Druk wielkoformatowy

Pierwsza Arizona 350 XT na Kujawach

Pro Futuro: Pasja jakości
Bydgoska firma poligraficzno-reklamowa Pro Futuro jest czwartym
w Polsce użytkownikiem plotera Océ Arizona 350 XT i pierwszym
w regionie kujawsko-pomorskim. Najnowsza inwestycja umożliwiła
tej dynamicznie rozwijającej się firmie nie tylko znaczące rozszerzenie portfolio oferowanych produktów, ale także poszerzenie
zasięgu działalności o pozostałe regiony kraju, a nawet
sięgnięcie po zlecenia zagraniczne.

Od pośrednictwa do produkcji
Pro Futuro to firma poligraficzno-reklamowa założona w 2006 roku przez Małgorzatę Turek. Wcześniej wraz z mężem zdobywała doświadczenie w firmach z branży
poligraficznej, a początki działalności na
własny rachunek polegały na pośrednictwie
w zakresie zleceń druku offsetowego.
Chcąc uniezależnić się nieco od podwykonawców, młodzi przedsiębiorcy postanowili
zainwestować we własne urządzenia produkcyjne, a pierwszym zakupem była tam-
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Istotnym elementem przy podejmowaniu decyzji przez Pro Futuro była również

ność, jest kilkustrefowy stół – podczas gdy

możliwość drukowania białym atramentem w kilku różnych trybach w jednym przejściu,

na jednej ze stref maszyna drukuje, na dru-

a także duża szerokość tego płaskiego plotera UV Océ, która umożliwia

giej można układać formatki do zadruku,

zadrukowywanie sztywnych mediów o wymiarach do 3,05x2,50 m

tak by druk był ciągły. W ploterze została
wykorzystana technologia Océ VariaDot,

Firma nie poprzestaje na graficznym opra-

wydruków oferowana przez Arizonę okazała

która dzięki wykorzystaniu zmiennej wiel-

cowaniu projektów i ich wykonaniu, ale ob-

się bezkonkurencyjna. Bardzo wysoko oceni-

kości kropli podczas druku pozwala na uzy-

sługuje swoich klientów kompleksowo – aż

liśmy wszechstronność urządzenia, co dla

skiwanie niemal fotograficznej jakości ob-

po montaż wykonanych produktów we

nas również było kluczowym czynnikiem, po-

razu dla prawie każdej aplikacji. Wydajność

wskazanych przez nich miejscach.

nieważ nie inwestowaliśmy z myślą o kon-

na poziomie 20 m2/h jest dla nas wystarcza-

Decyzja o inwestycji w technologię UV

kretnej aplikacji czy kampanii reklamowej.

jąca, wciąż mamy spore zapasy mocy prze-

była dość spontaniczna – mówi Małgorzata

Chcieliśmy natomiast wprowadzić do nasze-

robowych, a chłonność lokalnego rynku też

Turek. – Kiedy dowiedzieliśmy się, że możli-

go portfolio maksymalną ilość nowych pro-

nie jest porównywalna z rynkiem np. war-

wość otrzymania dotacji unijnej jest bardzo

duktów, ponieważ branża reklamowa jest

szawskim – dodaje Małgorzata Turek

realna, przeprowadziliśmy szybkie testy

mało przewidywalna, a nowe pomysły rodzą

na Arizonie, która była notabene najszerzej

się w niej codziennie.

Rozwój na miarę Unii

rozreklamowanym ploterem, a potem także

Istotnym elementem przy podejmowa-

na urządzeniach konkurencyjnych dostaw-

niu decyzji przez Pro Futuro była również

Pro Futuro otrzymało dotację w ramach

ców. Fakt, że decyzja była spontaniczna, nie

możliwość drukowania białym atramentem

poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji

oznacza jednak, że była pochopna. Poszuku-

w kilku różnych trybach w jednym przej-

przedsiębiorstw

jąc najlepszego dla nas rozwiązania za prio-

ściu, a także duża szerokość tego płaskiego

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-

rytet obraliśmy jakość (to słowo pada bar-

plotera UV Océ, która umożliwia zadruko-

morskiego na lata 2007-2013 na dofinanso-

dzo często podczas naszej rozmowy – AN)

wywanie sztywnych mediów o wymiarach

wanie 70 proc. wartości inwestycji, której

wydruków. Na rynku są maszyny wydajniej-

do 3,05x2,50 m. Dodatkową wartością,

częścią był również ploter frezujący Black-

sze, a co za tym idzie i droższe, ale jakość

zwiększającą jego produktywność i wydaj-

bird. W chwili obecnej nie byłoby nas stać

02-676 Warszawa, ul. Post´pu 14
tel./fax: 22 843 53 67, tel. 22 607 96 39
e-mail: grafia@grafia.waw.pl
www.grafia.waw.pl

DO DRUKU OPAKOWA¡
FARBY I LAKIERY O ZNIKOMEJ MIGRACJI
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

profesjonalne doradztwo techniczne
lakiery dyspersyjne
lakiery UV
lakiery do blistrów
maszyny i urzàdzenia poligraficzne
Êrodki pomocnicze do druku
płyty offsetowe
naciàgi na wałki wodne
kartony i folie podkładowe
folie monta˝owe we wszystkich formatach
konfekcjonowane obciàgi gumowe
oblistwowane i bez listew
farby offsetowe
lakiery offsetowe
farby fleksograficzne
farby wkl´słodrukowe
dodatki do farb
mieszalnia farb offsetowych

regionalnego

Programu

Techniki drukowania
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Arizonę w akcji, jest pod jej wielkim wrażeniem
i każdy ma własne pomysły na jej wykorzystanie.
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Muszę przyznać, że świadomość możliwości
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technologii UV na rynku reklamowym nie jest
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