
No wy na by tek to mo del z se rii pła skich

plo te rów tną cych  IN TEC ColourCut Flat -

bed,  sta no wią cych ide al ną pro po zy cję dla

dru karń cy fro wych i agen cji re kla mo wych,

wszę dzie tam, gdzie pro du ku je się w ma łych

lub śred nich na kła dach. Urzą dze nia wy ci na -

ją i bi gu ją na nie mal że każ dym za dru ko wa -

nym pod ło żu. Plo te ry IN TEC ColourCut Flat -

bed da ją moż li wość pro duk cji na żą da nie,

pro to ty pów, wzor ców lub krót kich se rii bez

ko niecz no ści wy ko ny wa nia dro gich i pra co -

chłon nych wy kroj ni ków. Se ria plo te rów FB

jest wy po sa żo na w pro fe sjo nal ne opro gra -

mo wa nie  ColourCut Pro  wspie ra ją ce użyt -

kow ni ka w ca łym pro ce sie pro duk cyj nym,

od pro jek tu aż po wy ko na nie.

Plo ter  IN TEC ColorCut FB750  to mo del

o po więk szo nym bla cie ro bo czym, po zwa la -

ją cym na cię cie ar ku szy o mak sy mal nym for -

ma cie B2 lub dwóch SRA3 uło żo nych obok

sie bie. Wy po sa żo ny zo stał rów nież w moc -

niej szą pom pę za sy sa ją cą, po zy cjo nu ją cą ar -

kusz ma te ria łu z 5-stop nio wą re gu la cją si ły

za sy su. Czy tel ny pa nel ste ru ją cy za pew nia

spraw ną i wy god ną ob słu gę urzą dze nia.

O naj now szym urzą dze niu w par ku ma -

szy no wym dru kar ni roz ma wia my z To ma -

szem Mrocz kiem, jej wła ści cie lem.

Ja kie by ły po wo dy in we sty cJi 

w plo ter tną co -bi gu Ją cy in tec

colourcut Fb750?

––––––––––

To masz Mro czek: Od po nad 25 lat mo -

ja fir ma na sta wio na jest głów nie na ob słu gę

po li gra ficz ną wy staw psów ra so wych w Pol -

sce. Rok 2020, za pew ne jak w wie lu in nych

fir mach, wy mu sił na nas ko niecz ność roz -

sze rze nia ofe ro wa nych usług i pro duk tów

oraz po szu ki wa nia no wych klien tów. Po ana -

li zach za po trze bo wa nia klien tów za pa dła

de cy zja o roz sze rze niu usług w za kre sie ni -

sko na kła do we go dru ku ety kiet oraz ma te ria -

łów iden ty fi ka cji wi zu al nej. Dla te go też wy -

bór padł m.in. na plo ter tną co -bi gu ją cy In tec

ColourCut FB750.

do Ja kie go ro dza Ju prac bę dzie on 

wy ko rzy sty wa ny?

––––––––––

T. M.: Bę dzie nam słu żył do wy ci na nia

oraz na ci na nia ety kiet i na kle jek, wy ci na nia

i bi go wa nia róż ne go ro dza ju za wie szek, me -

tek, wi zy tó wek czy za pro szeń o nie re gu lar -

nych kształ tach, a tak że wy ci na nia i bi go wa -

nia drob nej ga lan te rii pa pier ni czej.

Jakie cechy plotera intec są szczególnie

istotne z punktu widzenia państwa

drukarni?

––––––––––

T. M.: No wy plo ter nie tylko bę dzie sta no -

wił uzu peł nie nie na sze go wy po sa że nia, ale

także dzię ki swo im moż li wo ściom cię cia i bi -

go wa nia do wol nych kształ tów po zwo li nam

na re ali za cję nie mal że każ de go za mó wie nia.

Plo ter IN teC ColorCut FB750 w FIr mIe mro Czek Po lI gra FIa

Pan de mia 
otwie ra no we ryn ki

W ostatnim czasie firma Mroczek Poligrafia Tomasz Mroczek z Olsztyna
zainwestowała w ploter tnący INTEC ColorCut FB750. Drukarnia działa 
na rynku od roku 1994, a w roku 2009 rozszerzyła swoją działalność 
o druk cyfrowy. Jej oferta obejmuje zarówno niskonakładowy 
druk kolorowy, jak i wysokonakładowy druk czarno-biały.
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Tomasz Mroczek: Ploter będzie nam służył 
do wycinania oraz nacinania etykiet i naklejek, 
wycinania i bigowania różnego rodzaju zawieszek, 
metek, wizytówek czy zaproszeń o nieregularnych
kształtach, a także wycinania i bigowania drobnej 
galanterii papierniczej



Jak nowe urządzenie wpisuJe się 

w strategię FirMy?

––––––––––

T. M.: Ploter pozwoli nam na rozszerzenie

usług o druk różnego rodzaju etykiet,

naklejek, tablic informacyjnych, jak również 

o nadruk na przedmiotach (gadżety, upominki,

materiały promocyjne, opakowania). Tym

samym wkroczymy w nieco inny sektor usług,

ale w obecnym, dość trudnym okresie pozwoli

nam to na pozyskanie nowych klientów, na co

bardzo liczymy.

do staw cą plo te ra by ła Fir Ma ri set. 

Jak oce nia cie pań stwo tę współ pra cę?

––––––––––

T. M.: Nie był to nasz pierw szy kon takt

z fir mą Ri set ani też pierw szy za kup w tej fir -

mie. Już kil ka na ście lat te mu Ri set do star czył

nam okle jar kę do opra wy mięk kiej, któ ra

przez wie le lat do sko na le spraw dza ła się

w na szej fir mie. Znacz ny wzrost pro duk cji

ksią żek i ka ta lo gów w opra wie mięk kiej spo -

wo do wał jed nak że ko niecz ność za ku pu no -

wej, znacz nie szyb szej okle jar ki.

obec ne cza sy nie są ła twe dla 

przed się biorstw, tak że dla dru karń.

naJ le pieJ ra dzą so bie pro du cen ci ety kiet

i opa ko wań. Jak pań stwo od naJ du Je cie

się w sy tu acJi pan de Mii? czy pla nu Je cie

dal sze roz sze rza nie oFer ty? 

––––––––––

T. M.: Do kład nie tak; jak już wcze śniej

wspo mnia łem, to trud ny rok 2020 wy mu sił

na nas ko niecz ność roz sze rze nia za kre su na -

szych usług. To wła śnie m.in. w za po trze bo -

wa niu na ni sko na kła do wy druk ety kiet do -

strze gli śmy moż li wość po zy ska nia no wych

klien tów. Obec nie je ste śmy tak że na eta pie

wdra ża nia dru ku UV, ar ku szo we go i na przed -

mio tach. Czas po ka że, czy de cy zje o wpro wa -

dzo nych zmia nach by ły słusz ne. Mam na -

dzie ję, że tak.

Artykuł sponsorowany
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MODEL IN TEC COLOURCUT FB750 STANOWI IDEALNĄ

PROPOZYCJĘ DLA DRUKARŃ CYFROWYCH I AGENCJI 

REKLAMOWYCH DO PRODUKCJI W MAŁYCH LUB

ŚREDNICH NAKŁADACH
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