
Warszawska firma Wakans działa na rynku od
1984 roku, początkowo jako zakład rzemieślniczy,
a od roku 2003 jako spółka jawna. Specjalizuje się
w produkcji różnego rodzaju etykiet oraz naklejek
samoprzylepnych. Ostatnio jej park maszynowy wzbogacił
się o plotery Intec, których dostawcą była firma Riset
Polska. O tej inwestycji, która była wynikiem rozwoju
przedsiębiorstwa i zmian rynkowych, rozmawiamy 
z Ksenią Zabielską, współwłaścicielką firmy Wakans.

czy mo że Pa ni oPo wie Dzieć o Swo jej Fir mie, 

KLien tach i ryn Ku, na Któ rym Dzia ła cie?

––––––––––

kse nia za biel ska: na ryn ku po li gra ficz nym dzia ła my już pra -

wie 40 lat. Za czy na li śmy od zło ceń pu de łek, na stęp nie prze szli śmy

na druk na kle jek na za baw ki, a obec nie głów ny pro fil na szych usług

sta no wią ety kie ty dla bran ży ko sme tycz nej. więk szość z nich to

ety kie ty po lo ni za cyj ne na ko sme ty ki za gra nicz ne wpro wa dza ne na

pol ski ry nek. spe cja li zu je my się w si to dru ku i of fse cie. dzię ki te mu,

że sa mi do bie ra my ko lo ry, mo że my dru ko wać do wol ny ko lor pan to -

ne i do pa so wać je go od cień do ko lo ru opa ko wa nia. 

Ze wzglę du na zmie nia ją ce się po trze by ryn ku (druk co raz mniej -

szych na kła dów) po sta no wi li śmy po sta wić rów nież na druk cy fro wy.

dzię ki te mu umie my spro stać róż nym po trze bom klien tów. je śli po -

trzeb ne jest 20 ty się cy ety kiet – nie ma pro ble mu, a je śli po trzeb ne

5 na kle jek, to rów nież jest do zro bie nia.

ostat nio roz sze rzy li śmy na szą pro duk cję o na dru ki na tor bach

pa pie ro wych.

ja Kie by ły naj więK Sze wy zwa nia Pro DuK cyj ne 

w wa Szym za Kła Dzie?

––––––––––

k. z.: Z bie giem cza su na sze me to dy pra cy oka za ły się być prze -

sta rza łe; tech no lo gia moc no się roz wi nę ła, a my zo sta li śmy w ty le.

na si pra cow ni cy za czę li się sta rzeć, mu sie li śmy za tem po szu kać roz -

wią za nia al ter na tyw ne go dla ręcz ne go na ci na nia ety kiet na ry ców -

ce. do ta kie go na ci na nia po trzeb ne są rę ce do pra cy przez ca ły ro bo -

czy dzień, a co raz bar dziej pro ble ma tycz ne sta je się zna le zie nie

pra cow ni ka na to sta no wi sko. dla te go po sta no wi li śmy po sta wić

na au to ma ty za cję.

Do my śLam Się, że roz wią za niem by ła in we Sty cja w PLo te ry. 

czym Kie ro wa Li ście Się Przy ich za Ku Pie?

––––––––––

k. z.: dłu go szu ka łam urzą dze nia, któ re bę dzie speł niać na sze

ocze ki wa nia. al bo by ły za dro gie, al bo zbyt wol ne lub nie do sto so wa -

wa Kans in we sTu je w Plo Te ry Tną Ce in TeC

Spro stać 
wy zwa niom pro duk cyj nym
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Ksenia Zabielska: Pierwszym 
naszym zakupem był ploter SC5000
z automatycznym podajnikiem.
Chcieliśmy mieć małe urządzenie, które
będzie nacinać arkusze i jednocześnie
będzie łatwe w obsłudze



ne do na szych po trzeb. aż pew ne go dnia do wie dzia łam się o plo te -

rach tną cych fir my in tec…

pierw szym na szym za ku pem był plo ter sc5 000 z au to ma tycz nym

po daj ni kiem. chcie li śmy mieć ma łe urzą dze nie, któ re bę dzie na ci nać

ar ku sze i jed no cze śnie bę dzie ła twe w ob słu dze. du że zna cze nie mia -

ło dla nas to, że plo ter in tec, ja ko je den z nie licz nych, a mo że i je dy -

ny na ryn ku od czy tu je nie tyl ko czar ne, ale rów nież ko lo ro we znacz -

ni ki. to by ło roz wią za nie ide al ne dla nas, gdyż nie mo że my so bie

po zwo lić na do dat ko wy druk czar nych znacz ni ków w przy pad ku, kie -

dy aku rat dru ku je my ety kie ty w in nych ko lo rach.

gdy prze ko na li śmy się, jak dzia ła plo ter z po daj ni kiem, zde cy do -

wa li śmy, że ku pi my rów nież plo ter sto ło wy fB1 17 5, aby móc wy ci -

nać róż ne pu deł ka czy tor by.

jaK Do wie Dzia ła Się Pa ni o urzą Dze niach Fir my in tec?

––––––––––

k. z.: do sta łam ma ila re kla mo we go z fir my ri set pol ska. By ły

w nim po ka za ne i opi sa ne róż ne plo te ry tną ce. od ra zu za py ta łam

o ce nę sc5000; oka za ła się na ty le do bra, że po je cha łam zo ba czyć

urzą dze nie.

wSPo mnia ła Pa ni o Fir mie ri Set PoL SKa. DLa cze go 

zDe cy Do wa Li ście Się na wSPół Pra cę wła śnie z tą Fir mą?

––––––––––

k.z.: po sia da li urzą dze nia, któ re mnie za in te re so wa ły, a co naj waż -

niej sze są ich wy łącz nym dys try bu to rem na pol skę. ja ko bez po śred ni

im por ter ri set mo że za ofe ro wać swo im klien tom atrak cyj ne wa run ki

ce no we, a po nie waż nad zo ru ją ca ły pro ces za ku pu, in sta la cji i ob słu -

gi po sprze da żo wej da ją naj wyż szą war tość. war tość i wy daj ność to 

na sze prio ry te ty. prze pro wa dzi li śmy naj pierw te sty plo te rów, dzię ki 

któ rym wie dzia łam, że nie mu szę szu kać da lej. do dat ko wym atu tem

oka za ła się bli ska lo ka li za cja na szych firm, a co za tym idzie, ma my

szyb ką ob słu gę w ra zie, gdy by coś się sta ło (uśmiech).

ja Kie Pra ce wy Ko nu ją Pań Stwo za Po mo cą za Ku Pio nych ma Szyn?

––––––––––

k. z.: głów nie na ci na nie ety kiet, wy ci na nie na kle jek, jak rów nież

wy ci na nie kar to ni ków, opa ko wań czy wi zy tó wek.

czy wy bra ne urzą Dze nia SPeł nia ją wa Sze Po trze by? 

ja Kie Są wa Sze PLa ny na Przy Szłość i czy PLa nu je cie 

wy Pró bo wać in ne ma Szy ny Do wy Koń cze nia Dru Ku, 

aby Po Sze rzyć za KreS uSług?

––––––––––

k. z.: tak, zwięk szy li śmy pro duk tyw ność, a do te go na sze pra ce

zy ska ły na ja ko ści.

ma my w pla nach za ku pić dru gi plo ter z po daj ni kiem, aby dwu -

krot nie zwięk szyć szyb kość na ci na nia.

Dzię Ku ję za roz mo wę.

Ar ty kuł spon so ro wa ny

PoLigrafika 11/2022 37

obróbka Po Druku

Ksenia Zabielska:
Gdy prze ko na li śmy się, jak dzia ła 
plo ter z po daj ni kiem, zde cy do wa li śmy, 
że ku pi my rów nież plo ter sto ło wy 
FB1 17 5, aby móc wy ci nać róż ne 
pu deł ka czy tor by

ZA PO MO CĄ ZA KU PIO NYCH MA SZYN  FIRMA WAKANS WYKONUJE 

GŁÓW NIE NA CI NA NIE ETY KIET, WY CI NA NIE NA KLE JEK, JAK RÓW NIEŻ 

WY CI NA NIE KAR TO NI KÓW, OPA KO WAŃ CZY WI ZY TÓ WEK

https://riset.pl



