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O tym, że rynek poligraficzny cały 
czas dynamicznie się zmienia 
nie trzeba nikogo przekonywać. 

Trendy są już dawno określone. Mniej-
sze nakłady, szybsza ich realizacja, peł-
ny zakres możliwości zadruku podłoży, 
uszlachetnianie i cena, którą akceptuje 
klient. Praktycznie każda drukarnia, 
która zalicza się do ścisłej czołówki nie-
ustannie inwestuje w najnowsze tech-
nologie, które umożliwiają realizowanie 
coraz bardziej wymagających zleceń, 
a produkcja opakowań jest najbardziej 
rozwiniętą częścią branży poligraficz-
nej. To tutaj spotykają się praktycz-
nie wszystkie technologie druku oraz 
uszlachetniania i właściwym jest po-
wiedzenie, że opakowania nadają tem-
pa we wdrażaniu nowości.
Możemy o tym przekonać się w Dru-
karni AJG z Kraśnika, która należy do 
grupy najbardziej znanych drukarni 
opakowaniowych w Polsce. To tutaj 
zaledwie kilka miesięcy temu stanęła 
maszyna drukująca Komori, której kon-
figuracja jest jedyną na świecie. 8 kolo-
rów z wieżą lakierującą i modułem Cold 
foil w hybrydowej technologii e-UV. 
Całość w powiększonym formacie B2.
O inwestycji w tak rozwiniętą techno-
logicznie maszynę drukującą Komori 

rozmawialiśmy z Januszem Geneją, 
właścicielem Drukarni AJG.

Co sądzisz o rynku opakowań i ich pro-
dukcji?
Z punktu widzenia drukarni, jeste-
śmy w obszarze, którego dynamika 
zmian przez cały czas nas pozytyw-
nie zaskakuje. Praktycznie w każdym 
roku odnotowujemy wzrosty produkcji 
w obszarze realizowanych usług. Jest 
zauważalny trend do zmniejszania na-
kładów poszczególnych zleceń, ale za 
to pojawiają się one w opakowaniach 
np. marek własnych i to w wielu róż-
nych wariantach, przez co na koniec, 
choć nakład jednego opakowania się 
zmniejsza, to jego warianty podnoszą 
ogólny wynik w górę. To bardzo dobra 
zmiana, którą staramy się wykorzystać 
właśnie do podniesienia naszych moż-
liwości technologicznych.
Drugim bardzo ciekawym zjawiskiem, 
który obserwujemy już od jakiegoś 
czasu, jest zapotrzebowanie na opa-
kowania uszlachetnione praktycznie 
z wykorzystaniem wszelkich techno-
logii i jest to szczególnie widoczne na 
polskim rynku. Ma to oczywiście pod-
łoże w walce producentów dóbr, gdzie 
opakowanie ma po prostu zwrócić 

uwagę konsumenta. Ale za to opako-
wania na produkty premium stają się 
jeszcze bardziej wymagające. Dodaj-
my, że rynek ten przez cały czas rośnie.
Produkując opakowania premium 
mamy świadomość, jak wielu naszych 
klientów potrzebuje właśnie takiego 
opakowania.

W jakich warunkach dokonaliście za-
kupu Komori?
Analizując nasze dane z ostatnich kilku 
lat, podjęliśmy decyzję o zakupie ma-
szyny drukującej, która pozwoli nam na 
zwiększenie naszych udziałów w rynku 
produkcji opakowań premium. Mówię 
o analizie, ponieważ zakup nie wiązał 
się ze sprzedażą którejkolwiek z dotych-
czas pracujących u nas maszyn. Wy-
zwaniem było jednak wybranie techno-
logii, jaką chcielibyśmy wprowadzić do 
naszej drukarni oraz producenta.
Koszt stanowił duże wyzwanie. Stąd 
zwiększenia naszych możliwości pro-
dukcyjnych wsparliśmy Funduszami 
Unijnymi, które uzyskaliśmy w ramach 
projektu dotacyjnego „Wzrost kon-
kurencyjności na arenie międzynaro-
dowej firmy AJG poprzez wdrożenie 
opatentowanej technologii bezpiecz-
nych opakowań” współfinansowanego 

przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt 
na innowacje technologiczne” Progra-
mu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020. Warto zaznaczyć, że pro-
jekt ten został bardzo wysoko ocenio-
ny przez Panel Ekspertów uzyskując 3 
miejsce w Polsce na 453 projekty, które 
ubiegały się o dofinansowanie.
W ramach projektu nasza drukarnia 
wdrożyła innowacyjną technologię za-
bezpieczającą opakowania na produkty 
w tym produkty premium przed podra-
bianiem. Dzięki temu każdy potencjal-
ny konsument opakowania, wykona-
nego w Drukarni AJG, otrzymał prostą 
i szybką metodę zweryfikowania jego 
autentyczności. Daje nam to 8-ze-

społowa maszyna arkuszowa z wieżą 
lakierującą i modułem Cold foil w hy-
brydowej technologii e-UV – Komori 
LSX-829 HC+CF oraz system weryfika-
cji autentyczności produktu na urzą-
dzenia mobilne.
Po pierwsze, Komori, które w całości 
zostało przewidziane do produkcji z za-
stosowaniem farb UV. Praktycznie nie 
przewidujemy przechodzenia na tej ma-
szynie na druk konwencjonalny. UV daje 
nam zupełnie inne możliwości o czym 
mogliśmy przekonać się już w czasie, 
kiedy maszyna rozpoczęła swoją pro-
dukcję. Po drugie, UV daje nam moż-
liwości uszlachetniania z zastosowa-
niem technologii chociażby hybrydowej, 
której efekty możemy już zauważyć nie 
tylko na produktach premium.

Po trzecie, i chyba najważniejsze, 
maszyna Komori została wyposażo-
na w moduł Cold foil, z możliwością 
nanoszenia efektu metalicznego bez 
bezpośredniego nakładania folii przez 
co opakowanie staje się opakowaniem 
ekologicznym, co dodatkowo wprowa-
dza nasze opakowania na wyższy po-
ziom technologiczny i w efekcie klient 
otrzymuje prawdziwe ekologiczne opa-
kowanie premium.

Dlaczego zdecydowaliście się na ma-
szynę półformatową?
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wy-
gląda nasz park maszynowy, którym 
dysponujemy. Chodzi oczywiście o pre-
press i następnie wszystko to, co dzi-
siaj nazywamy postpressem. Intro-

Instalacja  
numer 1 na świecie
Zakłady Poligraficzne AJG w Kraśniku zakupiły 8-zespołową maszynę 
arkuszową Komori LSX-829 HC+CF z wieżą lakierującą i modułem Cold foil 
firmy Vinfoil, w hybrydowej technologii e-UV. Jest to pierwsza na świecie tak 
rozwinięta instalacja maszyny drukującej marki Komori.

Anna i Janusz Geneja
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ligatornia jest tutaj chyba kolejnym 
najbardziej kapitałochłonnym obsza-
rem w produkcji. Nie chcieliśmy zmie-
niać naszych obszarów działania. Po 
prostu sprzęt, który dzisiaj posiada-
my nadal nam wystarcza i podczas 
planowania tak dużej inwestycji, jaką 
był zakup maszyny drukującej Komori, 
okazało się, że w najbliższym czasie 
możemy lepiej wykorzystać nasze do-
tychczasowe wyposażenie.
Poza tym, realizowane przez nas zle-
cenia pod względem nakładów i ich 
uszlachetniania idealnie wpasowują 
się w maszynę drukującą półforma-
tową. Oczywiście jest to powiększony 
półformat, co przy produkcji opakowań 
ma ogromne znaczenie. Komori dało 
nam dostęp do najnowocześniejszej 
technologii, włączając w to cały ser-
wis i pomoc szkoleniową, jaką udzieliła 
nam firma Reprograf, która jest do-
stawcą tej marki w Polsce.

Wspomniałeś o Cold foil. Czy mógłbyś 
powiedzieć więcej na ten temat?
Podczas starania się o środki unij-
ne poszukiwaliśmy technologii, która 
byłaby w jakiś sposób unikalną pod 
względem jej instalacji i zastosowania. 
Stąd pojawił się pomysł na rozwiąza-
nie, które zrealizowaliśmy wraz z ho-
lenderską firmą Vinfoil. Jest to jeden 
z najbardziej znanych dostawców tego 
typu rozwiązań dla maszyn drukują-
cych. Jednak potężnym wyzwaniem 
było przygotowanie rozwiązania dla 
powiększonego formatu B2 maszyny 
drukującej Komori. Jak widać, udało 
się to wyśmienicie i dzisiaj jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że Cold foil może-
my wykorzystywać do różnych prac. 
Swoją drogą jest to aktualnie jedyne 
takie rozwiązanie w skali świata, co 
dodatkowo pokazuje skalę trudności 
inwestycji.

Co to jest foliowanie na zimno w tej 
instalacji?
Foliowanie na zimno nie jest niczym 
innym, jak przeniesieniem metalicznej 
warstwy znajdującej się na foli trans-
ferowej na arkusz w systemie online 
z maszyną drukującą i co jest bardzo 

istotne nie wymaga żadnych dodatko-
wych procesów ani specjalnych usta-
wień maszyny. W czasie aplikacji folii 
wykorzystywane są dwa zespoły dru-
kujące, które po zakończeniu procesu 
aplikacji folii można wykorzystywać 
ponownie, jako standardowe zespo-
ły drukujące. Na pierwszym zespole 
aplikowany jest klej (konwencjonalny 
lub UV w zależności od typu maszyny 
drukującej) na arkusz ze standardowej 
płyty w żądanym wzorze i obszarze.
Na drugim zespole drukującym folia 
przechodząc przez szczelinę pomiędzy 

nia oraz pozwalający na zwiększenie 
produktywności zakładu poprzez eli-
minację dodatkowych procesów uszla-
chetnienia.

Zapytaliśmy o przebieg instalacji Pa-
wła Kusińskiego z firmy Vinfoil który 
wyjaśnił nam, że standardowo czas in-
stalacji w przypadku urządzenia z serii 
Optima wynosi do trzech dni, jednakże 
w związku z tym, że w drukarni AJG 
realizowana była pierwsza instala-
cja urządzenia w formacie B2 Optima 

80GF, podjęto decyzje o podzieleniu 
instalacji na dwa etapy. W pierwszej 
fazie realizowana była instalacja urzą-
dzenia na maszynie Komori LSX-829 
HC+CF, w drugiej zaś szkolenie ope-
ratorów wraz z wykonaniem wydru-
ków przy wykorzystaniem unikatowej 
funkcji oszczędzania folii (MFU – wie-
lokrotnie użycie folii), która została 
zaprojektowana i opatentowana przez 
firmę Vinfoil.
Jak wyjaśnił nam Paweł Kusiński, 
funkcja ta pozwala na oszczędności 
w zużyciu folii do 85% w porównaniu 
do arkusza metalizowanego biorąc 
pod uwagę układ drukowanej pracy 
oraz sposób rozłożenia użytków na 
arkuszu. Funkcja ta jest wspomaga-
na przez autorskie oprogramowanie 
do optymalizacji zużycia folii VIFOP 
(Vinfoil Intelligent Foil Optimization 
Program).
Nic dodać i nic ująć. Najnowsza techno-
logia posiada swoje wymagania. Chcąc 
spełniać oczekiwania klientów musimy 
brać pod uwagę najdrobniejsze szcze-
góły, nie tylko związane z drukowa-
niem i uszlachetnianiem UV, ale także 
wykorzystanie folii w taki sposób, by 
uzyskać, jak najmniejsze spady pro-
dukcyjne, ale z zachowaniem najwyż-
szych standardów druku.

Jak zareagowali wasi klienci na tę in-
westycję?
Bardzo optymistycznie. Po blisko roku 
możemy powiedzieć, że od strony 
opanowania technologii, a UV był na 
początku dla nas nowością, świetnie 
radzimy sobie z najbardziej skompli-
kowanymi zleceniami. Mamy okazję 
na realizację dotychczasowych opako-
wań z uwzględnieniem nowych tech-
nologii uszlachetniania. A nasi klienci 
szybko dostrzegli nowe możliwości. 
Jakość opakowań na najwyższym po-
ziomie nie tylko pod względem marek 
premium, ale także dzięki wdrożeniu 
technologii, a właściwie „Systemu we-
ryfikacji autentyczności produktu” czy-
ni nas atrakcyjnym partnerem dla zle-
ceniodawców. I ten temat wydaje się, 
że będzie najważniejszym w obszarze 
produktów premium.

Jakie grupy klientów obsługujecie?
Dotychczasowa grupa naszych klientów 
to przede wszystkim opakowania dla 
branży farmaceutycznej i kosmetycznej. 
To tutaj zauważamy chyba największą 
migrację opakowań w stronę premium. 
Produkujemy również opakowania dla 
branży spożywczej i kaszerowane opa-
kowania na wyroby alkoholowe. Więk-
szość naszych zleceń jest w nakładzie 
od 3 do 5 tys arkuszy drukarskich.
Produkowane u nas opakowania mogą 
być uszlachetniane metodą Cold stam-
pingu oraz Hot stampingu, lakierowane 
różnego rodzaju lakierami, wybiórczo 
lub na całości, również z wklejanymi 
okienkami. Realizujemy również druk 
ulotek farmaceutycznych, broszur, 
bloków, ulotek, druków akcydenso-
wych, materiałów promocyjnych (ka-
talogi, foldery, kalendarze listwowane 
i spiralowane, plakaty) oraz reklamowe 
(standy, woblery).
To jest naprawdę szeroki obszar dzia-
łania. Jednak skupiamy się przede 
wszystkim na opakowaniach. A nowe 
technologie z zastosowaniem druku 
UV na maszynie Komori, pozwalają 
nam coraz bardziej optymistycznie pa-
trzeć w przyszłość. Przewidujemy, że 
nasze możliwości produkcyjne opako-
wań za rok wzrosną o 30%.

Z tego co wiemy, drukarnia istnieje 
ponad 30 lat.
Nasza drukarnia, Anny i Janusza Gene-
jów jest firmą rodzinną. Swoją działal-
ność rozpoczęliśmy w kwietniu 1986 
r. Aktualnie strukturę tworzą: Zakład 
Produkcji Opakowań Nr 1 w Kraśniku 
mieszczący się przy ul. Kolejowa 14 
oraz Zakład nr 2 w Kraśniku, Pasieka 
84. Oba zakłady posiadają status za-
kładów pracy chronionej. Posiadamy: 
ISO 9001:2015 – System Zarządzania 
Jakością, ISO 14001:2015 – System Za-
rządzania Środowiskowego, wdrożone 
Zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania 
GMP zgodne z wymaganiami normy 
ISO 15378:2015 oraz w ostatnich ty-
godniach certyfikat FSC. I chyba to co 
najważniejsze… to, że nasi synowie 
wspólnie pracują z nami.
ROZMAWIAŁ MIROSŁAW PAWLIŃSKI

Paweł Kusiński, Vinfoil„Maszyna Komori została wyposażona 
w moduł Cold foil, z możliwością nanoszenia 
efektu metalicznego bez bezpośredniego 
nakładania folii przez co opakowanie staje się 
opakowaniem ekologicznym, co dodatkowo 
wprowadza nasze opakowania na wyższy 
poziom technologiczny i w efekcie klient 
otrzymuje prawdziwe ekologiczne opakowanie 
premium” – mówi Janusz Geneja

cylindrem gumowym a dociskowym 
transferowana jest w miejsca, w któ-
rych został nałożony klej
Folia jest zadrukowywana na pozosta-
łych zespołach maszyny, w celu uzy-
skania pożądanych efektów metalizo-
wanych oraz odpowiedniego koloru. 
W foliowaniu na zimno kolor pochodzi 
z procesu zadruku, a nie z koloru folii 
jak w przypadku folii Hot stampingo-
wych. Dzięki czemu proces aplikacji folii 
na zimno staje się dla drukarni o wiele 
bardziej wygodniejszy od dotychczas 
stosowanych technik uszlachetnia-
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