
nie tyL KO dru KAr niA

Po czą tek na szej dzia łal no ści to rok 2009;

wów czas wy ko ny wa li śmy głów nie iden ty fi -

ka cje wi zu al ne firm oraz usłu gi mar ke tin go -

we w in ter ne cie – wspo mi na Bar tosz Przy by -

ła, wła ści ciel STU DIO DAR. – To da ło nam

so lid ne pod sta wy do ob słu gi du żych klien -

tów, któ rzy wy ma ga ją od agen cji bran din go -

wej peł ne go wspar cia w dzia ła niach wi ze -

run ko wych oraz – w póź niej szym eta pie – 

tak że pro duk cyj nych. Wraz z roz wo jem fir my

i ro sną cy mi wy ma ga nia mi klien tów pręż nie

dzia ła ją ce dzia ły gra ficz ny i han dlo wy za su -

ge ro wa ły za in we sto wa nie we wła sny park

ma szy no wy. W ta ki spo sób sta li śmy się po sia -

da cza mi pierw sze go plo te ra dru ku ją ce go

i tną ce go, a gro no na szych klien tów po sze rzy -

ło się o agen cje re kla mo we, mniej sze dru kar -

nie, sie ci de ta licz ne i fran czy zo we dzia ła ją ce

w Pol sce, ale tak że po za gra ni ca mi na sze go

kra ju. Obec nie spe cja li zu je my się w dru kach

wiel ko for ma to wych na sztyw nych i gięt kich

pod ło żach, lecz DAR to nie tyl ko dru kar nia

wiel ko for ma to wa. Dzię ki do świad czo ne mu

i uta len to wa ne mu ze spo ło wi two rzy my re -

kla my wi zu al ne, świetl ne, stan dy, a od 2020

ro ku roz wi ja my wła sną szwal nię ukie run ko -

wa ną na pięk ne roz wią za nia pod świe tla ne,

któ re w du żej mie rze wy ko nu je my dzię ki tech -

no lo gii do star czo nej nam przez fir mę EFI.

wyż szy 

pO ziOm Au tO mA ty Ki

prze wa gę kon ku ren cyj ną dru kar nia dar

bu du je w opar ciu o no wo cze sne roz wią za nia

tech no lo gicz ne oraz in for ma tycz ne. By li śmy

pierw szą dru kar nią w na szym re gio nie, któ ra

za in we sto wa ła w tech no lo gię UV LED do

pod ło ży sztyw nych; ba zu jąc na po zy tyw nych

do świad cze niach po sta no wi li śmy za in we sto -

wać w tę tech no lo gię tak że do dru ku z ro li na

ro lę – mó wi Bar tosz przy by ła. – Wy bór mógł

być tyl ko je den – do staw ca z naj więk szym do -

świad cze niem w tej tech no lo gii, czy li fir ma EFI.

plat for ma dru ku ją ca efi pro 32r+ W stu dio dar

Wy bór mógł być tyl ko je den

STUDIO DAR to multidyscyplinarna agencja reklamowa z Bielska-Białej,
zapewniająca kompleksową obsługę w zakresie reklamy wizualnej i poligrafii.
W lutym br. do jej parku maszynowego dołączyła platforma drukująca z roli
na rolę EFI Pro 32r+, wykorzystująca innowacyjną technologię utrwalania 
UV LED. Inwestycja ta pozwoliła firmie DAR rozszerzyć zakres oferowanych
usług o unikalne rozwiązania podświetlane.
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W LUTYM BR. W STUDIO DAR PRACĘ 

ROZPOCZĘŁA MASZYNA EFI PRO 32R+, 

PLATFORMA DRUKUJĄCA Z PRĘDKOŚCIĄ

MAKSYMALNĄ 275 M2/H, PRZEZNACZONA

DO PODŁOŻY W ROLI O SZEROKOŚCI 

DO 320 CM I MASIE DO 200 KG



w lu tym br. w stu dio dar pra cę roz po -

czę ła więc ma szy na efi pro 32r+, plat for ma

dru ku ją ca z pręd ko ścią mak sy mal ną 275 m2/h,

prze zna czo na do pod ło ży w ro li o sze ro kości

do 320 cm i ma sie do 200 kg. urzą dze nie

umoż li wia jed no cze sny druk np. na dwóch

160-cen ty me tro wych ro lach umiesz czo nych

obok sie bie (sys tem mul ti -roll). efi pro 32r+

wy po sa żo na jest w gło wi ce ri coh gen -5

z kro plą 7 pl i dru ku je w tech no lo gii ultra-

drop z roz dziel czością do 1200 dpi, dzię ki

cze mu umożli wia osiągnięcie fo to gra ficz nej

ja kości dru ku, re pro duk cję drob nych tek stów

i na sy co nych ko lo rów. tech no lo gia utrwa la -

nia uV led po zwa la dru ko wać na ma te ria -

łach „kla sycz nych”, jak fo lie ba ne ro we pVc,

fo lie sa mo przy lep ne czy pa pier, ale rów -

nież na ma te ria łach trud niej szych jak tek sty -

lia (sam ba) lub wraż li wych  na wy so ką tem -

pe ra tu rę i o różnej ela stycz ności. wy dru ki są

na tych miast utwar dzo ne oraz go to we do

dal szej ob rób ki bez pośred nio po wy dru ko -

wa niu. 

Ogrom ną za le tą urzą dze nia, czy nią cą je

nie kwe stio no wa nym li de rem ryn ko wym, jest

druk ko lo rem bia łym – do da je Mo ni ka Mi tu -

ra, sa les de ve lop ment ma na ger w fir mie EFI. 

– Druk mo że od by wać się  w kil ku try bach: 

ko lor bia ły, bia ły pod druk, bia ły na druk lub

apli ka cje dwu stron ne (ko lor -bia ły -ko lor). Druk

atra men tem bia łym nie spo wal nia wy daj -

ności urządze nia oraz nie mu si być on uży wa -

ny w cią głej pro duk cji bez wy ma ga ją cej pro -

ce du ry czysz cze nia. Sze reg do dat ko wych

funk cjo nal no ści, ta kich jak ręcz na ka me ra,

au to ma tycz na opcja bloc ko ut, try mer roz ci na -

jący wy dru ki w osi Y czy też mo duł wy kry wa -

ją cy nie rów no ści i pod wi nięcia ma te ria łu, to

jesz cze wyż szy po ziom pre cy zyj nej au to ma-

ty ki. War to do dać, że mo del EFI Pro 32r+ pra -

cu je pod kon tro lą naj wyższej kla sy opro gra -

mo wa nia EFI Fie ry proServer Co re.

dru kar nia dar zde cy do wa ła się na

wer sję ze wszyst ki mi moż li wy mi opcja mi

uspraw nia ją cy mi pra cę. Au to ma tycz ne przy -

ci na nie prac pod czas dru ko wa nia po zwa la

nam na od cią że nie plo te ra tną ce go – wy ja -

śnia Bar tosz przy by ła. – Ob słu ga otrzy mu je

po bry to wa ne gra fi ki go to we do dal szej ob rób -

ki. Au to ma tycz ny bloc ko ut to bar dzo przy -

dat na funk cja, gwa ran tu ją ca ide al nie spa so -

wa ne gra fi ki po obu stro nach ma te ria łów

przy dru ku dwu stron nym. Czę sto ko rzy sta -

my tak że z funk cji mul ti -roll, któ ra dia me tral -

nie skra ca czas dru ko wa nia nie ko niecz nie

tych sa mych prac na róż nych sze ro ko ściach

ma te ria łów, np. 2x160 cm lub 3x106 cm. 

Ma szy na au to ma tycz nie roz po zna je za ła do -

wa ne me dia oraz ich sze ro ko ści, a my dru ku -

je my róż ne pra ce na każ dej rol ce z osob na

w tym sa mym cza sie.

Gdy wy zwA niem Jest czAs

Na szym naj więk szym wy zwa niem jest

CZAS – pod kre śla wła ści ciel biel skiej fir my. 

– Re al -ti me mar ke ting od gry wa bar dzo du żą
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TECH NO LO GIA UTRWA LA NIA UV LED PO ZWA LA DRU KO WAĆ NA MA TE RIA ŁACH „KLA SYCZ NYCH”, JAK FO LIE BA NE RO WE PVC, 

FO LIE SA MO PRZY LEP NE CZY PA PIER, ALE RÓW NIEŻ NA MA TE RIA ŁACH TRUD NIEJ SZYCH JAK TEK STY LIA (SAM BA) LUB WRAŻ LI WYCH 

NA WY SO KĄ TEM PE RA TU RĘ I O RÓŻNEJ ELA STYCZ NOŚCI

Bartosz Przybyła: Byliśmy pierwszą drukarnią 
w naszym regionie, która zainwestowała w technologię
UV LED do podłoży sztywnych; bazując na pozytywnych
doświadczeniach postanowiliśmy zainwestować 
w tę technologię także do druku z roli na rolę. Wybór
mógł być tylko jeden – dostawca z największym
doświadczeniem w tej technologii, czyli firma EFI



ro lę tak że w pro duk cji re klam, któ re wy ko nu -

je my, dla te go spro sta nie szyb kim re ali za cjom

jest klu czo we. Klien ci na rzu ca ją czę sto bar dzo

krót kie ter mi ny re ali za cji, nie jed no krot nie

spo wo do wa ne szyb ki mi ak cja mi pro mo cyj -

ny mi w me diach, któ rym my ja ko dru kar nia

tak że mu si my spro stać, a na sza pra ca nie po -

le ga tyl ko na wy dru ku od po wied nich me -

diów. Ca łe zle ce nie trze ba za pla no wać, wy -

pro du ko wać, wy ko nać post pro duk cję oraz

pa ko wa nie to wa ru wraz z od po wied nią spe -

dy cją. Dla te go cią głe uspraw nia nie obie gu

in for ma cji i zle ceń w fir mie w po łą cze niu

z opro gra mo wa niem ma szyn jest klu czo we.

pro gra my ob słu gu ją ce ma szy ny dru ku ją -

ce ta kie jak efi iQ oraz ca ły pa kiet pro duc ti -

vi ty pack do star cza ją stu dio dar nie zbęd -

nych in for ma cji do ty czą cych zle ceń, cza su

po trzeb ne go na pro duk cję wy dru ków czy ilo -

ści nie zbęd nych ma te ria łów po trzeb nych

do re ali za cji zle ceń. Oprócz na rzę dzi ana li -

tycz nych EFI do star cza ge nial ne opro gra mo -

wa nie ste ru ją ce – uwa ża Bar tosz przy by ła. 

– Do ser we ra pod łą czo ne są wszyst kie kom -

pu te ry, dla te go wszy scy ma ją wgląd w stan

obec nie dru ko wa nych prac nie od cho dząc

od sta no wi ska pra cy. Gra fi cy i ope ra to rzy 

ma szyn bar dzo do ce ni li stwo rzo ne sys te my

work flow do róż ne go ty pu me diów; to zna -

czą co uspraw nia pra cę. Ko rzy sta li śmy z po -

dob nych roz wią zań wcze śniej, lecz ni gdy nie

by ły one tak do kład ne i po moc ne. Na si klien -

ci rów nież do ce ni li pra ce do star cza ne w naj -

wyż szej ja ko ści bez ko niecz no ści wy dłu ża nia

ter mi nów re ali za cji; ma szy na dru ku je szyb ko,

dzię ki cze mu nie re zy gnu je my z ja ko ści, któ rą

do star cza my od za wsze na CZAS. 

Ze szcze gól nie po zy tyw nym od bio rem

spo tka ły się pra ce, któ re dru ku je my z ko lo rem

bia łym – kry je on bar dzo do kład nie na wet naj -

mniej sze ele men ty prac. Za chwyt wzbu dzi ły

rów nież wy dru ki wie lo war stwo we oraz pra ce

DAY -AND -NI GHT, czy li CMYK + WHI TE + BLACK

+ WHI TE + CMYK (CWBWC). Uwa żam, że to

przy szłość wy dru ków pod świe tla nych, któ re

ja ko nie licz ni mo że my wy ko ny wać.

tech nO LO GiA nA cze Le

Bar tosz przy by ła pod kre śla, że jed ny mi

z głów nych czyn ni ków, któ re prze są dzi ły

o in we sty cji w sys tem efi pro 32r+, są je go

nie za wod ność i funk cjo nal ność: Ma szy na

dzia ła za wsze wte dy, gdy jej po trze bu je my.

Dru ka rze przy cho dzą, uru cha mia ją sys tem,

a ten za wsze dru ku je tak sa mo jak dnia po -

przed nie go. Po wta rzal ność ko lo rów na wet

po dłuż szej prze rwie mię dzy zle ce nia mi jest

za ska ku ją ca, a tech no lo gia utrwa la nia UV

LED ide al nie wpi su je się w obec ne cza sy. 

Po sia da my wszyst kie nie zbęd ne cer ty fi ka ty

do wy ko ny wa nia bar dzo skom pli ko wa nych

zle ceń do miejsc, któ re wy ma ga ją naj wyż -

szych stan dar dów śro do wi sko wych. Na uzna -

nie za słu gu je tak że bar dzo ni ski po bór prą du

wzglę dem po dob nych ma szyn. Sys tem po -

sia da rów nież roz bu do wa ne opro gra mo wa -

nie, któ re po ma ga nam spraw nie re ali zo wać

zle ce nia, a ich kon tro lę moż na prze pro wa -

dzić tak że zdal nie spo za fir my, na wet ze

smart fo na dzię ki apli ka cji EFI GO.

do staw cą ma szy ny efi pro 32r+ by ła 

fir ma atrium cen trum plo te ro we. Pro ces in -

sta la cji był skom pli ko wa ny, ale mie li śmy peł -

ne wspar cie tech ni ków EFI oraz do staw cy, 

fir my Atrium Cen trum Plo te ro we z Opo la – 

przy zna je wła ści ciel dru kar ni dar. – Trze ba

przy znać, że in sta la cje du żych ma szyn wią żą

się z pew ny mi utrud nie nia mi – to nie są urzą -

dze nia, któ re wy cią ga my z pu deł ka, pod łą cza -

my do gniazd ka i uru cha mia my, lecz wspar -

cie fir my EFI oraz jej tech ni ków oka za ły się

bez cen ne. In we sty cja zde cy do wa nie speł ni ła

na sze ocze ki wa nia, umoż li wia jąc jed no cze -

śnie dal szy roz wój fir my. Współ pra cu je my

z fan ta stycz ny mi klien ta mi, któ rzy cią gle 

rzu ca ją nam no we wy zwa nia, aby wspól nie

two rzyć coś in ne go, coś wy jąt ko we go. Jest 

to bar dzo in spi ru ją ce. Nie zwal nia my ani na

chwi lę, dla te go w przy szło ści bę dzie my po -

sze rzać za kres usług po moc ni czych, ukie run -

ko wa nych na do radz two i lo gi sty kę. Pod sta -

wą te go mu si być za pew nie nie bez błęd no ści

pro duk cji oraz tech no lo gia, na cze le któ rej

stoi fir ma EFI. AN
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Bartosz Przybyła: Nasi klienci również 
docenili prace dostarczane w najwyższej jakości 
bez konieczności wydłużania terminów realizacji;
maszyna drukuje szybko, dzięki czemu nie rezygnujemy
z jakości, którą dostarczamy od zawsze na CZAS


	05_2020_POLIGRAFIKA 20
	05_2020_POLIGRAFIKA 21
	05_2020_POLIGRAFIKA 22



