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100 uczestników Wielkoformatowego Semin(A)trium
Co roku firma Atrium Centrum Ploterowe zaprasza na 2-dniowe Seminaria dotyczące 
technologii druku wielkoformatowego. Ostatnie odbyło się w mieście, w którym Atrium 
działa od blisko 25 lat – Opolu pod koniec października ub.r. Pierwszego dnia Seminarium, 
uczestnicy słuchali prezentacji zarówno polskich prelegentów, wieloletnich specjalistów 
z firmy Atrium, Artemis oraz Ikonos oraz światowej klasy ekspertów. Firmę Mutoh 
reprezentował Stephan Heintjens, dyrektor ds. rozwoju, wygłaszając prelekcję pt. „Druk 
cyfrowy przyjazny środowisku. Atrament kluczem do wielu drzwi”. Ekspert omówił kilka 
tematów. Sprawdził, czy jest jedna technologia druku, która przewyższa wszystkie inne. 
Drugim zagranicznym ekspertem był Marc Verbeem z firmy ONYX Graphics, producenta 
światowej klasy oprogramowania. Zaprezentował ONYX Site Solutions, konfigurowalną 
platformę webową, organizującą druk i zarządzanie drukarnią wielkoformatową. Pierwszego 
dnia Seminarium nie zabrakło także licznych prezentacji polskich specjalistów z firmy Atrium 
Centrum Ploterowe oraz Artemis, którzy omówili poszczególne technologie druku LFP i 
urządzenia. Zwieńczeniem bloków teoretycznych, były studia przypadków. Na uczestników 
czekały prezentacje „na żywo” druku z wykorzystaniem japońskich ploterów marki MUTOH, 
a drugiego dnia już w siedzibie Atrium Centrum Ploterowe i Ikonos oglądali największe 
urządzenia do druku produkcyjnego: Artemis Orion, Artemis Pulsar, Artemis Vector.

Rolowo-stołowy Mutoh ValueJet 1638 UH  
z czwartą nagrodą w tym roku
Po raz czwarty w tym roku hybrydowa drukarka LED-UV - Mutoh ValueJet 1638 UH - została 
wybrana na urządzenie roku w swojej kategorii. Tytułem „Best product 2017” uhonorowali ten 
japoński ploter czytelnicy amerykańskiego Wide-Format & Signage. Ta czwarta międzynarodowa 
nagroda dla topowej drukarki LED-UV firmy MUTOH to nie tylko dowód na jej światową 
konstrukcję, lecz jak zaznacza dystrybutor, to także dowód, że wybór w dzisiejszych czasach 
technologii LED-UV jest jak najbardziej biznesowo uzasadnione. Wcześnej ploter Mutoh ValueJet 
1638UH został nagrodzony w 2 kategoriach „Ploter stołowy / hybrydowy poniżej 100 tys. USD” 
oraz „Ploter rolowy poniżej 80 cali szerokości” przez amerykańskie SGIA. Natomiast, wiosną 2017 
roku ploter ten zdobył także europejski tytuł plotera roku przyznawany przez EDP (European 
Digital Press Association).
Mutoh ValueJet 1638UH to specjalistyczny ploter LED-UV, drukujący zarówno na materiałach 
sztywnych, jak i elastycznych. Urządzenie oferuje najwyższą jakość zadruku na takich materiałach 
jak ABS, aluminium, PE, PET, PMMA (akryl), PP, PS, PVC, szkło. Dzięki zastosowaniu lakieru można 
dodatkowo uzyskać efekt uszlachetniający. Drukarka wyposażona jest w energooszczędne, 
długowieczne lampy LED-UV (czas pracy 14500 godzin), które mają za zadanie światło-
utwardzenie atramentu na powierzchni zadrukowywanego przedmiotu. Efektem użycia 
technologii LED jest zastosowanie niskich temperatur, przez co możliwy jest druk na podłożach 
wrażliwych na wysoką temperaturę. Ploter cechuje się małym zużyciem energii.

Oprogramowanie ONYX podwójnie nagrodzone w USA
Oprogramowanie ONYX GRAPHICS otrzymało dwie nagrody wprost zza Oceanu. ONYX 
został nagrodzony w Chicago podczas wystawy print17 w 2 kategoriach: „Najlepsze 
oprogramowanie od zarządzania kolorem” oraz „Najlepszy RIP i workflow”. ONYX Thrive 
to skalowalne oprogramowanie do druku wielkoformatowego. Wykorzystuje ono 
zaawansowaną technologię Adobe PDF Print Engine i Adobe Normalize. Dedykowane jest 
dla użytkowników posiadających wiele drukarek czy też wymagających wysokiej wydajności 
oprogramowania RIP. Wszelkie dobrodziejstwa zaawansowanego procesu RIP dostępne są 
także dla pojedynczych użytkowników. Dla nich dedykowane jest oprogramowanie ONYX 12 
oferowane w 3 wersjach: RipCenter, PosterShop, ProductionHosue. Różni się one zestawem 
dostępnych narzędzi, funkcji, obsługiwanym sprzętem czy ich ilością. Onyx od lat blisko 
współpracuje z wieloma producentami drukarek wielkoformatowych aby zapewnić ich 
poprawną obsługę. Szczególnie bliska współpraca ma miejsce z japońskim producentem 
drukarek wielkoformatowych – firmą Mutoh. Jak zaznacza dostawca, użytkownik plotera 
Mutoh z podłączonym Onyxem ma gwarancję, że posiada zestaw wyprzedzający 
konkurencję, stabilny, wydajny, produktywny i intuicyjny. ONYX na pewno wyciśnie pełnię 
możliwości dostarczoną przez japońskiego producenta sprzętu.
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