
Drukarnia i agencja reklamowa BOOMDRUK z Poznania,
specjalizująca się w druku cyfrowym i wielkoformatowym,
zainwestowała ostatnio w pięć urządzeń introligatorskich
z bogatej oferty firmy Riset. Drukarnia realizuje różnorodne
zlecenia, wykonując m.in.: materiały reklamowe
i szkoleniowe, plakaty, katalogi, ulotki, wizytówki,
zaproszenia.

O po wo dach tej kom plek so wej in we sty cji i ko rzy ściach z nią

zwią za nych mó wi Łu kasz Pie trzak, wła ści ciel BO OM DRUK.

NajNowsza iNwestycja drukarNi BooMdruk oBejMuje pięć

urządzeń z oferty firMy riset: systeM wyciNająco-perforująco-

-Bigujący uchida aerocut oNe, foliarkę (z Możliwością złoceNia)

uchida foilglazer, falcerkę uchida aerofold, falcerko-

-zszywarkę plockMatic BM 60 i urządzeNie plockMatic

squarefold 104 do forMowaNia kwadratowego grzBietu. 

co zadecydowało o tak koMpleksowyM zakupie i wyBorze 

tych koNkretNych urządzeń?

––––––––––

Łu kasz Pie trzak: Zde cy do wa li śmy się na ta ki za kup ze wzglę du

na du ży wzrost wy ko ny wa nych zle ceń. Klien ci ocze ku ją bar dzo do -

brej ja ko ści oraz jak naj krót sze go cza su re ali za cji. Dzię ki po wyż sze -

mu ze sta wo wi urzą dzeń nasz skład oraz na si klien ci zy ska ją to, co

naj cen niej sze – czas.

iNwestycja została dokoNaNa główNie pod kąteM druku

cyfrowego. czy Myśli paN o zNaczącyM rozszerzeNiu tego

rodzaju działalNości? do jakich prac Będą używaNe zakupioNe

urządzeNia? 

––––––––––

Ł. P.: Tak, głów nym pro fi lem na szej dzia łal no ści jest druk cy fro -

wy, któ ry w szyb kim tem pie się roz wi ja. Klien ci co raz czę ściej wy-

bie ra ją krót kie se rie wy dru ków, dzię ki cze mu mo gą do ko ny wać

częst szych per so na li za cji lub zmian w pro jek tach. W nie da le kiej

przy szło ści pla nu je my roz sze rzyć nasz park ma szy no wy o do dat ko -

wą ma szy nę cy fro wą do ma łych i śred nich na kła dów. Jak wia do mo,

ob rób ka wy dru ko wa nych prac jest „wą skim gar dłem” dru kar ni. Za -

ku pio ny sprzęt po zwo li nam na szyb sze wy kań cza nie zle ceń. Bę dzie

wy ko rzy sty wa ny do 90 proc. prac dru ko wa nych u nas, dzię ki cze mu

czas ich ob rób ki skró ci my 4-krot nie.

jak oce Nia paN współ pra cę z fir Mą ri set oraz jej de ale reM, 

fir Mą Moff, współ pra cu ją cą przy re ali za cji te go koN trak tu?

––––––––––

Ł. P.: Je ste śmy bar dzo za do wo le ni z cza su re ali za cji za mó wie nia

oraz prze bie gu sa mej in sta la cji. Pa no wie z obu firm pre cy zyj nie prze -

szko li li ope ra to rów pod ką tem ob słu gi urzą dzeń, dzię ki cze mu nie bę -

Ri set do staR czył pięć uRzą dzeń do dRu kaR ni Bo oM dRuk

Naj cen niej szy zysk: czas
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WYCINAJĄCO-PERFORUJĄCO-BIGUJĄCYM UCHIDA AEROCUT ONE



dzie my po peł niać na po cząt ku zna czą cych błę dów, a jak wia do mo,

ob słu ga no wych ma szyn wy ma ga prak ty ki.

jakie są dalsze plaNy dotyczące rozwoju drukarNi

i eweNtualNych kolejNych iNwestycji? 

––––––––––

Ł. P.: Sta ra my się jak naj bar dziej uno wo cze śniać nasz punkt oraz

au to ma ty zo wać pro duk cję. W nie da le kiej przy szło ści pla nu je my za -

kup m.in. ko lej nej ma szy ny cy fro wej oraz plo te ra sto ło we go UV.

Miej my na dzie ję, że na sze pla ny zo sta ną zre ali zo wa ne (uśmiech).

***

Wy bór ty lu róż nych urzą dzeń z ofer ty jed nej fir my był moż li wy

dzię ki te mu, że Ri set, bę dą cy jed nym z naj bar dziej zna nych kra jo wych

dys try bu to rów z seg men tu ob rób ki po dru ku, re pre zen tu je na pol -

skim ryn ku wie le zna nych świa to wych ma rek. Pod sta wo wy mi są

Uchi da i Plock ma tic Gro up, a ostat nio waż nym part ne rem sta ła się

fir ma ame ry kań ska Therm -o -Ty pe. Ri set ofe ru je ca łą ga mę tzw. kom -

baj nów wy ci na ją cych, bi gu ją cych, per fo ru ją cych i zła mu ją cych w jed -

nym prze bie gu, a tak że bi gów ko -fal cer ki, okle jar ki, li nie pro du ku ją -

ce bro szu ry i wie le in nych urzą dzeń. Do gro na klien tów fir my na le -

żą dru kar nie za rów no cy fro we (ta kie jak BO OM DRUK), jak i of f se-

to we, ale tak że du że kor po ra cje i mi ni ster stwa oraz np. ZUS. Ri set zaj -

mu je się rów nież do radz twem i szko le niem.

Ar ty kuł 

spon so ro wa ny
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Fir ma Ri set za pra sza na swo je sto isko F/P5 pod czas tar gów
RemaDays War saw, gdzie moż na bę dzie zo ba czyć pra cu ją ce
urzą dze nia z jej ak tu al nej ofer ty, a tak że no wo ści, między
innymi: ar ku szo wy plo ter wy ci na ją co -bi gu ją cy In tec z au to -
ma tycz nym po da wa niem, bro szu ru ją cy Sys tem 5000 fir my
Plock ma tic oraz wie le in nych.


