
Wolne miejsca na wstędze, uszkodzone 
w trakcie drukowania etykiety, przestoje
maszyn, brak gwarancji jakości – to jedne 
z tych czynników, które każda szanująca się
drukarnia etykiet powinna jak najszybciej
wyeliminować, aby nie zaburzały
współpracy z coraz bardziej 
wymagającymi klientami. 

Przy kła dem fir my, któ ra cał ko wi cie po zby ła się wszel kich

nie do cią gnięć w dru ku, ogra ni cza jąc błę dy do mi ni mum i jed no -

cze śnie za pew nia jąc 100% kon tro lę ja ko ści do star cza nych na ry -

nek pro duk tów, jest Ety flex – dru kar nia flek so gra ficz na od kil ku -

na stu lat pro du ku ją ca ety kie ty i opa ko wa nia mięk kie dla branż:

far ma ceu tycz nej, ko sme tycz nej, bu dow la nej, che micz nej i spo -

żyw czej. 

Dzię ki sze ro kim moż li wo ściom uszla chet nia nia Ety flex spe -

cja li zu je się rów nież w dru ku ety kiet wy so ko prze two rzo nych.

Po nad to do da wa nie do ety kiet ele men tów czyn nych, w tym RFID;

wy ko ny wa nie ety kiet z od wzo ro wań ho lo gra ficz nych w tech no -

lo gii se mi -ho lo gra mu i Cast&Cu re Pro cess; druk sa sze tek, owi jek

oraz ety kiet ty pu pe el -off po twier dza ją, że fir ma jest zna czą cym

gra czem na ryn ku opa ko wań. To z ko lei de ter mi nu je in we sto-

wa nie w no wo cze sne sys te my kon tro li wi zyj nej, któ re przy tak

sze ro kim port fo lio pro duk tów i usług od gry wa ją zna czą cą ro lę.

Gwa ran tu ją one re zul tat pra cy zgod ny z ocze ki wa nia mi klien ta

oraz po zwa la ją wy eli mi no wać nie ocze ki wa ne błę dy dru kar skie.

Po nad to ob ni ża ją kosz ty kon tro li ja ko ści, zwięk sza ją wy daj ność

i zna czą co pod no szą bez pie czeń stwo za rów no klien tów, jak

i dru kar ni. O sys te mie in spek cji wi zyj nej EyeC ProofRunner 450

roz ma wia my z Mar kiem Ci chym – pre ze sem dru kar ni Ety flex,

w któ rej sys tem zo stał za in sta lo wa ny na prze wi jar ce. 

CORAZ WIĘCEJ KLIENTÓW OCZEKUJE 100% KONTROLI

ZADRUKOWANYCH OPAKOWAŃ I ETYKIET, SZCZEGÓLNIE

W BRANŻY KOSMETYCZNEJ, FARMACEUTYCZNEJ, A TAKŻE

SPOŻYWCZEJ. JAK PRZEBIEGAŁA KONTROLA JAKOŚCI DRUKU

W PAŃSTWA FIRMIE PRZED ZAMONTOWANIEM SYSTEMU

INSPEKCJI WIZYJNEJ EYEC?

MA REK CI CHY: Przed za mon to wa niem sys te mu EyeC Proof-

Runner 450 kon tro la ja ko ści prze bie ga ła stan dar do wo, jak

w więk szo ści dru karń. Ope ra tor ma szy ny w trak cie pro ce su dru -

ko wa nia, kie dy po ja wiał się ja kiś pro blem, umiesz czał w rol kach

tzw. znacz ni ki (fla gi). Po za koń czo nym dru ku pra cow nik dzia łu

kon fek cjo no wa nia zwal niał ma szy nę prze wi ja ją cą, czy li za trzy -

my wał ją w tym miej scu, w któ rym po ja wia ła się fla ga i ręcz nie

usu wał wa dli we ety kie ty. Zda rza ło się jed nak, że dru karz nie

umie ścił ta kiej fla gi i na kład z czę ścią uszko dzo nych ety kiet tra -

fiał do klien ta. Nie jed no krot nie też w trak cie dru ko wa nia ażur

po ry wał ety kie ty, zo sta wia jąc wol ne miej sca na wstę dze. Te go

z ko lei w ża den spo sób nie da ło się wy kryć w do tych czas sto so -

wa nej in spek cji i kon tro li ja ko ści.

JA KIE BŁĘ DY PO JA WIA ŁY SIĘ NAJ CZĘ ŚCIEJ?

M.C.: Naj częst szy mi błę da mi by ły brak ety kiet na ro li oraz

pro ble my tech nicz ne, któ re po ja wia ły się pod czas dru ko wa nia

i ne ga tyw nie wpły wa ły na ja kość ety kiet, jak choć by błę dy

w pa so wa niu ko lo rów, nie do dru ki, za bru dze nia itp.
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Bez porywającego ażuru
ROZMOWA Z MARKIEM CICHYM – PREZESEM DRUKARNI ETYFLEX

EyeC ProofRunner jest prze zna czo -
ny do kon tro li pro ce su dru ko wa nia
i wy kra wa nia ety kiet. W trak cie pro -
ce su sy gna li zo wa ne są dźwię kiem
i sy gna łem świetl nym wy stę pu ją ce
błę dy. Ope ra tor ma szy ny dru ku ją cej
mo że na tych miast za po biec ich dal -
sze mu wy stę po wa niu, in ge ru jąc 
od po wied nio w pro ces 
FOT. EY EC



CO PAŃ STWA SKŁO NI ŁO DO ZA IN STA LO WA NIA 

SYS TE MU EYEC PROOFRUNNER 450?

M.C.: Głów nym po wo dem by ła po trze ba gwa ran cji ja ko ści

na szych wy ro bów. Po trze ba ta zbie gła się z za ku pem no we go

urzą dze nia kon fek cjo nu ją ce go. Po nad to klien ci co raz czę ściej

zwra ca li uwa gę na róż ne pro ble my. Zda rza ło się bo wiem, że

na pro duk ty przy kle ja ne by ły błęd nie za dru ko wa ne ety kie ty al -

bo też li nie pro duk cyj ne za trzy my wa ły się pod czas au to ma tycz -

nej apli ka cji z po wo du bra ku ety kie ty na wstę dze w rol ce. Klien -

ci za czę li od nas wy ma gać po twier dze nia, że pro dukt, któ ry

od nas otrzy mu ją, jest 100% ja ko ści.

CO SIĘ ZMIE NI ŁO PO ZA MON TO WA NIU TE GO SYS TE MU?

M.C.: Je ste śmy w sta nie kon tro lo wać i usu wać wszyst kie

pro ble ma tycz ne ele men ty dru ku, każ dy de fekt na ety kie cie oraz

każ dy jej brak na rol ce. Tym sa mym wie my do kład nie, ja ki to war

tra fia do klien ta.

CZY RY NEK, A KON KRET NIE KLIEN CI KO RZY STA JĄ 

Z MOŻ LI WO ŚCI, JA KIE OFE RU JE SYS TEM, A DZIĘ KI TE MU 

PAŃ STWA FIR MA?

M.C.: In sta lu jąc sys tem na ma szy nie kon fek cjo nu ją cej da je -

my klien tom moż li wość je go wy ko rzy sta nia, a co za tym idzie

gwa ran cję 100% kon tro li ja ko ści. Eli mi nu jąc tzw. czyn nik ludz ki

ogra ni cza my błę dy do mi ni mum.

DLA CZE GO WY BRA LI ŚCIE PAŃ STWO SYS TEM EYEC?

M.C.: Czyn ni ka mi, któ re wpły nę ły na wy bór EyeC, by ły: ce -

na, ła twość ob słu gi, wspar cie ser wi so we, po moc tech nicz na

oraz re ko men da cja fir my, w któ rej za ku pi li śmy no we urzą dze nie

do kon fek cji i stu pro cen to wej in spek cji.

DZIĘ KU JE MY ZA ROZ MO WĘ!
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Marek Cichy: Instalując system
na maszynie konfekcjonującej
dajemy klientom możliwość jego
wykorzystania, a co za tym idzie
gwarancję 100% kontroli jakości.
Eliminując tzw. czynnik ludzki
ograniczamy błędy do minimum

FOT. ETYFLEX

Zor ga ni zo wa ny przez Metsä Bo ard

mię dzy na ro do wy kon kurs „Bet ter with

Less – De sign Chal len ge”, któ ry wy star to -

wał 6 li sto pa da br., rzu ca pro jek tan tom

opa ko wań wy zwa nie: opra co wa nie jesz -

cze bar dziej przy ja znych śro do wi sku,

funk cjo nal nych roz wią zań opa ko wa nio -

wych dla to wa rów co dzien ne go użyt ku.

W skład mię dzy na ro do we go ju ry kon kur -

su wcho dzą uzna ni spe cja li ści z dzie dzi ny

pro jek to wa nia opa ko wań.

Opa ko wa nia bę dą w przy szło ści na -

dal od gry wa ły waż ną ro lę w ochro nie

i pro mo cji pro duk tów, ale wo bec wzro stu

kon sump cji jesz cze waż niej sze sta ją się

roz wi ja nie roz wią zań opa ko wa nio wych

wy ko rzy stu ją cych od na wial ne ma te ria ły

nie wy twa rza ne z pa liw ko pal nych oraz

roz sąd niej sze ko rzy sta nie z za so bów. 

Re je stra cja trwa do 31 mar ca 2018 r.

na stronie  www.bet ter wi th less.org. Pro -

jek ty no wych roz wią zań mo gą do ty czyć

opa ko wań kon su menc kich, na przy kład

do po sił ków na wy nos, han dlu in ter ne to -

we go, pre pa ra tów do od no wy bio lo gicz -

nej, ko sme ty ków i su chej żyw no ści.

Na gro dą głów ną w kon kur sie jest

10 tys. eu ro. Kon kurs jest otwar ty tak że

dla stu den tów, a do dat ko wą na gro dą jest

moż li wość od by cia sta żu przez jed ne go

stu den ta/stu dent kę w ze spo le usług opa -

ko wa nio wych Metsä Bo ard w Szan gha ju.

Fi na li ści i zwy cięz cy zo sta ną przed sta -

wie ni na wio snę 2018 r.

Informacje nt. kon kursu moż na śle dzić

w me diach spo łecz no ścio wych pod hasz -

ta giem #bet ter wi th less. n

Opra co wa no na pod sta wie 

in for ma cji fir my Metsä Bo ard 

Kon kurs na pro jekt opa ko wa nia „Bet ter with Less”




