
Riset to jeden z najbardziej znanych na polskim 
rynku dystrybutorów urządzeń do obróbki po druku,
reprezentującym wiele znanych światowych marek
i mogącym poszczycić się gronem zadowolonych klientów.
O dotychczasowych osiągnięciach firmy i planowanym
przez nią rozwijaniu oferty rozmawiamy z Adrianem
Dźbikowiczem, dyrektorem działu postpress i Justyną
Szabłowską, marketing managerem w firmie Riset Polska.

Fir ma ri Set dzia ła od Lat na PoL SKim ryn Ku; nie daw no 

zo Sta ła też od zna czo na mar Ką „Fir ma ro dzin na”. Po Pro Si my

o Krót Kie Przy Po mnie nie hi Sto rii Przed Się bior Stwa. ja Kich 

Pro du cen tów re Pre zen tu je ri Set na PoL SKim ryn Ku? 

––––––––––

Justyna szabłowska: ri set dzia ła na ryn ku od lat 80. ubie głe go

wie ku, a więc ma cał kiem dłu gą hi sto rię. To, jak już zo sta ło wspo -

mnia ne, fir ma ro dzin na – jej za ło ży ciel ja ro sław sza błow ski jest

wła ści cie lem, pra cu je też w niej kil ka osób z nim spo krew nio nych:

cór ka ju sty na i sio stra Bo że na.

oFer Ta rI seT dla ryn Ku FI nI shIn gu 

Au to ma ty za cja pro ce sów 
pro duk cji per spek ty wicz nym 
roz wią za niem
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pod sta wo we mar ki i fi la ry, na któ rych ba zu je my, to Uchi da

i plock ma tic gro up, wła ści ciel ma rek mor ga na i wat kiss, któ rych je -

ste śmy przed sta wi cie lem na te re nie pol ski. ri set po sia da w ofer cie

ca łą ga mę tzw. kom baj nów wy ci na ją co -bi gu ją co -per fo ru ją co -fal cu -

ją cych; po za ni mi w ofer cie znaj dzie my bi gów ko -fal cer ki, okle jar ki,

li nie pro du ku ją ce bro szu ry i wie le in nych. ko lej nym do staw cą, we

współ pra cy z któ rym co ro ku zwięk sza my ob ro ty, jest fir ma spc ofe -

ru ją ca wier tar ki do pa pie ru i per fo ra to ry.

waż nym part ne rem sta ła się ame ry kań ska fir ma Therm -o -Ty pe,

z któ rą za czę li śmy ści śle współ pra co wać od ro ku 2019. To za owo co -

wa ło już pierw szy mi za mó wie nia mi. nsf Ul tra, bo o nim mo wa, jest

urzą dze niem, któ re oprócz sztan co wa nia mo że zło cić bez ma try co wo

i ma try co wo, tło czyć, wy ci nać, na ci nać, bi go wać i per fo ro wać. Tłok

mo że ude rzyć do 8 ra zy na jed nym ar ku szu, znacz nie oszczę dza jąc

kosz ty zwią za ne z wy ko na niem ma tryc, co jest bar dzo waż ne przy ni -

skich na kła dach. roz miar po da wa ne go ar ku sza to B2+.

czy KLien ta mi Są głów nie dru Kar nie?

––––––––––

J. s.: Tak, są to za rów no mniej sze dru kar nie cy fro we, jak i du że of -

f se to we. wśród na szych klien tów znaj dzie my rów nież jed nost ki kor -

po ra cyj ne, mi ni ste rial ne i in ne bu dże to we jak np. ZUs, ale sprze da -

je my też do mniej szych firm ta kich jak za kła dy fo to gra ficz ne i punk ty

usłu go we kse ro. jed nym sło wem ma my ofer tę dla wszyst kich.

ri Set zaj mu je Się rów nież do radz twem. na czym ono Po Le ga? 

––––––––––

Adrian Dźbikowicz: Do ra dza my dru kar niom, jak za osz -

czę dzić i zwięk szyć pro fi ty. na ryn ku jest co raz więk szy pro -

NSF Ultra jest urządzeniem, 
które oprócz sztancowania może złocić

bezmatrycowo i matrycowo, tłoczyć,
wycinać, nacinać, bigować i perforować



blem z pra cow ni ka mi – po pro stu co raz trud niej zna leźć chęt nych

do pra cy. Dla dru kar ni ozna cza to, że na wet je śli są klien ci, to trud -

no ich ob słu żyć. wyj ściem z sy tu acji mo że być au to ma ty za cja pro -

ce sów pro duk cji. Dla te go dru kar nie pro szą nas co raz czę ściej o po -

moc w wy bo rze urzą dzeń, któ re re ali zu ją zle ce nia bez udzia łu ob słu gi

lub z jej nie wiel ką po mo cą. przy jeż dża my, ob ser wu je my wszyst kie

pro ce sy pro duk cji w dru kar ni i szu ka my jej sła bych punk tów, po czym

do ra dza my, któ ra ma szy na przy nie sie dru kar ni naj więk sze ko rzy ści.

przy kła do wo to, co trzech pra cow ni ków ro bi w cią gu go dzi ny,

sam ae ro cut fir my Uchi da jest w sta nie wy ko nać w 20 mi nut. Dla -

te go prze ko nu je my, że in we sty cje w roz wią za nia z udzia łem ma szyn

nie wy ma ga ją cych ob słu gi to naj szyb ciej zwra ca ją cy się pie niądz

w obec nej do bie. Trze ba spoj rzeć na to przez pry zmat, o ile wię cej zle -

ceń bę dzie moż na wy ko nać i ile dzię ki te mu mo że my za ro bić na ko -

lej ne in we sty cje.

oczy wi ście istot ny jest też fakt, że osią ga my wyż szą ja kość wy -

ko ny wa nych prac. 

ri Set ja Ko Fir ma uKie run Ko wa na na in no wa cje 

Sta ra Się czę Sto wPro wa dzać no wo ści do Swo jej oFer ty. 

ja Kie Są – Lub bę dą – naj now Sze Pro Po zy cje dLa PoL SKich 

KLien tów? 

––––––––––

A.D.: no we urzą dze nia w ofer cie, któ re już wkrót ce się po ja wią, to

m.in. re wo lu cyj ny sys tem do opra wy bro szu ro wej fir my plock ma -

tic – sys tem 5000 do szy cia dru tem użyt ków o dłu go ści 620x32 0 mm;

wy dru ki są zszy wa ne tak, by otwie ra ły się land sca pe'owo. war to też

do dać, że ma szy na mo że być wy po sa żo na w dwa ro dza je po daj ni ków

cy fro wych wy so ko - lub ni sko na kła do wych, po tra fi zszy wać 50 ar ku -

szy (200 stron) z kre owa nym grzbie tem w kwa drat oraz przy ciąć bro -

szu rę z 3 stron.

ko lej ne urzą dze nie o na zwie sfT (squ are fold Trim) – trój nóż

z kre ato rem grzbie tu – to ni sko bu dże to wa ma szy na, za pew nia ją ca

cię cie z 3 stron bro szur i ksią żek w opra wie mięk kiej. sfT jest wy po -

sa żo ny w po daj nik ręcz ny. 

no wo ścią, któ rą po ka że my w naj bliż szym cza sie, jest au to ma -

tycz na sztan ca wy pro du ko wa na przez fir mę Uchi da, któ ra po tra fi wy -

sztan co wać ar kusz w for ma cie B3+, a co naj waż niej sze – dzia ła

na tra dy cyj nych drew nia nych wy kroj ni kach. wię cej in for ma cji po da -

my pod czas pre mie ry urzą dze nia.

ko lej ne na sze in te re su ją ce no we pro po zy cje to wspo mnia na już

wy so ko wy daj na sztan ca B2 – nsf Ul Tra od Term -o -Ty pe, któ ra do -

dat ko wo zło ci ma try co wo i bez ma try co wo, oraz ka sze rów ka kle ją ca

na zim no glueTech au to 1420, wy stę pu jąca w dwóch wer sjach (ja -

ko au to mat lub pół au to mat) i dwóch for ma tach B2 i B3.

dzię Ku ję za roz mo wę.

www.riset.pl
Ar ty kuł spon so ro wa ny
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eFi Fie ry Fs4 00 prO 
DLA ser we rów Dru Ku
––––––––––

jak po in for mo wa ła fir ma efi, no wa plat for ma fie ry Dfe – efi

fie ry fs4 00 pro za pew nia no wy po ziom in no wa cyj no ści jed nej

z wio dą cych w bran ży tech no lo gii Dfe. no we tech no lo gie po ja -

wia ją ce się na ryn ku wraz z uru cho mie niem plat for my zwięk sza -

ją pro duk cję cy fro wą, za pew nia jąc no wym do staw com usług dru -

ku wyż szy po ziom zin te gro wa nych moż li wo ści prze pły wu pra cy

w dru ko wa niu cy fro wym.

efi fie ry fs4 00 pro jest do stęp ny za rów no dla ze wnętrz nych,

jak i wbu do wa nych ser we rów fie ry. efi i ko ni ca mi nol ta za de mon -

stro wa ły fie ry fs4 00 pro na tar gach prin ting Uni ted (23-25 paź -

dzier ni ka, Dal las, Usa).

fie ry fs4 00 pro za wie ra fie ry jobexpert, tech no lo gię rip do

dy na micz nej ana li zy przy cho dzą cych pli ków pDf i opty mal ne go

prze twa rza nia za dań w ce lu uzy ska nia naj lep szej ja ko ści ob ra -

zu oraz ko lo ru przy jed no cze snym skró ce niu cza su pro duk cji.

jobexpert po mo że do staw com usług dru ku prze twa rzać wię cej

za dań dzien nie przy mniej szej licz bie błę dów i mniej szej ilo ści od -

pa dów na wet z mniej do świad czo ny mi ope ra to ra mi.

Udo sko na le nia ko lo rów obej mu ją cał ko wi cie no wą tech no -

lo gię pro fi lo wa nia ko lo rów, fie ry ed ge, któ ra po pra wia go to wą 

ko lo ry sty kę, a tak że da je użyt kow ni kom więk szą kon tro lę nad

wy twa rza niem po żą da ne go efek tu. Użyt kow ni cy wbu do wa nych

ser we rów fie ry sko rzy sta ją z za dań prze twa rza nia za po mo cą

ado be pDf print en gi ne oraz wy god niej sze go do stę pu do za awan -

so wa nych funk cji barw i ob ra zo wa nia dzię ki pa kie to wi fie ry

colorright.

opro gra mo wa nie fie ry im po se ści śle in te gru je się te raz

z urzą dze nia mi wie lu in nych ma rek do wy kań cza nia of fli ne z mo -

du ła mi do przy ci na nia, wy kra wa nia lub bi go wa nia.

fie ry He alth mo ni tor po ma ga użyt kow ni kom w utrzy ma niu

ich plat for my Dfe w naj bar dziej wy daj nym sta nie przez ca ły czas.

in ter fejs Dfe za wie ra tak że ob raz wdra ża nia fie ry, aby przy spie -

szyć in sta la cję i za pew nić spój ne dzia ła nie.

in ne in no wa cje obej mu ją ob słu gę naj now sze go ado be pDf

print en gi ne (ap pe 5.0) i fie ry spot pro pDf 2.0; funk cję ofe ru ją cą

do pa so wa nie ko lo rów mar ki z więk szą pre cy zją od pro jek tu

do wy dru ku fie ry freeform plus; no wy, za strze żo ny for mat dru ko -

wa nia da nych zmien nych współ pra cu ją cy z fie ry freeform cre ate 

– bez płat ną apli ka cją dla pro jek tan tów. Do dat ko wo plat for ma

ofe ru je kom pa ty bil ność z opro gra mo wa niem do księ go wa nia

kosz tów in nych firm.

Z naj now szą wer sją wpro wa dzo no tak że no we funk cje in ter -

fej su za rzą dza nia za da nia mi – fie ry com mand workstation, gwa -

ran tu ją cą szyb szą re ak cję przy czę sto uży wa nych funk cjach oraz

na rzę dzie smart se arch, któ re po ma ga użyt kow ni kom szyb ko

zna leźć in for ma cje i in struk taż zwią za ne z fie ry.

Na pod sta wie in for ma cji fir my EFI opra co wa ła AP


