkom rodzàcej si´ gospodarki rynkowej postanowili za∏o˝yç firm´
produkujàcà foli´. Na zakupionym gruncie w Grodzisku Mazowieckim zbudowali zak∏ad produkcyjny. W 1992 roku
zosta∏ on wyposa˝ony w najwy˝szej jakoÊci lini´ ekstruzyjnà do wytwarzania
termoformowalnych folii polistyrenowych i polipropylenowych. Urzàdzenia
zakupione wówczas by∏y pierwszymi
w Polsce umo˝liwiajàcymi produkcj´ folii
wielowarstwowych i wielokolorowych.
W 1994 roku firma zakupi∏a Zak∏ad
Produkcji Opakowaƒ „KOALA” w Czerwonaku k. Poznania, stajàc si´ przedsi´biorstwem oferujàcym kompleksowe
us∏ugi w zakresie wielofunkcyjnych opakowaƒ dla przetwórstwa spo˝ywczego.
Dzi´ki temu oraz podj´tym dzia∏aniom
inwestycyjnym zwi´kszono znacznie potencja∏ wytwórczy zak∏adu.
Obecnie zak∏ad M&A Folia w Grodzisku Mazowieckim wytwarza folie polistyrenowe i polipropylenowe z udzia∏em
polietylenu i innych tworzyw, przeznaczone do termoformowania. Dzi´ki stosowanej koekstruzji, szerokiej gamie wymiarów od 0,15 mm do 2,00 mm (szerokoÊç od oko∏o 200 mm do oko∏o 1300
mm), warstwom barierowym i kolorystyce produkty firmy znajdujà zastosowanie w produkcji ró˝nego rodzaju opakowaƒ spo˝ywczych, naczyƒ jednorazowych, materia∏ów reklamowych, ogrodniczych, kosmetycznych oraz u˝ywanych do w∏asnej produkcji opakowaƒ
termoformowalnych.

Zak∏ad w Czerwonaku natomiast
produkuje kubki o Êrednicach 65, 68,
73, 75, 95 mm, pojemnoÊciach od
100 ml do 500 ml, o ró˝nych kszta∏tach
i 6-kolorowej szacie graficznej, a tak˝e
kubki do piwa i pojemniki prostokàtne
produkowane metodà termoformowania i wtrysku.
Produkty wytwarzane w M&A Folia
posiadajà atesty Paƒstwowego Zak∏adu
Higieny i certyfikaty bezpieczeƒstwa
„B” Centralnego OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowaƒ.
Dotychczas zdobyte doÊwiadczenia
utwierdzajà w∏aÊcicieli M&A Folia
w przekonaniu, ˝e oprócz oferowania
dobrego produktu wa˝ne jest odpowiednie wspó∏dzia∏anie z klientami, gdy˝
tylko ich sukcesy owocujà pomyÊlnoÊcià
firmy.
Firma utrzymuje bardzo Êcis∏e i cz´ste
kontakty handlowe ze swoimi klientami
oraz przedsi´biorstwami wspó∏pracujàcymi, m.in. z firmà Michael Huber Polska, z którà nawiàza∏a kontakty handlowe w sierpniu 1994 roku. U˝ywa produktów tej firmy do nadruku na opakowaniach, tj. specjalnych farb (z atestem
spo˝ywczym) suszonych i utwardzanych

promieniami podczerwonymi i ultrafioletowymi.
Korzysta z doÊwiadczenia i porad
technicznych specjalistów firmy Huber,
a tak˝e wypracowa∏a pewne metody
dzia∏ania, które do dzisiaj owocujà pomyÊlnà wspó∏pracà.
M&A Folia obecnie produkuje miesi´cznie ponad 1350 ton folii wielowarstwowych i barierowych oraz od 50 do
55 milionów sztuk opakowaƒ dla przemys∏u spo˝ywczego.
Kontrolowana w ca∏oÊci przez rodzimy kapita∏ firma w ciàgu 5 ostatnich lat
zwi´kszy∏a oÊmiokrotnie sprzeda˝ stajàc
si´ jednym z wiodàcych producentów folii i opakowaƒ. Jej wyroby sprzedawane
sà nie tylko w kraju, ale równie˝ za granicà (m.in. Czechy, Niemcy, Litwa, Rosja).
W celu usprawnienia systemu zarzàdzania, pozyskania zaufania klientów
oraz osiàgni´cia celów marketingowych,
w 2001 roku M & A Folia rozpocz´∏a
opracowanie i wdro˝enie systemu zarzàdzania jakoÊcià zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001: 2000.

10 lat temu powsta∏a firma Michael Huber Polska i przez ten czas sta∏a si´ dla nas
znaczàcym partnerem handlowym. ChcielibyÊmy z∏o˝yç serdeczne gratulacje
z okazji Waszego jubileuszu i podzi´kowaç za dotychczasowà wspó∏prac´
i zaufanie, jakim nas obdarzyliÊcie.
Wszystkim pracownikom firmy MHP
˝yczymy wielu sukcesów w dalszej pracy.
KSL staubtechnik gmbh
Wolfgang Bundesmann
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mondi
packaging
poland
Mondi Packaging Poland skupia
w swych strukturach dwa zak∏ady: Mondi Packaging Âwiecie Sp. z o.o. (dawne
Âwiecie BOX) oraz Mondi Packaging
BZWP (dawne BZWP SA). Jako grupa
nale˝y do Mondi Packaging Europe,
w sk∏ad której wchodzà równie˝ zak∏ady
we Francji i w Anglii. Zak∏ady te sà zintegrowane z najwi´kszà fabrykà papieru
w Europie – Frantschach Âwiecie.
Mondi Packaging Poland produkuje
tektur´ falistà 2-, 3- i 5-warstwowà oraz
opakowania: typowe klapowe – transportowe z tektury 3- lub 5-warstwowej,
szare lub bia∏e, z nadrukiem maksymalnie 5-kolorowym; pud∏a wielkogabarytowe z nadrukiem maksymalnie 2-kolorowym; opakowania typu display; opakowania o ró˝nych formach konstrukcyjnych zale˝nie od wymagaƒ klientów
– z mo˝liwoÊcià zadrukowywania
w 5 kolorach technikà fleksograficznà
oraz opakowania jednostkowe do bezpoÊredniej sprzeda˝y.
Wszystkie parametry techniczne wyrobów Mondi Packaging Poland sà na
bie˝àco kontrolowane przez specjalistów
w dwóch laboratoriach nale˝àcych do
grupy, wyposa˝onych w najlepszy specjalistyczny sprz´t.
Klienci mogà równie˝ liczyç na fachowe doradztwo i specjalistyczne szkolenia.
Mondi Packaging Poland stale
wspó∏pracuje z firmà Michael Huber Polska. Do produkcji farb mieszanych stosowany jest system koncentratów firmy
MHP serii 16 WSK. O zaletach tej
wspó∏pracy mówi Aleksander Chy∏∏a,
dyrektor ds. produkcji: Jubileusz 10-lecia dzia∏alnoÊci firmy Michael Huber na
polskim rynku zbiega si´ niemal z okresem naszej d∏ugoletniej wspó∏pracy.

Dziesi´ç lat – tak ma∏o, a tak du˝o zarazem.
Jubileusz dla firm nieraz najwa˝niejszy,
bo Êwiadczàcy o celowoÊci ich istnienia.
Okres wystarczajàcy, by potwierdziç swà wartoÊç
i pozytywnie wpisaç si´ w pami´ç wielu.
˚yczymy firmie Michael Huber Polska,
aby Czarna Sztuka w Waszym wykonaniu
by∏a przez kolejne dziesi´ciolecia
jeszcze bardziej kolorowa.
Zarzàd i pracownicy
firmy

Rozpocz´∏a si´ ona 9 lat temu, a wi´c
w epoce trudnych przemian rynkowych
zarówno z punktu widzenia przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych, jak i szybko zmieniajàcych si´ wymagaƒ wolnego rynku.
I choç osobiÊcie mam przyjemnoÊç
wspó∏pracowaç z firmà Michael Huber
od niemal 3 lat, to trudno mi jest oprzeç
si´ wra˝eniu, ˝e okres ten up∏ynà∏ niemal niepostrze˝enie. Wra˝enie takie
mo˝na odnieÊç jedynie wówczas, gdy
ma si´ do czynienia z kompetentnym
i stabilnym partnerem, a takim w∏aÊnie
jest firma Michael Huber Polska. I nie sà
to jedynie s∏owa.
Rynek opakowaƒ z tektury falistej
cechujà szybka dynamika oraz stale rosnàce wymagania klientów co do terminowoÊci i jakoÊci dostaw. Mondi Packaging Poland jest dynamicznie rozwijajàcà si´ firmà, która szybko reaguje na
zmiany rynkowe i dostosowuje si´ do
rosnàcych wymagaƒ klientów. Rola
i przeznaczenie opakowaƒ z tektury falistej ulegajà nieustannej ewolucji. Coraz
cz´Êciej opakowania zbiorcze i transportowe zaczynajà odgrywaç rol´ opakowaƒ ekspozycyjnych i – co si´ z tym

wià˝e – oprócz funkcji ochronnej pe∏niç
równie˝ funkcj´ marketingowà. Szata
graficzna tych opakowaƒ wcià˝ si´ zmienia i stale wzrasta jej jakoÊç, przede
wszystkim dzi´ki wielobarwnym nadrukom, równie˝ o wysokiej rozdzielczoÊci.
W celu sprostania tym wszystkim
wymaganiom niezb´dni sà kompetentni, dynamiczni, a jednoczeÊnie stabilni
partnerzy, którzy wspólnie z nami oraz
naszymi klientami stanowià silne ogniwa w ∏aƒcuchu dostaw. Dlatego te˝ nieprzypadkowo Michael Huber Polska jest
g∏ównym dostawcà koncentratów i farb
wodorozcieƒczalnych do naszej firmy.
W ciàgu minionych 9 lat naszej wspó∏pracy sprosta∏a ona nie∏atwym próbom
rynku zarówno pod wzgl´dem jakoÊci
dostaw, jak i szeroko rozumianego serwisu, a tak˝e nowym wyzwaniom wysokojakoÊciowej techniki drukowania
fleksograficznego na tekturze falistej,
czyli tzw. post-printu.

Korzystajàc z okazji
wypowiedzi na ∏amach
„Poligrafiki”
sk∏adam na r´ce Zarzàdu
i wszystkich pracowników
firmy Michael Huber Polska
najserdeczniejsze ˝yczenia
dalszego dynamicznego rozwoju,
d∏ugoletniej wspó∏pracy
z dotychczasowymi i nowymi
klientami oraz celebrowania
kolejnych jubileuszy.
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neupack
polska
sp. z o.o.
Neupack Polska w Bydgoszczy jest
cz´Êcià du˝ego mi´dzynarodowego koncernu Mayr-Melnhof Packaging (MMP),
który posiada osiem zak∏adów w krajach
europejskich, w tym cztery w Europie
Ârodkowej i Wschodniej (Polska, W´gry,
Rumunia i Ukraina).
Zak∏ad w Bydgoszczy, przy ul. Równej 2 istnieje formalnie od 1995 r. i zatrudnia 120 doÊwiadczonych pracowników, w wi´kszoÊci pozyskanych ze zlikwidowanego Zak∏adu Opakowaƒ Drukowanych (ZOD). Rocznie przerabia
ok. 10 000 ton kartonu dostarczanego
g∏ównie z macierzystego Mayr-Melnhof
i Kwidzyna.
Zak∏ad drukuje technikà offsetowà
na maszynach arkuszowych KBA Rapida
i MAN Roland wszelkiego rodzaju opakowania z tektury litej o gramaturze od
200 do 600 g/m2, posiada trzy kompletne linie produkcyjne – tj. maszyna dru-

kujàca, maszyna wycinajàca (sztanca)
i sklejarka – które pozwalajà na wykonanie dowolnych opakowaƒ kartonowych
z nadrukiem do 6 kolorów + lakier
wodny.
Bardzo dobrze wyposa˝ony Dzia∏
Kontroli JakoÊci umo˝liwia wykonywanie
wszystkich podstawowych testów i badaƒ laboratoryjnych, np. badaƒ odpornoÊci kartoników na Êciskanie czy testu
Robinsona. Od roku 2000 Neupack Polska posiada certyfikat jakoÊci ISO 9002
wydany przez Lloyd’s Register Quality
Assurance.
Produkowane sà tu g∏ównie opakowania na proszki do prania, papierosy,
wyroby cukiernicze, ˝arówki, karmy dla
zwierzàt, p∏atki Êniadaniowe, herbat´
oraz dla wielu renomowanych producentów krajowych i na eksport, w tym
dla licznych mi´dzynarodowych koncernów produkujàcych w Polsce.
Na poczàtku naszej dzia∏alnoÊci produkcyjnej w Polsce wspó∏pracowaliÊmy
z kilkoma dostawcami farb drukarskich;
ostatecznie pozostaliÊmy przy g∏ównym
dostawcy, firmie Michael Huber Polska.
MHP solidnie wywiàzuje si´ z terminów oraz zapewnia niezmiennie wysokà jakoÊç dostarczanych produktów –
ocenia szef Dzia∏u Marketingu Piotr
Parchaƒski.

W imieniu w∏asnym oraz firm Mercor Poland Sp. z o.o.
i Mercor Graphics AB chcia∏abym za poÊrednictwem „Poligrafiki”
z∏o˝yç na r´ce Pana Prezesa najgor´tsze gratulacje z okazji
dziesiàtej rocznicy za∏o˝enia firmy Michael Huber Polska.
˚yczymy Panu i ca∏emu przemi∏emu zespo∏owi pracowników
wszelkiej pomyÊlnoÊci, dalszych sukcesów zawodowych i prywatnych
oraz hucznych obchodów kolejnych – okràg∏ych rocznic
istnienia firmy Michael Huber Polska.
Wraz z serdecznoÊciami dla Pana i ca∏ej ekipy pragn´ wyraziç
swoje uznanie i podziw w zwiàzku z dynamicznym rozwojem
Waszej firmy, dba∏oÊcià o klienta, mi∏à fachowà obs∏ugà,
a przede wszystkim z szeroko rozumianym doradztwem technicznym
na najwy˝szym Êwiatowym poziomie. JesteÊmy dumni,
˝e ju˝ dawno temu zdecydowaliÊcie si´ na pos∏ugiwanie si´ sprz´tem
kontrolno-pomiarowym i oprogramowaniem firmy GretagMacbeth,
którà mamy przyjemnoÊç reprezentowaç na rynku polskim.
Mamy równie˝ nadziej´, ˝e „Latajàce laboratorium”,
wyposa˝one m.in. w urzàdzenia Gretag Macbeth b´dzie nadal
dobrze s∏u˝y∏o braci drukarskiej, a nasza dalsza wspó∏praca
b´dzie tak jak dotychczas owocna, konstruktywna
i oparta na mi∏ych kontaktach.
Agnieszka P∏atek
Dyrektor Biura Mercor Poland Sp. z o.o.
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taurus
Krok po kroku
Kazimierów k. Halinowa – miejscowoÊç po∏o˝ona 25 km od centrum
Warszawy. Po drodze, przy trasie w kierunku Miƒska Maz. – dziury w asfalcie,
pochylony znak drogowy, bunkrowate
domy jednorodzinne rodem z poprzedniej epoki.
Na miejscu zaskakuje staw i spadajàca z szumem, uspokajajàca kaskada wody. Setki gatunków roÊlin, ryby, kaczki,
woliera z ba˝antami, przepiórkami, papugami i kurami ozdobnymi. Ca∏oÊç
∏àcznie z budynkami sprawia wra˝enie,
jakby by∏a wtopiona w krajobraz, stanowiàc nieod∏àcznà cz´Êç przyrody. Scenografia z ca∏à pewnoÊcià k∏ócàca si´ z dotychczasowym wyobra˝eniem o polskim
zak∏adzie przemys∏owym – drukarni.
A jednak w∏aÊnie tu znajduje si´ siedziba drukarni Taurus Stanis∏awa Roszkowskiego.
W 1990 roku, na starcie by∏ zerowy
kapita∏ poczàtkowy, muzealna maszyna
(Romayor) i stumetrowa „hala druku”.
DziÊ jest powsta∏y dwa lata temu budynek, zaprojektowany zgodnie z logikà
procesu drukowania, w obiegu zamkni´tym – du˝y plac manewrowy mogàcy
przyjàç TIRa z przyczepà, magazyn papieru, hala maszyn, introligatornia, powrót do magazynu, ekspedycja. Wsz´dzie przestronnie, schludnie i bardzo
czysto. W hali maszyn znajdujà si´ dwie
czterokolorowe maszyny drukujàce
(Adast i Polly), jedna pi´ciokolorowa
i dwie dwukolorowe, nowe, poniewa˝
nasz gospodarz przyjmuje zasad´, ˝e
maszyny dwu-, trzyletnie powinny zostaç wymienione na nowsze. Wszystkie
pracujà na trzy zmiany. Jesienià Stanis∏aw Roszkowski zamierza zakupiç kolejnà maszyn´, tym razem oÊmiokolorowà.
W ubieg∏ym roku zainwestowa∏
w system CtP. Dzi´ki silnemu oprogramowaniu, które przysz∏o z tym systemem, powsta∏o wówczas, niejako przy
okazji, w drukarni studio graficzne: dwa
maki G4 i pecet z z pe∏nym oprogramowaniem graficznym, drukarki.
W introligatorni znajdujà si´ maszyny
firm takich, jak: Perfecta, GUK, Corta,
Müller Martini, CP Bourg. Znaczna cz´Êç
inwestycji finansowana jest ze Êrodków
w∏asnych. Pan Stanis∏aw zawsze stara∏
si´, mimo wielu pokus, nie przeinwestowaç. Rozwój firmy odbywa si´ wed∏ug

zasad, które mo˝na znaleêç w folderach
reklamowych drukarni; jedna z nich to
„krok po kroku” – minimum konsumpcji, maksimum inwestycji. Dzi´ki temu,
˝e zak∏ad znajduje si´ poza Warszawà,
koszty produkcji sà ni˝sze ni˝ w firmach
zlokalizowanych w stolicy, choç to niestety utrudnia z kolei pod∏àczenie ∏àcza
internetowego o du˝ej przepustowoÊci
do przesy∏ania wi´kszych prac. Dlatego
ju˝ wkrótce w∏aÊciciel Taurusa zamierza
zainstalowaç satelitarny system (innowacyjny w kraju) przesy∏ania danych. Ma
to u∏atwiç kontakt z klientem i usprawniç prac´.
Krok po kroku to najpierw jeden Romayor, potem drugi, jednokolorówka,
dwójka, druga dwójka, w koƒcu dwie
czwórki. Jeden pracownik, potem drugi,
dziesiàty... dzisiaj jest ich pi´çdziesi´ciu.
Trzon za∏ogi stanowià miejscowi, którzy
w wi´kszoÊci zdobyli tu zawód.
Jednym z kroków podj´tych przez
w∏aÊciciela drukarni by∏o nawiàzanie trzy
lata temu wspó∏pracy z firmà Michael
Huber Polska. Zanim trafi∏ na Hubera,
pracowa∏ na wielu farbach – ciàgle by∏y
jakieÊ problemy. A to druki odciàga∏y,
a to farba zasycha∏a na wa∏kach czy
nie mo˝na by∏o uzyskaç prawid∏owej
wypadkowej barwy.
Poniewa˝ drukarnia zaczyna si´ ju˝
liczyç na rynku poligraficznym – mówi
pan Stanis∏aw – bez przerwy odwiedzajà
zak∏ad ró˝ni handlowcy i namawiajà
do zmiany farb na „lepsze i taƒsze”.
Te „skoki w bok” skoƒczy∏y si´ tym,
˝e moje szefowe produkcji zakaza∏y mi
wszelkich eksperymentów. Ma byç
Huber. Kropka.
Najwyraêniej i partner drukarni uzna∏
wspó∏prac´ za stabilnà i korzystnà, gdy˝
obieca∏ zainstalowaç gratis w zak∏adzie
system do automatycznego podawania
farby z beczek do ka∏amarzy farbowych.
Mam nadziej´, ˝e dotrzyma s∏owa –
mówi w∏aÊciciel Taurusa.
Drukarnia mo˝e wykonaç ka˝de
zlecenie o charakterze reklamowym, jednak obecnie drukuje przede wszystkim
nisko- i Êrednionak∏adowe czasopisma.
A˝ 90% zamówieƒ pochodzi od sta∏ych
bezpoÊrednich klientów, co pozwala mi-

nimalizowaç uzale˝nienie si´ od wahaƒ
rynku. Firma stara si´ obs∏ugiwaç klientów kompleksowo poczàwszy od odbioru materia∏ów z ich siedziby, poprzez dowiezienie wydruków ploterowych, a˝ po
transport gotowych wyrobów pod
wskazany adres. Nie korzysta te˝ praktycznie, poza szczególnie skomplikowanymi sposobami uszlachetniania, z kooperantów. Wszystkie elementy procesu
produkcyjnego, poczàwszy od drukowania, poprzez obróbk´ druków i transport
pod wskazany przez klienta adres – wykonuje we w∏asnym zakresie.
W∏aÊciciel Taurusa kiedyÊ postawi∏
sobie zadanie, ˝eby jego drukarnia by∏a
wiodàcà firmà w gminie. DziÊ jego ma-

rzenia si´gajà dalej. Chcia∏bym mieç
drukarni´ europejskà, jeszcze przed
przystàpieniem Polski do Unii – mówi. –
Stàd mi´dzy innymi decyzja o wdro˝eniu w drukarni systemu zarzàdzania jakoÊcià ISO 9001. Stanis∏aw Roszkowski
doskonale zdaje sobie spraw´, ˝e zarówno certyfikat ISO, jak i system CtP
czy drukarnia-ogród nie spowodujà,
˝e klienci od razu ruszà szturmem ze
zleceniami. Wa˝ne jest – wyjaÊnia –
aby konsekwentnie budowaç obraz
firmy pr´˝nej, nowoczesnej, korzystajàcej z nowych technologii, a jednoczeÊnie niekonwencjonalnej i przyjaznej
Êrodowisku.

opako sp. z o.o.
W roku 1989 Andrzej Piotrowicz za∏o˝y∏ drukarni´ opakowaƒ gi´tkich, która obecnie jest wiodàcym producentem
tych opakowaƒ w Polsce. Od ponad
dziesi´ciu lat Opako zapewnia obs∏ug´
rynku dzi´ki przystosowanemu do potrzeb klientów parkowi maszyn. Osiem
maszyn fleksograficznych, maszyna
wkl´s∏odrukowa oraz nowoczesna linia
do produkcji folii zapewniajà pe∏nà obs∏ug´ na wysokim poziomie.
Pog∏´bianie wiedzy zawodowej to
inwestycja, która zaowocowa∏a doÊwiadczonym i przeszkolonym personelem. Wspó∏prac´ z klientami organizuje
dyrektor Joanna Struga∏a, natomiast za
realizacj´ procesu produkcyjnego odpowiada dyrektor Andrzej Wich∏acz.

Na zdj´ciu od lewej: Andrzej Piotrowicz,
Joanna Struga∏a, Andrzej Wich∏acz
Majàc ÊwiadomoÊç wysokich wymagaƒ klientów, Opako wspó∏pracuje z renomowanymi dostawcami komponentów i surowców. Wspó∏praca z Michael
Huber Polska jest przyk∏adem dostaw
na czas i pozwala powtórnie wykorzystywaç pozosta∏oÊci farbowe.
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plasteam s.j.
Plasteam jest firmà dzia∏ajàcà
w bran˝y opakowaƒ od 1994 roku.
Jej za∏o˝yciel, Cezary Pytel, kilka lat
wczeÊniej zajmowa∏ si´ dystrybucjà opakowaƒ. Organizujàc firm´ skorzysta∏
z doÊwiadczeƒ i rad w∏oskich kontrahentów. Obecnie Plasteam dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym
i przetwarza ponad 600 ton polietylenu
miesi´cznie.

Cezary Pytel, w∏aÊciciel firmy

Do zasadniczego profilu produkcji
drukarni nale˝à: folie stretch maszynowe
i r´czne, folie stretch spo˝ywcze, folie
specjalistyczne do laminowania, folie
LDPE pod nadruk, laminaty, torby reklamowe z nadrukiem indywidualnym oraz
standardowym o ró˝nych typach
uchwytów, nadruk fleksograficzny na
folii i papierze. Zak∏ad umiejscowiony
jest w Warszawie i dysponuje dwiema
halami produkcyjnymi oraz magazynem
z pomieszczeniami biurowymi.
Dewizà Plasteamu jest wysoka jakoÊç
za przyst´pnà cen´. Klientami firmy sà
du˝e hurtownie i dystrybutorzy opakowaƒ nie tylko w Polsce. 50% produkcji
jest eksportowane, przede wszystkim na
Litw´, Ukrain´, ¸otw´ oraz do Rosji,
S∏owacji, Czech i Niemiec. SpecjalnoÊcià
Plasteamu jest sprzeda˝ toreb z nadrukiem neutralnym. Ich roczna produkcja
si´ga 200 mln sztuk.
G∏ównym dostawcà farb fleksograficznych jest firma Michael Huber Polska.
Plasteam wspó∏pracuje z nià od 1997 roku: Jest to firma, która oferuje nam nie
tylko sam produkt; produkt dostarczony
przez Michael Huber Polska ma osobnà
informacj´ technicznà lub co najmniej
obszerny opis. Uwa˝amy, ˝e jest to firma

z mocnà i wysokà pozycjà na rynku
poligraficznym oferujàca nowoczesne
produkty i szeroki, wszechstronny
wachlarz us∏ug, stosujàca uczciwe
zasady walki konkurencyjnej.

PPH dgs sp. z o.o.
Zak∏ady wspó∏pracujàce z firmà
Michael Huber Polska reprezentujà niezwykle zró˝nicowany asortyment produkcji. Sà wÊród nich zarówno typowe
drukarnie dzie∏owe, gazetowe, jak
i przedsi´biorstwa zajmujàce si´ produkcjà opakowaƒ, folii, sk∏adanki komputerowej. Jednym z najbardziej interesujàcych jest Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Handlowe „DGS” z W∏oc∏awka, b´dàce jednym z najwi´kszych w Europie
producentów zakr´tek aluminiowych.
Przedsi´biorstwo powsta∏o w 1991
roku. Obecnie zatrudnia ok. 400 osób
i produkuje 15 typów zakr´tek aluminiowych do butelek na alkohole, wina,
soki i napoje gazowane. Dwa lata temu
zosta∏ uruchomiony tak˝e drugi rodzaj
produkcji – zakr´tki stalowe typu
twist-off.
PPH „DGS” eksportuje swoje wyroby do wielu krajów by∏ego Zwiàzku Radzieckiego oraz Europy.
Odbiorcy naszych wyrobów wymagajà cz´sto bogatej szaty graficznej na
ich powierzchni – mówi Roman Ch´siak, zast´pca dyrektora ds. poligrafii. –
Spe∏niamy te ˝yczenia wykonujàc nadruki z zastosowaniem nowoczesnych
linii do drukowania na blasze oraz zdobienie boczne technikà suchego offsetu

56

poligrafika

i sitodruku. Technikà sitodrukowà mo˝emy drukowaç w dwóch kolorach,
w tym z∏otym, oraz nak∏adaç lakier
o wysokim po∏ysku. Druk wysokiej jakoÊci pozwala nam wykonywaç us∏ugi
dla wielu producentów puszek, wiaderek, baterii, kapsli do piwa itp. zarówno
krajowych, jak i zagranicznych.
Od oÊmiu lat wspó∏pracujemy z firmà Michael Huber stosujàc farby tego
producenta do druków offsetowych
oraz farby poliestrowe do druków wykonywanych technikà suchego offsetu.
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Wysoka jakoÊç naszych wyrobów
i us∏ug, a tak˝e ich bogata szata graficzna zale˝à w du˝ym stopniu od bardzo
dobrej jakoÊci stosowanych farb drukarskich, szczególnie bioràc pod uwag´ powierzchnie, na których wykonujemy
druki. Firma Michael Huber spe∏nia
wszystkie te wymagania. Mo˝emy wi´c
powiedzieç, ˝e m.in. tej wspó∏pracy nasze wyroby zawdzi´czajà swojà mi´dzynarodowà renom´.

samindruk
Sp. z o.o.
Firm´ Samindruk za∏o˝y∏ obecny
prezes Hans Henning Naefe, w∏aÊciciel
drukarni w Berlinie, przed trzynastu laty.
Wybór pad∏ na 27-tysi´cznà Brodnic´,
gdzie w maju 1989 roku powsta∏a niewielka drukarnia produkujàca formularze techniczne, w tym druki typu „bez
koƒca” – sk∏adanki komputerowe.
By∏y to druki absolutnie „niszowe”;
narastanie potrzeb wynika∏o z rozwoju
rynku po zmianie ustrojowej w 1989 r.
(banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,
reklama).
Wyposa˝enie techniczne stanowi∏y
poczàtkowo u˝ywane maszyny firmy
Müller Martini z wytwórni w Berlinie,
a obecnie – najnowoczeÊniejsze modele
tej samej firmy i sprz´t od innych producentów Êwiatowej „pierwszej ligi”. Przyk∏adem niech b´dzie system computer-to-plate (CtP) firmy Heidelberg – dzi´ki
niemu niepotrzebne sà diapozytywy:
z Internetu prosto do druku! Druki to
nie tylko papier i maszyny, druki to równie˝ farby. Samindruk u˝ywa znakomitych farb produkcji Michael Huber, renomowanej firmy tej bran˝y.
Firma opiera si´ na „trzech nogach”;
jak to okreÊla prezes Naefe: Jest to geometrycznie najbardziej stabilne. Po 13
latach dzia∏alnoÊci w firmie pracuje ponad 1000 osób, a zak∏ady stanowià najwa˝niejsze miejsce pracy w 27-tysi´cznej Brodnicy.
Na pytanie, dlaczego wybra∏ „niszowà” sk∏adank´, formularz techniczny,
prezes Naefe odpowiada: Wybra∏em to,
co znam najlepiej. Jak dzieli czas mi´dzy
firmy w Berlinie i Brodnicy? Odpowiedê:
90% to Brodnica. Zak∏ad berliƒski (prowadzony przez siostr´) jest ustabilizowany, perspektywa i rozmach sà w Brodni-

Gratulacje z okazji Jubileuszu
wraz z ˝yczeniami dalszego rozwoju
oraz wielu barwnych sukcesów
˝yczy braciom czarnej sztuki drukarskiej
Ferag Polska

cy. Prezes Naefe charakteryzuje firm´:
Mamy znakomità m∏odà za∏og´,
trzy czwarte to ludzie przed trzydziestkà. Obowiàzkowa znajomoÊç komputera, Internetu, j´zyków obcych (w tym
niemieckiego). Gdzie dobieramy
i kszta∏cimy pracowników? Wi´kszoÊç
pochodzi z Brodnicy. Kszta∏cimy te˝ na
Politechnice Warszawskiej, w Instytucie
Poligrafii.
Sprawa dzia∏alnoÊci firmy w aspekcie
wejÊcia Polski do Unii Europejskiej? Odpowiedê charakteryzowa∏a filozofi´ dzia∏ania prezesa Naefe: Zaczyna∏em w Berlinie, majàc po drugiej stronie ulicy pot´˝nà firm´ Drescher. Nie przerazi∏em
si´, robi∏em (i robi´) swoje...
W chwili obecnej 20% obrotów firmy stanowi eksport. Drukarnie w Berlinie i Brodnicy ÊciÊle ze sobà wspó∏pracujà. Mo˝liwoÊci pozyskiwania zamówieƒ
eksportowych z Europy Zachodniej sà –
zdaniem szefa Samindruku – wielokrotnie wy˝sze ni˝ u konkurencyjnych drukarƒ krajowych. Umo˝liwia to biuro drukarni w Berlinie, przyjmujàc zamówienia
dla obydwu drukarƒ, w Niemczech
i w Polsce, dzielàc proporcjonalnie do
mo˝liwoÊci produkcyjnych (które sà wielokrotnie wi´ksze w Brodnicy).

Spróbujmy przeanalizowaç filozofi´
dzia∏ania w Brodnicy. Czy nawet najnowoczeÊniejsze zak∏ady, ze wspania∏à architekturà i maszynami, stosowanà technologià mogà stanowiç dostateczny magnes dla klientów z Zachodu? Berliƒskie
biuro to obecnie wspania∏y przyczó∏ek
zapewniajàcy zlecenia dla Brodnicy. Ale
przybywajàcy do Brodnicy sà zaskakiwani ju˝ przy wejÊciu: przeszklona Êciana
na ca∏ej szerokoÊci hali ods∏ania supernowoczesne maszyny i produkcj´ na
pe∏nych obrotach. To robi wra˝enie!
Sprawa inwestycji – rozmach w Brodnicy
niebywa∏y! Prezes Naefe ma jednak do
dyspozycji banki nie tylko w Polsce, ale
i w Niemczech. Mo˝e wybieraç...
Obok Samindruku dzia∏a Saminex –
producent uszczelek gumowych, g∏ównie dla przemys∏u motoryzacyjnego. Prawie ca∏a produkcja jest eksportowana do
Unii Europejskiej. Cz´Êç jej wraca do nas
w mercedesach, bmw, volvo, volkswagenach.
Trzecià spó∏kà jest Cofresco, gdzie
wykonywane sà produkty foliowe dla
gospodarstw domowych. Przy 1000-osobowej za∏odze firmy drukarnia stanowi jednà trzecià ca∏oÊci.
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Po 13 latach niebywa∏ej ekspansji
terenowej – obecnie Samindruk dzia∏a
na 20 000 m2 hal fabrycznych – prezes
Naefe prezentuje na planszach dalszy
rozwój firmy. W Jastrz´biu, w odleg∏oÊci
niewielu kilometrów od obecnej centrali,
ma powstaç kolejny obiekt na powierzchni 12 000 m2! W∏aÊnie w perspektywie wstàpienia Polski do Unii
Europejskiej.
Wa˝nà rol´ w dzia∏alnoÊci Samindruku odgrywa biuro w Warszawie, którego
dyrektorem jest Agnieszka Kowarska-Bersz. W stolicy bowiem znajdujà si´
siedziby wielu partnerów firmy, z którymi konieczne sà codzienne kontakty
wià˝àce si´ z produkcjà, podobnie jak
siedziby w∏adz i wielu instytucji.
Rozwój zak∏adów w Brodnicy wià˝e
si´ z ciàg∏ymi inwestycjami. Post´p techniczny powoduje z regu∏y zmniejszanie
zatrudnienia. Obserwujemy to zjawisko
ostatnio w zwiàzku z wprowadzaniem
m.in. technologii CtP. Zapytana o to pani dyrektor Kowarska stwierdzi∏a, ˝e
w Brodnicy nie odgrywa to roli; zak∏ady
systematycznie zwi´kszajà zatrudnienie,

kierownictwo w ramach filozofii swego
dzia∏ania dba o stabilizacj´ za∏ogi.
Prezes Naefe nie ba∏ si´ Dreschera,
ale te˝ nie myÊla∏, ˝e kiedyÊ sam b´dzie
robi∏ produkty tej marki. Tymczasem
w 2001 roku Samindruk wraz z koncernem Eppe i Drescher-Eppe zawiàza∏
spó∏k´ Drescher Polska w Nowym MieÊcie Lubawskim. Nowa firma, oparta na
tradycji niemieckiego Dreschera, specjalizuje si´ w papierze komputerowym
oraz rolkach do kas fiskalnych i telefaksów. ˚ycie dostarcza niespodzianek...
Dlaczego Samindruk wybra∏ farby
Hubera?
Szef produkcji, Piotr Derlacz, wyjaÊni∏: Przy naszej specyfice jesteÊmy bardzo wymagajàcym klientem, a Michael
Huber produkuje farby odpowiedniej
dla nas jakoÊci; poza tym oferta
Michael Huber Polska jest bardzo
wszechstronna, a na dodatek majà
Êwietny serwis.

Serdecznie im ˝yczymy
dalszych sukcesów.

seregni printing group sp. z o.o.
Drukarnia offsetowa Seregni Printing
Group Sp. z o.o. przy ul. Matuszewskiej
w Warszawie jest jednà z kilkunastu
drukarƒ gazetowych w∏oskiej grupy
Seregni znajdujàcych si´ w wi´kszoÊci
krajów europejskich. We w∏oskich drukarniach grupy drukowanych jest ponad
70% nak∏adów gazet ukazujàcych si´
w tym kraju.
Warszawska drukarnia gazetowa Seregni Êwiadczy us∏ugi od 1996 roku. ¸àcza telekomunikacyjne oraz profesjonalny sprz´t do odbioru i obróbki materia∏ów redakcyjnych umo˝liwiajà ciàg∏à
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i bezawaryjnà wspó∏prac´ drukarni
z ró˝nymi wydawnictwami.
Trzy niezale˝ne linie offsetowych
maszyn zwojowych Harris i Goss mogà
drukowaç z wydajnoÊcià 40-50 tys. egzemplarzy na godzin´. Uk∏ad zespo∏ów
drukujàcych i z∏amywaków umo˝liwia
drukowanie gazet w ró˝nych obj´toÊciach i w ró˝nych konfiguracjach kolorystycznych. Obecnie drukuje si´ tu kilka dzienników w nak∏adzie ogólnopolskim, jak równie˝ dodatki do tych dzienników, krajowe wydania prasy bezp∏atnej oraz szereg tygodników. WÊród
g∏ównych klientów
mo˝na wymieniç
wydawców takich
tytu∏ów, jak: „˚ycie”, „Prawo i Gospodarka”, „Nasz
Dziennik”, „Gazeta
Bezp∏atna”, szereg
tygodników dla wydawnictwa INFOR,
„˚ycie Cz´stochowy”, „Ilustrowany
Kurier Polski”
i inne.
Po dokonaniu
zesz∏orocznej inwestycji (rozruch maszyny Goss mia∏
miejsce w po∏owie
2001 roku) spó∏ka
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Jan Demianiuk
koordynuje prac´ drukarni

ma zamiar kontynuowaç strategi´ inwestowania, aby byç coraz bardziej konkurencyjnà na rynku polskim.
Wed∏ug informacji Justyny Sobczyk
– zast´pcy dyrektora generalnego:
Drukarnia wspó∏pracuje z renomowanymi dostawcami materia∏ów. Michael
Huber Polska jest naszym sprawdzonym
wy∏àcznym dostawcà farb drukarskich.
Ponadto firma zainstalowa∏a w drukarni
systemy podawania farb do ka∏amarzy.

spó∏dzielnia
inwalidów
„Praca”
Obecna drukarnia, jak wiele zak∏adów powsta∏ych w pierwszych latach
powojennych, ma d∏ugà i urozmaiconà
histori´. W 1949 r. decyzjà ówczesnych
w∏adz, na wniosek grupy za∏o˝ycieli, zarejestrowana zosta∏a Spó∏dzielnia Inwalidów Wojennych z siedzibà w PrzemyÊlu.
Lokale rozrzucone by∏y po ca∏ym mieÊcie. Zajmowano si´ ró˝norodnà dzia∏alnoÊcià: od handlu artyku∏ami spo˝ywczymi poprzez produkcj´ oran˝ady i wody gazowanej, butelkowanie piwa, szycie odzie˝y i poÊcieli, us∏ugi szewskie po
us∏ugi rymarskie.
W 1957 r. podj´to decyzj´ o uruchomieniu us∏ug poligraficznych i produkcji
pieczàtek. Pierwszy zak∏ad mieÊci∏ si´
w centrum PrzemyÊla. Tam wyros∏a
pierwsza kadra poligrafów. Drukowano
metodami typograficznymi w oparciu
o sk∏ad zecerski. Potrzeby rynku by∏y bardzo du˝e i ros∏y z roku na rok. Drukarnia
by∏a stale unowoczeÊniana i wyposa˝ana
w nowe urzàdzenia. Pod koniec lat szeÊçdziesiàtych pozyskano w obr´bie miasta
teren, na którym wybudowano hal´ produkcyjnà o powierzchni ponad 3 tys. m2,
ogrzewany magazyn farb i papieru o powierzchni 400 m2, warsztaty, du˝y budynek administracyjny z kot∏ownià oraz
szereg obiektów towarzyszàcych. Pozwoli∏o to inaczej spojrzeç na mo˝liwoÊci
rozwoju. Rozpocz´to drukowanie technikà offsetowà na maszynach jednoi dwukolorowych.
Nadszed∏ jednak czas wielkich reform i przemian. Spó∏dzielnia posiada∏a
park maszynowy oparty przede wszystkim na maszynach drukujàcych Victoria
i Romayor. Z innych dzia∏alnoÊci pozosta∏o tylko krawiectwo, które ze wzgl´du na du˝à konkurencj´ eksportu z Dalekiego Wschodu musia∏o zostaç zlikwidowane. Zatrudnienie by∏o bardzo wysokie. Wynosi∏o 340 pracowników sta∏ych i prawie 150 tzw. cha∏upników. Bardzo szybko ros∏a konkurencja prywatnych zak∏adów poligraficznych wyposa˝onych w nowoczesne maszyny wielokolorowe.
Spó∏dzielnia po raz pierwszy musia∏a
odpowiedzieç na pytanie „co dalej?”.
Podj´to decyzj´ o gruntownej modernizacji drukarni. Po uzyskaniu statusu
Zak∏adu Pracy Chronionej, w latach od
1992 do 1996 z kredytów uzyskanych
z PFRON oraz ze Êrodków w∏asnych zakupiono cztery maszyny Heidelberg:

Pan Prezes Janusz Cymanek
Michael Huber Polska Sp. z o.o.
Szanowny Panie Prezesie
Z okazji jubileuszu 10-lecia firmy Michael Huber Polska
pragn´ z∏o˝yç na Pana r´ce najserdeczniejsze gratulacje
˝yczàc jednoczeÊnie dalszych sukcesów, satysfakcji
i zadowolenia p∏ynàcego z realizacji za∏o˝onych celów
oraz Êwi´towania kolejnych równie okràg∏ych rocznic.
Tomasz Peret
Prezes Zarzàdu
Papyrus Sp. z o.o.

dwukolorowà, dwie czterokolorowe +
lakier i szeÊciokolorowà + lakier. UnowoczeÊniono równie˝ studio wyposa˝ajàc je
w skaner b´bnowy ChromaGraph S
3500 o maksymalnej rozdzielczoÊci
35 000 dpi, naÊwietlark´ Linotype-Hell
Hercules oraz najnowoczeÊniejsze komputery.

storem zostanie podobna drukarnia
z Krakowa. Przej´cie zak∏adu powinno
zaowocowaç wieloma pozytywami.
W pierwszej kolejnoÊci niewàtpliwie nale˝y wymieniç certyfikat ISO, który posiada potencjalny inwestor i którego
procedury zapewne zostanà wprowadzone w PrzemyÊlu.

Jedna z trzech
maszyn wielokolorowych
Heidelberg
pracujàcych w drukarni

By∏y to decyzje wymagajàce du˝ej
odwagi i rozeznania rynku. Jednak dzi´ki konsekwentnym dzia∏aniom stworzono profesjonalnà, o du˝ych mo˝liwoÊciach drukarni´. Umo˝liwi∏o to wspó∏prac´ z tak du˝ymi i powa˝nymi zleceniodawcami, jak: Coca Cola, Stöllwerk,
Muszynianka, Browar Le˝ajsk i wiele innych, czy te˝ wykonywanie w kooperacji z Drukarnià Skarbowà banderol akcyzowych.
Zwiàzano si´ z najpowa˝niejszymi
dostawcami surowców. G∏ównym dostawcà farb sta∏a si´ firma Michael Huber Polska, która nie tylko dostarcza∏a
wyroby najwy˝szej jakoÊci, ale wyposa˝a∏a równie˝ drukarni´ w ró˝norodne
urzàdzenia pomocnicze oraz prowadzi∏a
szkolenia jej pracowników.
Ostatnie lata to tak˝e walka z coraz
wi´kszà konkurencjà i coraz wi´kszymi
wymaganiami klientów. Najwi´kszym
problemem sta∏ si´ znaczny przerost zatrudnienia, powodujàcy coroczne straty.
Spó∏dzielnia po raz drugi musia∏a odpowiedzieç na pytanie „co dalej?”.
Cz∏onkowie Spó∏dzielni pod koniec
2001 r. podj´li decyzj´ o pozyskaniu inwestora strategicznego. Przeprowadzone rozmowy wskazujà na to, ˝e inwe-

Pragniemy serdecznie
podzi´kowaç
Firmie Michael Huber Polska
za dotychczasowà wspó∏prac´
i ˝yczyç dalszej
wieloletniej dzia∏alnoÊci
na polskim rynku.
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tektura wroc∏aw sp. z o.o.
Fabryka opakowaƒ Tektura Wroc∏aw
Sp. z o.o. jest jednà z firm wchodzàcych
w sk∏ad niemieckiej Grupy Crimpack,
która jako pierwsza zaistnia∏a na polskim
rynku. Zak∏ad zosta∏ wybudowany
w Kr´picach ko∏o Wroc∏awia i jest najnowoczeÊniejszym tego typu zak∏adem
w Polsce. W styczniu 2000 roku ruszy∏a
produkcja pierwszych opakowaƒ.
Tektura Wroc∏aw specjalizuje si´ w
produkcji opakowaƒ z tektury falistej,
zarówno standardowych, jak i projektowanych indywidualnie, z wysokiej jakoÊci nadrukiem. Zak∏ad posiada mo˝liwoÊç ca∏kowitego zadruku formatu
przed jego dalszym przetworzeniem.
Technologia ta ma szereg zalet. Przy wy-

korzystaniu znacznie mniejszych nak∏adów otrzymuje si´ na opakowaniu nadruk o bardzo wysokiej rozdzielczoÊci
i jakoÊci. W ten sposób opakowania te
∏àczà w sobie najlepsze cechy wymagane przy bezpiecznym transporcie towarów oraz estetyk´ wymaganà przez dzisiejszy rynek. Tektura Wroc∏aw oferuje
nadruk w pi´ciu kolorach. Wszystkie
komponenty u˝ywane w procesie drukowania sà neutralne dla Êrodowiska.
Stosowana w fabryce technologia
oraz w pe∏ni zautomatyzowana produkcja umo˝liwiajà realizacj´ tak˝e niewielkich serii. Inlinery znajdujàce si´ w tej
firmie wyposa˝one sà w systemy zapewniajàce mo˝liwoÊç szybkiej i elastycznej
Siedziba firmy
w Kr´picach k. Wroc∏awia

Bjoern Schumacher, w∏aÊciciel firmy
zmiany formatów wykonywanych pude∏ oraz rotacyjne zespo∏y wykrawajàce.
Zapewniajà one mo˝liwoÊç trójkolorowego nadruku i mogà przetwarzaç formaty o wymiarach od 300 x 600 mm
do 1300 x 2800 mm.
Tektura Wroc∏aw posiada równie˝
p∏asko wykrawajàce sztance najnowszej
generacji, które sà w stanie przerabiaç
formaty o wymiarach od 500 x 600 mm
do 1245 x 2015 mm.
Wykrojniki wykorzystywane w procesie produkcji wykonywane sà technikà
laserowà. Urzàdzenia klejàco-sk∏adajàce
sà zdolne do monta˝u opakowaƒ wymagajàcych jedno- lub wielopunktowego klejenia.
Jednym z wiodàcych dostawców
farb dla fabryki jest firma Michael Huber
Polska.

wall bda
Drukarnia WALL BDA to jeden z najwi´kszych w Polsce zak∏adów poligraficznych specjalizujàcych si´ w zadrukowywaniu wysokiej klasy opakowaƒ kosmetycznych, farmaceutycznych, tytoniowych i spo˝ywczych. Od niemal
dziesi´ciu lat przedsi´biorstwo nale˝y
do austriackiej grupy WALL, b´dàc –
obok krakowskiej drukarni WALL Kraków – jednym z dwóch polskich zak∏adów tej firmy.
Poczàtki obecnych struktur przedsi´biorstwa si´gajà 1991 roku, kiedy zosta∏a utworzona Bydgoska Drukarnia Akcydensowa Sp. z o.o. Dwa lata póêniej powsta∏a spó∏ka joint-venture pomi´dzy
BDA i grupà WALL. Tym samym austriacki koncern sta∏ si´ pierwszà zachodnià drukarnià opakowaniowà, która
zdecydowa∏a si´ na inwestycj´ w naszym kraju. W 1996 roku drukarnia zosta∏a w 100% przej´ta przez Austriaków, a nazw´ spó∏ki zmieniono na
WALL BDA.
Po przej´ciu w drukarni nastàpi∏y
znaczne zmiany organizacyjne, przepro-
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wadzono te˝ gruntownà modernizacj´
parku maszynowego. Do oferty wytwarzanych w Bydgoszczy wyrobów wprowadzono nowe rodzaje opakowaƒ tytoniowych i do zastosowaƒ ogólnych, co
znacznie zwi´kszy∏o mo˝liwoÊci drukarni
w tym asortymencie.
W 1997 roku w drukarni rozpocz´to
budow´ nowego budynku, zwi´kszajàc
tym samym powierzchni´ produkcyjnà
do niemal 3 tys. m2. Rok ten przyniós∏
firmie kolejne decyzje inwestycyjne, jeÊli
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chodzi o sprz´t. Z myÊlà o produkcji coraz lepszych opakowaƒ zakupiono dla
drukarni specjalistycznà lini´ do klejenia
pude∏ek sk∏adanych, oraz drugà lini´
wykrawajàcà do wytwarzania opakowaƒ tytoniowych. W tym samym roku
drukarnia WALL BDA otrzyma∏a certyfikat ISO 9002, a tak˝e drugà nagrod´ na
Mi´dzynarodowym Konkursie Etykietowym za wyprodukowane przez firm´
opakowanie na napoje. Nast´pnym krokiem inwestorów w roku 2001 by∏o za-

WALL BDA: Z firmà Michael Huber Polska wspó∏pracujemy od poczàtku istnienia naszej firmy, czyli ju˝ niemal 10 lat.
Wraz z intensywnym rozwojem WALL
BDA obserwowaliÊmy tak˝e ciàg∏e
umacnianie si´ pozycji rynkowej naszego partnera handlowego. JesteÊmy odbiorcà bardzo wymagajàcym i oczekujàcym od dostawców obs∏ugi najwy˝szej
jakoÊci. Co roku zgodnie z certyfikatem
ISO 9002 dokonujemy szczegó∏owej
analizy i oceny naszych dostawców. Michael Huber Polska zajmuje na tej liÊcie
jedno z czo∏owych miejsc. Nasi klienci
stawiajà nam coraz wy˝sze wymagania,
a Huber wspiera nas w ich realizacji
profesjonalnà obs∏ugà i serwisem.
Wspólnie pracujemy nad podwy˝szeniem jakoÊci naszych produktów
i zwi´kszeniem zadowolenia klientów
WALL BDA. Bardzo cenimy sobie t´
wspó∏prac´ i mamy nadziej´, ˝e b´dzie
si´ rozwija∏a w przysz∏oÊci oraz zaowocuje sukcesem zarówno dla naszego dostawcy, jak i dla nas.

Uszlachetnianie
powierzchni
druków
offsetowych
lakierami
drukowymi
i dyspersyjnymi

Wszystko
o wodzie
i Êrodkach
zwil˝ajàcych

Farby drukarskie
do offsetowego
zwojowego
druku gazet

Farby drukarskie
do offsetowego
zwojowego druku
czasopism
i akcydensów

Metody
badania farb,
pod∏o˝y
offsetowych
i gotowych
wydruków

Farby drukarskie
i lakiery
stosowane
do produkcji
opakowaƒ
kartonowych
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Literatura Michael Huber Polska – Seria publikacji „Echo farb drukarskich”

kupienie nowego wyposa˝enia w postaci maszyn wykrawajàcych, drukujàcych
i klejàcych oraz zwi´kszenie powierzchni
produkcyjnej o 1600 m2. Od drugiej po∏owy roku 2001 Grupa WALL nale˝y
do amerykaƒskiego koncernu MeadWestvaco. W chwili obecnej WALL Bydgoska Drukarnia Akcydensowa zatrudnia ponad 150 osób, zaÊ podstawowy
asortyment produkcji stanowià wysokiej
jakoÊci opakowania papierowe i kartonowe. Produkcj´ drukarni mo˝na podzieliç na cztery podstawowe grupy:
opakowania kosmetyczne, farmaceutyczne, tytoniowe, towarów konsumenckich. Wszystkie ww. rodzaje asortymentu sà drukowane w technice offsetowej, a nast´pnie przetwarzane
i uszlachetniane na wysokiej klasy sprz´cie do dalszej obróbki, w sk∏ad którego
wchodzà: linie do t∏oczeƒ na goràco, lakierówki, tak˝e do lakieru UV.
Wspó∏praca WALL BDA z firmà Michael Huber Polska rozpocz´∏a si´ w
1992 roku. O jej dzisiejszym kszta∏cie
mówi Agata Weryho, cz∏onek zarzàdu

ny nawet w krajach Europy Zachodniej.
Firma by∏a jednym z pionierów w zakresie technologii CtP. DziÊ w obydwu drukarniach grupy Winkowski pracujà w sumie cztery naÊwietlarki do p∏yt: dwie
wielkoformatowe VLF Trendsetter 5067
i dwie pe∏noformatowe Trendsetter
3244. Jak wynika z informacji uzyska-

dwu drukarniach pracuje kilkanaÊcie maszyn tej firmy, w tym dwie nowoczesne
48-stronicowe Sunday 4000, zainstalowane w okresie ostatnich trzech lat.
W pilskiej drukarni pracuje te˝ jedna
z nielicznych w Polsce 8-kolorowych
maszyn arkuszowych Heidelberg Speedmaster SM 102. Ostatnio w firmie zainstalowano pierwszà w Polsce cyfrowà
maszyn´ do druku czarno-bia∏ego Heidelberg Digimaster 9110. By∏a to pierwsza instalacja cyfrowej maszyny produkcyjnej w typowej drukarni offsetowej
w Polsce. I tu Winkowski okaza∏ si´ pionierem. Na rok bie˝àcy drukarnia zapowiada kolejne inwestycje w sprz´t drukujàcy.
Jak powszechnie wiadomo, posiadanie w∏asnej introligatorni nie tylko uniezale˝nia drukarni´ od podwykonawców,
ale pozwala te˝ na zaproponowanie
klientom wartoÊci dodanej w postaci
ró˝nego rodzaju us∏ug introligatorskich
i uszlachetniania. Tu firma Winkowski
tak˝e posiada sprz´t najwy˝szej Êwiatowej klasy. W sumie w dziale obróbki po
druku pracuje m.in. 13 taÊmowców
(przede wszystkim produkcji Müller

nych ze spó∏ki, obecnie niemal wszystkie zlecenia przyjmowane do druku
sà wykonywane z wykorzystaniem
tej technologii.
Park maszynowy drukarni Winkowski
sk∏ada si´ przede wszystkim z ró˝nych
modeli zwojowych maszyn heatsetowych firmy Heidelberg Harris. W oby-

Martini), dwa b´bny zbierajàco-szyjàce
firmy Ferag oraz cztery linie do oprawy
klejonej (znów Müller Martini).
Z firmà Michael Huber Polska drukarnia Winkowski wspó∏pracuje od poczàtku. W drukarni w Radzyminie firma
sfinansowa∏a instalacj´ dwóch systemów
do podawania farb z kontenerów.

winkowski sp. z o.o.

Winkowski Sp. z o.o. to jedna z najwi´kszych drukarƒ w Polsce. Firma, zatrudniajàca oko∏o 1400 osób, jest w∏aÊcicielem dwóch zak∏adów: w Pile i Radzyminie. W 2001 roku obroty spó∏ki wynios∏y 367 139,3 tys. z∏, zaÊ w ostatnim
raporcie „500 najwi´kszych firm” dziennika „Rzeczpospolita” Winkowski znalaz∏ si´ na 342. miejscu (b´dàc jedynà
firmà w zestawieniu zajmujàcà si´ wy∏àcznie us∏ugami poligraficznymi). Prezesem firmy i jednym z udzia∏owców jest
Tadeusz Winkowski, z kolei najwi´kszym
udzia∏owcem jest amerykaƒski koncern
poligraficzny Quad Graphics (40%).
Firma Winkowski Sp. z o.o. powsta∏a
w 1998 roku w wyniku po∏àczenia
dwóch drukarƒ: b´dàcych ju˝ wówczas
spó∏kà pracowniczà Zak∏adów Graficznych w Pile i drukarni Superkolor w Radzyminie. Od poczàtku jest zwiàzana,
tak˝e kapita∏owo, z wydawnictwem Prószyƒski i S-ka. W zasadzie przez wszystkie lata swojego istnienia, jeszcze jako
Zak∏ady Graficzne w Pile, drukarnia
Tadeusza Winkowskiego inwestowa∏a
w nowe technologie w zakresie przygotowalni, nowoczesnych maszyn arkuszowych i zwojowych. Te inwestycje wysun´∏y firm´ na czo∏o polskich zak∏adów
poligraficznych i przyciàgn´∏y atrakcyjnych klientów, wÊród których mo˝na
wymieniç wydawnictwa: Prószyƒski
i S-ka, Agora, Axel Springer, Edipresse,
Egmont Polska, Grüner & Jahr oraz Polityk´. Winkowski wspó∏pracuje te˝ z zagranicznymi wydawcami magazynów
i katalogów, drukujàc np. ukraiƒskie wydanie „Elle”. Warto nadmieniç, ˝e
w chwili obecnej produkcja eksportowa
Winkowskiego stanowi oko∏o 30%
wszystkich zleceƒ. Gros zagranicznych
klientów stanowià wydawcy z Europy
Zachodniej. Firma posiada dwa biura
handlowe w Norwegii i Szwecji.
Drukarnie Winkowski posiadajà jeden z najbogatszych w naszym kraju
parków maszynowych, rzadko spotyka-
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Prezes Tadeusz Ch´sy (z prawej)
i dyrektor Zbigniew Chmiel
Zak∏ad Poligraficzno-Wydawniczy
Pozkal jest jednà z najwi´kszych – nie
tylko w regionie kujawsko-pomorskim –
drukarƒ specjalizujàcych si´ w produkcji
wysokiej jakoÊci ksià˝ek, kalendarzy, plakatów i druków akcydensowych. Rodzinna drukarnia, kierowana przez prezesa
Tadeusza Ch´sego, powsta∏a w 1986 roku, zatrudniajàc na poczàtku zaledwie
kilka osób. Z biegiem lat firma rozrasta∏a
si´, w 1995 roku pracowa∏o w niej ponad 100 osób. W 1996 roku w wyniku
przetargu Pozkal przejà∏ budynki i majàtek bankrutujàcej Drukarni Kujawskiej,
zatrudniajàcej wówczas ok. 100 osób.
Tym samym zatrudnienie w ZPW Pozkal
wzros∏o do 200 osób, aby w kolejnych
latach – do 2001 roku – osiàgnàç poziom
niemal 250 pracowników.
Dzi´ki stale prowadzonej modernizacji, przede wszystkim w zakresie techniczno-technologicznym i organizacyjnym, drukarnia Pozkal wyros∏a na jednà
z liczàcych si´ drukarƒ dzie∏owych
w kraju. Produkcja dzie∏owa stanowi
w chwili obecnej oko∏o 40% wszystkich
wykonywanych zleceƒ.
Od wielu lat w firmie realizowane sà
inwestycje w sprz´t i nowe technologie.
W ostatnim czasie w Pozkalu zosta∏ zainstalowany pierwszy w Polsce system
CtP oparty na pe∏noformatowej naÊwietlarce termicznej Fuji Luxel T-9000.
W drukarni ruszy∏a te˝ kolejna ju˝ maszyna MAN Roland dostarczona przez
Braci Henn – pi´ciokolorowa pe∏noformatowa R 705. Tym samym park maszynowy drukarni powi´kszy∏ si´ do pi´ciu maszyn MAN Roland. Dodatkowo
zainstalowany zosta∏ system zarzàdzania
produkcjà PECOM, który spià∏ w sieç
cztery z nich. Inwestycje dotyczy∏y tak˝e
dalszej obróbki po druku. WÊród zakupionych w ostatnim 5-leciu urzàdzeƒ
znalaz∏y si´ m.in.: z∏amywarki, automaty

do szycia drutem i niçmi, maszyny
do uszlachetniania powierzchni folià
b∏yszczàcà i matowà, linia do opraw
twardych, maszyna do lakierowania,
krajarka firmy Wohlenberg.
W roku 2000 drukarnia Pozkal, jako
jeden z nielicznych wówczas zak∏adów
poligraficznych w Polsce, otrzyma∏a certyfikat jakoÊci ISO 9001. UroczystoÊç
mia∏a miejsce podczas odbywajàcych si´
corocznie w Inowroc∏awiu obchodów
Dnia Drukarza. Nie trzeba dodawaç –
odbywajàcych si´ z inicjatywy ZPW
Pozkal. Spotkania te, w których bierze
udzia∏ wiele osób ze Êrodowiska poligraficznego z ca∏ej Polski, majà s∏u˝yç integracji rodzimych drukarzy. W tym celu
wznowiono m.in. tradycyjne chrzty drukarskie.
Zwiàzki ZPW Pozkal i firmy Michael
Huber Polska si´gajà 1994 roku. DziÊ firma MHP nie tylko dostarcza do Pozkalu
farby offsetowe, ale tak˝e uruchomi∏a na
terenie drukarni mieszalni´ farb. SpecjaliÊci z Hubera zainstalowali te˝ w firmie
system podawania farb z beczek.
O wspó∏pracy swojej drukarni z firmà
Michael Huber Polska mówi w∏aÊciciel
ZPW Pozkal Tadeusz Ch´sy:
Podczas wieloletniej dzia∏alnoÊci
mojej drukarni wspó∏pracowa∏em z wieloma dostawcami materia∏ów poligraficznych. WÊród nich firma Michael Huber Polska zyskuje najwy˝sze oceny zarówno ze wzgl´du na bardzo dobrà jakoÊç farb, jak i doskona∏y serwis. To
dzi´ki MHP rozwiàzaliÊmy wiele ucià˝liwych problemów oraz mo˝emy szybko
reagowaç na potrzeby naszych klientów.

W zwiàzku z jubileuszem
10-lecia firmy
chcia∏bym pogratulowaç wytrwa∏oÊci
i ˝yczyç kierownictwu
oraz pracownikom, aby grono
zadowolonych klientów wcià˝ ros∏o,
pomimo wyjàtkowo trudnego
dla poligrafii czasu.

Przeglàd wodnych
lakierów
dyspersyjnych
i technologiczne
wskazówki
ich stosowania

Poradnik
dla maszynistów
drukujàcych
farbami
fleksograficznymi

Problemy,
przyczyny
i sposoby
eliminowania
b∏´dów w druku
offsetowym

Opis w∏aÊciwego
doboru farb
offsetowych
do ró˝nego
rodzaju pod∏o˝y

Poradnik opisuje
budow´ chemicznà,
rodzaje farb
drukowych
i sposoby
ich utrwalania

Lakiery
utrwalane UV
i charakterystyka
ich zastosowania

Poradnik
opisujàcy
zjawisko
metamerii
w druku
i sposoby
jej zapobiegania

Artur Ch´sy
w mieszalni
farb
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zak∏ad poligraficzno-wydawniczy pozkal

zak∏ad produkcji opakowaƒ
karton-pak sa
Kartoniki malowane Huberem...
Karton-Pak SA jest jednà z najwi´kszych i najstarszych w Polsce firm produkujàcych wielobarwne opakowania
jednostkowe z kartonu litego. Na podstawie nielicznych dokumentów nie
mo˝na precyzyjnie ustaliç roku budowy
zak∏adu, jak równie˝ jego poczàtkowego
profilu produkcyjnego i pierwszego w∏aÊciciela. Wiadomo, ˝e od roku 1921 firma przechodzi∏a ró˝ne fazy organizacyjne zmieniajàc profile dzia∏ania oraz w∏aÊcicieli. W 1950 roku przedsi´biorstwo
przejà∏ na w∏asnoÊç Skarb Paƒstwa.
W 1973 roku w ramach integracji firma
zosta∏a po∏àczona z Kostrzyƒskimi Zak∏adami Celulozy i Papieru, dzisiejszym Kostrzyn Paper. Od∏àczenie nastàpi∏o
w 1989 roku, a w roku 1991 firma za
zgodà ministra przemys∏u zosta∏a przej´ta przez spó∏k´ akcyjnà. Oficjalnie jednak pod nazwà Zak∏ad Produkcji Opakowaƒ „Karton-Pak” SA firma zacz´∏a
istnieç od 1992 roku. Obecnie zak∏ad
zatrudnia blisko 170 osób, zaplecze produkcyjne zajmuje powierzchni´ oko∏o
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Prezes Jerzy Sarama

10 000 m2, a firmà kieruje zarzàd,
w sk∏ad którego wchodzà: Jerzy Sarama
– prezes, Konstanty Narejko – dyrektor
finansowy i Kazimierz Borowiecki – dyrektor ds. produkcyjnych.

Wydanie specjalne

W latach 2000-2001 obroty firmy
wzros∏y o 6%, a w latach 2001-2002
planowany jest przyrost o kolejne 10%.
Rocznie w Karton-Paku przerabia si´ ponad 10 000 ton surowca. Do klientów
firmy nale˝à m.in.: Nestle, Philips Lighting, Beiersdorf, Kraft Foods, Colgate
Palmolive, Stollwerck. W planach przedsi´biorstwa jest rozszerzenie eksportu
bezpoÊredniego do naszych wschodnich
i zachodnich sàsiadów.
Systematycznie prowadzona jest modernizacja przedsi´biorstwa, dzi´ki czemu Karton–Pak stale podnosi standard
i jakoÊç wykonywanych opakowaƒ.
Proces produkcyjny dzieli si´ w firmie
na 4 podstawowe etapy: przygotowanie produkcji, drukowanie, wycinanie,
klejenie.
W pierwszym procesie wykorzystuje
si´ nowoczesne urzàdzenie do bezpoÊredniego kopiowania wzorów na p∏yt´
offsetowà z dok∏adnoÊcià do 0,01 mm.
Dzi´ki temu czas przygotowania form
drukowych jest wielokrotnie krótszy,
a ich jakoÊç wielokrotnie lepsza ni˝ przy
tradycyjnym, r´cznym sposobie wykonywania monta˝y.
Maszyny offsetowe drukujà w formacie B1, w zakresie gramatur od 200
do 800 g/m2. Majà one mo˝liwoÊç drukowania do 6 kolorów, a komputerowe
sterowanie pozwala osiàgnàç wysokà ja-

Informacje dotyczàce produktów

nentów potrzebnych do druku offsetowego. WÊród nich nie zabrak∏o firmy
Michael Huber Polska, z którà Karton-Pak rozpoczà∏ wspó∏prac´ 10 lat temu.
Firma ta – mówi prezes Jerzy Sarama –
jest naszym g∏ównym dostawcà farb
offsetowych, preparatów do stabilizacji
pH i twardoÊci wody oraz p∏yt offsetowych do lakierowania. Cenimy sobie jakoÊç ich produktów, dobry serwis i w∏aÊciwe dla kontaktów handlowych warunki wspó∏pracy. Od wielu lat bezpoÊrednià wspó∏pracà z naszà firmà zajmujà si´ pani Halina Caliƒska i pan
Waldemar Szczepaƒski, a nasze kontakty zacieÊniamy poprzez wspólne spotkania biznesowe i towarzyskie. Pomimo
wielu obowiàzków zwiàzanych z zarzàdzaniem firmà prezes Michael Huber
Polska, Janusz Cymanek, zawsze s∏u˝y
swoim doÊwiadczeniem i pomocà
w rozwiàzywaniu pojawiajàcych si´
w naszej drukarni problemów. Nasi pracownicy ciàgle uczà si´ od przedstawicieli firmy Michael Huber Polska, ale
mamy nadziej´, ˝e równie˝ my wnosimy coÊ wyjàtkowego do ich pracy.
Z pewnoÊcià mo˝emy o nich powiedzieç, ˝e sà profesjonalistami w tym,
co robià.
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koÊç nawet najbardziej z∏o˝onego nadruku. Produkty w zale˝noÊci od potrzeb
klientów lakierowane sà lakierem dyspersyjnym lub UV.
Precyzyjnie wykonane technikà laserowà wykrojniki stosowane w Karton-Paku umo˝liwiajà produkcj´ skomplikowanych konstrukcyjnie i cz´sto nietypowych opakowaƒ. Na ˝yczenie klientów
opakowania mogà byç t∏oczone
na zimno.
W ostatnim etapie produkcji maszyny klejàce (do 6 punktów) pozwalajà na
zaoferowanie kartoników o ró˝norakim
uk∏adzie przestrzennym.
Wieloletnie doÊwiadczenie oraz park
maszynowy pozwalajà przedsi´biorstwu
oferowaç ró˝norodne opakowania z tektur litych. WÊród produktów oferowanych przez Karton-Pak sà kartoniki do
bezpoÊredniego kontaktu z ˝ywnoÊcià,
a firma posiada wszelkie wymagane atesty i dopuszczenia. Wspó∏pracuje z wieloma firmami z ró˝nych bran˝, w tym
cz´sto z liderami w swoich segmentach
rynkowych. Obecnie wdra˝any jest
w Karton-Paku system zapewnienia jakoÊci ISO.
Karton-Pak wspó∏pracuje z najwi´kszymi europejskimi dostawcami kartonu,
maszyn i urzàdzeƒ oraz farb i kompo-
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Projekt graficzny: Agencja „Le”

66 poligrafika

Wydanie specjalne

Publikacje

zak∏ady tworzyw sztucznych
erg-bieruƒ
Zak∏ady Tworzyw Sztucznych ERG-BIERU¡ Spó∏ka Akcyjna to jeden z najwi´kszych producentów folii w Polsce.
Oferta obejmuje folie rolnicze, budowlane oraz opakowaniowe. W dziedzinie
folii opakowaniowych zak∏ad proponuje
klientom wykonywanie nadruków metodà fleksograficznà z zastosowaniem
drukarek:
• firmy Flexotechnika TACHYS 80,
pozwalajàcej na wykonywanie nadruków o szerokoÊci do 800 mm w 8 kolorach. Drukarka posiada b´ben centralny;
• firmy Manzoni, pozwalajàcej na
wykonywanie nadruków o szerokoÊci do
1300 mm w 6 kolorach, równie˝ z centralnym b´bnem.
Jako producent folii zak∏ad zapewnia
klientom kompleksowà obs∏ug´ od projektu nadruku do wykonania gotowej
folii.

Kompendium wiedzy o farbie.
Ksià˝ka dr. Stefana Jakucewicza
„Farby drukowe”

ERG-BIERU¡ wspó∏pracuje tylko z najlepszymi
dostawcami surowców
i materia∏ów, dzi´ki czemu jego wyroby sà najwy˝szej jakoÊci. G∏ównym
dostawcà farb jest firma
Michael Huber Polska.
JakoÊç gwarantuje
równie˝ certyfikat ISO
9001, który firma otrzyma∏a w 1999 roku.

Ksià˝ka wydana z okazji
Kongresu Poligrafów Polskich

Dyrektor Marek Barth
i kierownik
Maryla Bartczak

Nowe, trzecie wydanie CD-ROM
z prezentacjà firmy i wszystkich
materia∏ów informacyjnych

JesteÊmy w Internecie!
Nasza strona:
http://www.mhp.com.pl
Wydanie specjalne
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Reprint pierwszego podr´cznika
typografii, wydanego w 1710 roku

z dziesi´cioletniej
dzia∏alnoÊci firmy
ISO 9001
W czerwcu 2002 roku nasza firma
otrzyma∏a certyfikat jakoÊci ISO 9001
przyznany przez firm´ TÜV CERT dotyczàcy systemu zarzàdzania jakoÊcià
w zakresie produkcji i dystrybucji farb
drukarskich oraz Êrodków pomocniczych
niezb´dnych w procesie drukowania.

* POLSKA IZBA DRUKU
Nasza firma nale˝y od 1993 roku do
Polskiej Izby Druku, organizacji reprezentujàcej interesy gospodarcze firm
dzia∏ajàcych w sferze przemys∏u poligraficznego na terenie ca∏ego kraju.

* Przedsi´biorstwo FAIR PLAY
W roku 2000 Krajowa Izba Gospodarcza
przyzna∏a naszej firmie w III edycji konkursu tytu∏ Przedsi´biorstwa FAIR PLAY
za solidnà i uczciwà dzia∏alnoÊç gospodarczà prowadzonà zgodnie z prawem
i zasadami etyki.

* BUSINESS CENTRE CLUB
Od 1997 roku nale˝ymy do Business
Centre Club, najwi´kszej organizacji
zrzeszajàcej polskich przedsi´biorców,
której cele to wspieranie i integrowanie
Êrodowiska, reprezentowanie i obrona
interesów, promocja, szkolenia, pomoc
prawna.
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* MEDAL EUROPEJSKI
W roku 2000 otrzymaliÊmy Medal Europejski, tytu∏ przyznawany przez Urzàd
Komitetu Integracji Europejskiej i BCC za
poziom us∏ug i wyrobów, które swoim
standardem zbli˝ajà polskie przedsi´biorstwa do poziomu europejskiego.

dzia∏amy
nie tylko
w poligrafii...
* VICTORIA i OSCAR
Nasza firma od lat prowadzi dzia∏alnoÊç humanitarnà na rzecz ratowania
zdrowia i ˝ycia dzieci w ramach Stowarzyszenia Ludzi ˚yczliwych. VICTORIA
to Nagroda Humanitarna za ratowanie
˝ycia i zdrowia dzieci oraz ca∏okszta∏t
pracy humanitarnej na rzecz dzieci.
Stowarzyszenie to zajmuje si´ równie˝
do˝ywianiem dzieci z ubogich rodzin
oraz organizowaniem im wyjazdów
wakacyjnych. Nagrodà dla naszej firmy
za wspieranie tej dzia∏alnoÊci jest OSCAR.
* PAJACYK
Wspieramy równie˝ akcj´ PAJACYK majàcà
na celu do˝ywianie dzieci w szko∏ach, prowadzonà w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej
kierowanej przez Janin´ Ochojskà.

* VIDICAL
Od kilku lat sponsorujemy Ogólnopolski Przeglàd Kalendarzy VIDICAL, który odbywa si´ corocznie w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie.
* BRACTWO KAWALERÓW GUTENBERGA
Wspomagamy równie˝ akcj´ Bibliomania, organizowanà przez Polskie Bractwo
Kawalerów Gutenberga w celu promocji ksià˝ek i czytelnictwa, szczególnie wÊród dzieci i m∏odzie˝y.
* TURNIEJ PI¸KARSKI
Od 2000 roku organizujemy corocznie we Wroc∏awiu Pi∏karski Piknik Drukarzy, czyli turniej drukarnianych dru˝yn pi∏ki no˝nej o puchar naszej firmy.
* TURNIEJ GOLFA
Przy okazji Ogólnopolskiego Forum Poligrafii
w Mi´dzyzdrojach organizowanego przez firm´
ILMAR organizowaliÊmy kilkakrotnie Turniej Golfa POLIGRAFIA CUP o puchar firmy Michael Huber Polska.
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Ârodki pomocnicze,
które u∏atwiajà
˝ycie drukarzom
Ulrich Huber, szef firmy Huber Troisdorf

HUBER Troisdorf
Nasza firma prawie od poczàtku swojej dzia∏alnoÊci wspó∏pracuje z niemieckà
firmà HUBER TROISDORF, która zajmuje
si´ produkcjà Êrodków pomocniczych do
druku. Z pewnoÊcià nasi klienci ju˝ nieraz
s∏yszeli okreÊlenie „Huber ze wsi” – tak
w∏aÊnie humorystycznie okreÊlamy produkty tej firmy, dla odró˝nienia od produktów naszej firmy z Monachium. Jest
to oczywiÊcie zbie˝noÊç nazwisk, a poniewa˝ firma ma swojà siedzib´ w miejscowoÊci Troisdorf, a s∏owo „Dorf” po
niemiecku znaczy „wieÊ”, wi´c skojarzenie jest chyba... trafne.
Pan Ulrich Huber, za∏o˝yciel fabryki
jest cz´stym goÊciem w Polsce, co roku
bierze udzia∏ w poznaƒskich targach
POLIGRAFIA (teraz ju˝ co dwa lata),
w sympozjach organizowanych przez
naszà firm´ lub te˝ w innych polskich
imprezach dla Êrodowiska poligraficznego.

KSL Staubtechnik
Napylaç, prószyç czy pudrowaç?
JeÊli tak, to tylko proszkami firmy
KSL Staubtechnik.
Firma zosta∏a za∏o˝ona w 1949 roku
w miejscowoÊci Lauingen w Niemczech
i poczàtkowo zajmowa∏a si´ przetwarzaniem mineralnego w´glanu wapnia na
wype∏niacze do ró˝nych produktów.
Wspó∏praca z instytutem FOGRA wp∏y-

W programie produkcyjnym „Hubera
ze wsi” znajdujà si´:
• zmywacze i Êrodki do konserwacji
wa∏ków i obciàgów gumowych,
• Êrodki do mycia i regeneracji,
• dodatki do Êrodka zwil˝ajàcego,
• Êrodki korekcyjne,
• Êrodki do kopii reprodukcyjnej
i p∏ytowej,
• ró˝ne pomocnicze produkty
specjalne.
Firma zosta∏a za∏o˝ona w roku 1992
i pomimo niezbyt d∏ugich tradycji podbi∏a rynki Êwiatowe jakoÊcià i innowacyjnoÊcià oferowanych produktów.
Sprzedaje równie˝ cz´Êç asortymentu jako produkty „free label” dla wielu znanych firm zajmujàcych si´ zaopatrywaniem rynku poligraficznego.

n´∏a na zmian´ profilu przeznaczenia
produkcji i w ten sposób firma rozpocz´∏a jako pierwsza w Niemczech produkcj´ proszków do napylania na bazie
w´glanu wapnia dla przemys∏u poligraficznego.
Dynamiczny rozwój technik drukowania spowodowa∏ oczywiÊcie rozszerzenie asortymentu produkcyjnego
tak, aby sprostaç rosnàcym wymaganiom klientów.

Siedziba firmy
KSL Staubtechnik
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WÊród wytwarzanych w Troisdorfie
produktów jest kilka prawdziwych szlagierów – Êrodków pomocniczych, które
zdaniem drukarzy bardzo poprawiajà
komfort pracy. Wystarczy wymieniç
choçby past´ do czyszczenia cylindrów
dociskowych, p∏yn do prania naciàgów
na wa∏kach wodnych czy te˝ korektory
odporne na... roztrzepanie ich u˝ytkowników.
JeÊli chcecie Paƒstwo wypróbowaç
niektóre z nich – serdecznie zapraszamy!
Naprawd´ warto.
Siedziba firmy Huber Troisdorf

Obecnie KSL jest wiodàcà firmà
w produkcji proszków do napylania druków, a jej wysokojakoÊciowe produkty
eksportowane sà do ponad 60 krajów
na ca∏ym Êwiecie.
W 1998 roku firma uzyska∏a certyfikat ISO 9001.
Zakres produkcji obejmuje proszki
na bazie w´glanu wapnia, skrobi i cukru, o ró˝nym stopniu ziarnistoÊci.
Michael Huber Polska wspó∏pracuje
z firmà KSL od 1996 roku, a produkty
tej firmy cieszà si´ ogromnym uznaniem
tak˝e wÊród polskich drukarzy.

nasi dealerzy
A&A Materia∏y
poligraficzne
Adam Mierzejewski

DRUKSERVICE Sp. z.o.o.
86-061 Brzoza Bydgoska
ul. Bydgoska 29a
tel.: 052 3320 18 18
fax: 052 320 18 19

15-523 Bia∏ystok
Grabówka
ul. Oliwkowa 1
tel.: 085 741 81 86

P.P.U.H.
KOOPgraf S.C.

P.H.U. VIFOT
42-200 Cz´stochowa
Al. Kaszubska 48
tel.: 034 366 64 66
tel. kom.: 0 601 41 27 03

60-339 Poznaƒ
ul. Grochowska 59a
tel.: 061 861 89 64
fax: 061 868 79 12

ALTER EGO

P.H. ABERA
Jerzy Jankowski

40-035 Katowice
ul. Plebiscytowa 6a
tel.: 032 781 50 41
fax: 032 781 95 25

90-729 ¸ódê
ul. Gdaƒska 47
tel.: 042 630 77 37
fax: 042 630 77 39
LEVIATANPOLIGRAFIA
Sp. z o.o
43-300 Bielsko-Bia∏a
ul. Legionów 83
tel.: 033 822 98 02
fax: 033 822 94 92

Zak∏ad Handlowo-Produkcyjny
DAJANA
21-100 Lubartów
Trzciniec 86
tel.: 081 85 55 174

AB POLIGRAF
80-365 Gdaƒsk
ul. Czarny Dwór 4A
tel.: 058 55 301 90

P.H.U. EDMEL S.C.
59-220 Legnica
ul. Szwole˝erów 2
tel.: 076 852 32 05
fax 076 852 32 04

P.H.U. JAKON
05-500 Piaseczno
ul. Armii Krajowej 2
tel.: 022 711 99 00, fax 022 711 99 04
Firma Us∏ugowo-Handlowa
FORMAT, Jadwiga Bachorska
75-452 Koszalin
ul. Jana Paw∏a II 17
tel./fax: 094 346 36 02

HURTOWNIA PAPIERU
JERZY POMIRSKI
58-306 Wa∏brzych
ul. Wroc∏awska 134
tel.: 074 841 31 01, 66 44 016
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SK¸AD FARB I PAPIERU S.C.
90-430 ¸ódê
ul. Piotrkowska 115
tel: 042 630 20 07
KTS SA
20-468 Lublin
ul. Energetyków 28
tel.: 081 744 19 11

poligrafika

71

PPHU TRIO Sp. J.
02-401 Warszawa-W∏ochy
ul. Âwierszcza 42/5
tel.: 022 863 77 09

ANDAN
80-304 Gdaƒsk
ul. Norblina 23
tel.: 058 556 62 15
fax: 058 556 07 99

TRIADA P.H.U.
60-472 Poznaƒ
ul. Ogrodowa 14
tel.: 061 852 86 44

TECHNOGRAF
02-001 Warszawa
Al. Jerozolimskie 91
tel.: 022 621 78 54
022 628 99 43
PAPIER MS S.C.
GRAFMAJ AM
60-478 Poznaƒ, ul. Lutycka 93
tel.: 061 846 08 00
fax: 061 846 08 01

08-110 Siedlce
ul. Brzeska 149
tel.: 025 62 10 382

AVARGRAF Sp. z o.o.
02-829 Warszawa
ul. Taneczna 7a
tel.: 022 644 22 44
022 644 98 44

Z.U.T. i H. JANLEX Sp. J.
35-111 Rzeszów
ul. Wyspiaƒskiego 12a
tel.: 017 85 33 974
fax: 017 856 40 10

P.W. ENWECO Sp. z.o.o.
71-454 Szczecin
ul. Zakole 8
tel./fax: 091 452 55 16

Serdecznie dzi´kujemy Wam za wieloletnià wspó∏prac´!
JesteÊcie przecie˝ wspó∏twórcami wizerunku naszej firmy.
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