
Paw Druk dzia ła na ryn ku usług po li gra -

ficz nych od nie mal 30 lat. Spe cja li zu je się

w sze ro ko ro zu mia nej pro duk cji ak cy den so -

wej, a gros zle ceń sta no wią róż no rod ne

dru ki pro mo cyj no -re kla mo we, m.in. ka ta lo -

gi, fol de ry, ulot ki, ka len da rze. Część pro duk -

cji, m.in. z uwa gi na nie daw ne in we sty cje

sprzę to we, to z ko lei opa ko wa nia, wy twa -

rza ne tak że na pod ło żach nie ty po wych, wy -

ma ga ją cych tech no lo gii UV. Wśród klien tów

dru kar ni do mi nu ją od bior cy koń co wi, choć

nie stro ni ona też od ob słu gi agen cji re kla -

mo wych i po śred ni ków. W ubie głym ro ku

Paw Druk prze niósł się do no wej i prze -

stron nej sie dzi by, w któ rej re ali zo wa na jest

kom plek so wa pro duk cja po li gra ficz na –

od eta pu DTP, po przez pre press, na fi nal nej

ob rób ce skoń czyw szy. Wie le ope ra cji jest

wy ko ny wa nych na roz wią za niach, któ rych

do staw cą by ła fir ma Re pro graf, za rów no

w czę ści zwią za nej z pre pres sem, jak i dru -

ko wa niem.

Woj ciech Stru ga rek, pre zes za rzą du fir -

my Paw Druk mó wi: Pierw szy kon takt z fir mą

Re pro graf na wią za li śmy w 2003 ro ku, a je go

efek tem by ło wdro że nie peł no for ma to we go

sys te mu CtP, ba zu ją ce go na ter micz nej na -

świe tlar ce Scre en PT-R 8100. Dwa la ta póź -

niej zde cy do wa li śmy się na za kup pierw szej

ma szy ny mar ki Ko mo ri – Li th ro ne L5 28 C

w for ma cie B2. Ja kość obu roz wią zań, jak też

za do wo le nie z ob słu gi po sprze da żo wej za -

pew nia nej przez Re pro graf by ły na ty le du że,

że ko lej na ma szy na dru ku ją ca – tym ra zem

w for ma cie B1 – zo sta ła do star czo na przez

tę sa mą fir mę. Ko mo ri Li th ro ne LS540 C, bo

o niej mo wa, na by li śmy przy wspar ciu do ta -

cji unij nych. Wdro że nie tak no wo cze snej

ma szy ny umoż li wi ło nam dal szy roz wój.

Wzrost po ten cja łu dru kar ni za owo co wał ko -

niecz no ścią do sto so wa nia pod wzglę dem

wy daj no ści sys te mu CtP. W 2014 ro ku do -

tych czas użyt ko wa ną na świe tlar kę wy mie ni -

li śmy na szyb szy i bar dziej zauto ma ty zo wa -

ny sys tem CtP, opar ty na urzą dze niu Scre en
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Ko mo ri z „hy bry do wym” sys te mem su sze nia – jed na z pierw szych w Eu ro pie

Paw Druk i Re pro graf: 
blisko 15 lat owoc nej współ pra cy

Druk offsetowy

Rok 2003 – dostawa pełnoformatowego systemu CtP 
opartego na naświetlarce Screen i rok 2016 – wdrożenie
pełnoformatowej 5-kolorowej maszyny arkuszowej Komori
z „hybrydowym” systemem suszenia wydruków UV/H-UV 
(zwanym w nomenklaturze producenta eUV), jednej z pierwszych
w Europie. Te dwa wydarzenia można śmiało uznać za klamrę
spinającą wieloletnią współpracę podpoznańskiej drukarni Paw Druk
i firmy Reprograf. Ten prężnie rozwijający się zakład poligraficzny
opiera obecnie swoją produkcję na japońskich rozwiązaniach
technologicznych, których dostawcą na rynek polski od wielu lat 
jest Reprograf. 

Dostarczona kilka miesięcy temu 

do firmy Paw Druk maszyna Komori

Lithrone GL-540H składa się z pięciu

zespołów drukujących i wieży lakierującej. 

Na zdjęciu przy ma szy nie Ko mo ri 

Li th ro ne GL-540H eUV sto ją od le wej: 

Pa weł Sz pil (Re pro graf), Woj ciech Stru ga rek

i An drzej Sa en ger (obaj Paw Druk)



PT-R 8600 – ko lej nym do star czo nym przez

Re pro graf i i spraw dzo nym roz wią za niu ro -

dem z Ja po nii.

Wresz cie nad szedł rok 2016, gdy wła ści -

cie le dru kar ni sta nę li przed ko niecz no ścią

prze pro wadz ki. Wszyst ko za spra wą wy po -

wie dzia nej nam umo wy naj mu do tych cza so -

wej sie dzi by. Pod ję li śmy za tem de cy zję o wy -

bu do wa niu wła sne go za kła du pro duk cyj ne go,

a przy tym za czę li śmy za sta na wiać się nad in -

we sty cją w ko lej ną ma szy nę. Klu czo we py ta -

nie brzmia ło: czy chce my ko lej ną stan dar do -

wą kon fi gu ra cję, czy też pój dzie my o krok da -

lej, by móc re ali zo wać no wy ro dzaj zle ceń, do -

tych czas dla nas nie do stęp nych? Mam tu

na my śli tech no lo gię UV. Mie li śmy już bar dzo

po zy tyw ne do świad cze nia z mar ką Ko mo ri,

ale – jak to czy ni my za wsze – prze pro wa dzi li -

śmy ana li zę ryn ko wą wszyst kich do stęp nych

na ryn ku ma szyn, ofe ru ją cych druk „hy bry do -

wy”. Po now nie naj lep sza z na sze go punk tu

wi dze nia oka za ła się ofer ta fir my Re pro graf.

Co zde cy do wa ło? Zna jo mość mar ki Ko mo ri,

rów nież ze stro ny ope ra to rów ma szyn; wie lo -

let nia, po zy tyw na współ pra ca z do staw cą,

tak że w za kre sie ob słu gi ser wi so wej; za awan -

so wa nie tech no lo gicz ne, co do któ re go nie

mie li śmy żad nych wąt pli wo ści; wresz cie –

aspekt ce no wy. W efek cie od nie daw na je ste -

śmy po sia da cza mi naj now sze go mo de lu Ko -

mo ri z se rii GL, wy po sa żo ne go w dwa al ter na -

tyw ne sys te my su sze nia: tra dy cyj ny UV oraz

ni sko ener ge tycz ny H -UV.

Do star czo na kil ka mie się cy te mu do fir -

my Paw Druk ma szy na Ko mo ri Li th ro ne 

GL-540H skła da się z pię ciu ze spo łów dru -

ku ją cych i wie ży la kie ru ją cej. Wy po sa żo na

zo sta ła w licz ne sys te my au to ma ty zu ją ce

jej pra cę, m.in. pro ce sy my cia ze spo łu far -

bo we go, ob cią gów i cy lin drów; wstęp ne go

usta wia nia for ma tu i gru bo ści pod ło ża oraz

pa pie ru w sto sie na na kła da niu; w peł ni au -

to ma tycz ną zmia nę płyt oraz wy sprzę gla -

nie pierw sze go i ostat nie go ze spo łu dru ku -

ją ce go. Po nad to po sia da sys tem zdal ne go

ste ro wa nia ja ko ścią oraz ob słu gi wa ny kom -

pu te ro wo sys tem za rzą dza nia funk cja mi

ma szy ny KMS 4. War to ścią do da ną i wy róż -

nia ją cą Ko mo ri jest wy po sa że nie jej w sys -

tem za rzą dza nia ko lo rem KHS-AI. Wszyst kie

te funk cje spra wia ją, że ma my do czy nie nia

z wy jąt ko wo zauto ma ty zo wa ną i wy god ną

w ob słu dze ma szy ną – pod kre śla Pa weł

Szpil, re gio nal ny szef sprze da ży w fir mie

Re pro graf, od po wie dzial ny za wdro że nie

w dru kar ni Paw Druk. – Jed nak jej szcze gól -

ną za le tą jest „hy bry do wość” tech no lo gii

UV, w no men kla tu rze Ko mo ri okre śla na mia -

nem eUV. Za mien ność sto so wa nia tech no lo -

gii kon wen cjo nal ne go UV z ni sko ener ge tycz -

nym sys te mem H -UV (za rów no w pro ce sie

dru ko wa nia, jak i la kie ro wa nia) wpły nę ło

na nie zwy kłą uni wer sal ność tej ma szy ny.

Do star czo ny do Paw Dru ku eg zem plarz to

jed no z pierw szych te go ty pu roz wią zań 

fir my Ko mo ri w Eu ro pie, umoż li wia ją ce na -

prze mien ne sto so wa nie obu tych tech no lo -

gii. Dzię ki te mu – w za leż no ści od ro dza ju

zle ce nia – w pro sty spo sób uru cha mia ny jest

je den bądź dru gi sys tem su sze nia: UV lub 

H -UV. Do dat ko wo ta ka kon fi gu ra cja po zwo -

li ła klien to wi w bez in wa zyj ny spo sób wejść

na ry nek pro duk cji UV. War to rów nież zwró -

cić uwa gę na no wy pul pit ste row ni czy tej

ma szy ny, wy po sa żo ny w au to ma tycz ny sys -

tem kon tro li i ko rek cji re gi strów, po łą czo ny

z funk cją kon tro li spek tro den sy to me trycz -

nej. Obec nie wszyst kie trzy ma szy ny użyt ko -

wa ne przez Paw Druk są po łą czo ne jed nym

sys te mem ste ru ją cym K -Sta tion.

Wspo mnia ny „hy bry do wy” sys tem su -

sze nia UV/H -UV po zwo lił dru kar ni na roz sze -

rze nie ofe ro wa ne go asor ty men tu o pra ce 

re ali zo wa ne na pod ło żach nie wsią kli wych,

np. na pla sti ku. Z te go też wzglę du sys te ma -

tycz nie ro śnie udział opa ko wań w ca łej pro -

duk cji re ali zo wa nej przez Paw Druk. Bar dzo

chwa li my so bie to in no wa cyj ne roz wią za nie

– mó wi Woj ciech Stru ga rek. – Ofe ru je ono

sze reg za let. Wy dru ko wa ne ar ku sze moż na

na tych miast pod da wać dal szej ob rób ce, nie

ma przy tym ko niecz no ści ich do dat ko we-

go za bez pie cza nia. Wy eli mi no wa li śmy z pro-

duk cji pro szek, dzię ki cze mu w dru kar ni jest 

czy ściej. Ma szy na zu ży wa też mniej ener gii,

gdyż za sto so wa ne tu lam py UV nie wy ma ga -

ją kla sycz ne go na grze wa nia IR.

Jak sza cu je pre zes dru kar ni, no wa ma -

szy na zwięk szy ła mo ce pro duk cyj ne fir my

Paw Druk o ok. 50 proc. Z jed nej stro ny

prze ję ła część prac do tych czas re ali zo wa -

nych na star szej ma szy nie peł no for ma to -

wej, z dru giej zaś – po zwo li ła na po zy ska nie

no wych zle ceń, do któ rych sto so wa na jest

tech no lo gia UV/H -UV. Wy ko nu je my je za -

rów no dla do tych cza so wych, jak i zu peł nie

no wych klien tów – mó wi Woj ciech Stru ga -

rek. – In for ma cja o tym, że ma my te go ro -

dza ju moż li wo ści tech no lo gicz ne, dość szyb -

ko roz po wszech ni ła się na ryn ku, więc zle ceń

w tym za kre sie sta le nam przy by wa.

Pa weł Szpil do da je: Cie szy my się z te go

nie stan dar do we go w ska li ca łe go kon ty nen -

tu wdro że nia ma szy ny Ko mo ri, a przy tym

ko lej ne go uwzględ nia ją ce go in no wa cyj ny

sys tem su sze nia H -UV. Tech no lo gia ta zdo -

by wa co raz więk sze uzna nie i to wśród dru -

karń o róż nym pro fi lu. Paw Druk jest te go

naj lep szym przy kła dem – ja ko przed się bior -

stwo spe cja li zu ją ce się w pro duk cji re kla mo -

wej de cy du jąc się na sprzęt, któ ry przy spie -

szy i uspraw ni ca ły pro ces pro duk cji. Wła ści -

cie lom dru kar ni ży czy my sa tys fak cji z użyt -

ko wa ne go roz wią za nia i li czy my na dal szą,

owoc ną i wie lo let nią współ pra cę z fir mą

Paw Druk. 

Opra co wa no na pod sta wie 

ma te ria łów fir my Re pro graf
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Paweł Szpil: Za mien ność sto so wa nia tech no lo gii
kon wen cjo nal ne go UV z ni sko ener ge tycz nym 
sys te mem H -UV wpły nę ło na nie zwy kłą uni wer -
sal ność tej ma szy ny. Do star czo ny do Paw Dru ku
eg zem plarz to jed no z pierw szych te go ty pu 
roz wią zań fir my Ko mo ri w Eu ro pie, umoż li wia ją ce
na prze mien ne sto so wa nie obu tych tech no lo gii




