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Firma Digit Pack, działająca od 5 lat na polskim rynku
opakowań z tektury falistej, zainwestowała w system 
EFI Nozomi C18000 – 6-kolorową, jednoprzebiegową
maszynę inkjetową z utrwalaniem UV LED. Nowe
urządzenie pomoże firmie  w poszerzeniu zakresu jej
działalności o usługowy zadruk tektury falistej
w technologii cyfrowej i wykorzystaniu możliwości
rozwoju dzięki digitalizacji produkcji. Będzie to pierwsza
na świecie drukarnia wykorzystująca jednoprzebiegową
technologię druku cyfrowego UV LED wyłącznie w celach
outsourcingu usług druku na tekturze falistej. „Żeby
napić się piwa, nie trzeba zaraz kupować całego
browaru – uważa Paweł Rogalka, właściciel i prezes 
Digit Pack. – Analogicznie producenci opakowań
z tektury falistej nie muszą inwestować w kosztowną
technologię, żeby wzbogacić swoją ofertę o niskonakła-
dowe, spersonalizowane opakowania czy POS-y
z nadrukiem wysokiej jakości.” 

Di git Pack Sp. z o.o. to fir ma za re je stro wa na na po cząt ku 2015 ro -
ku; w po cząt ko wej fa zie, przez okres 3 lat ze spół zaj mo wał się pra -
ca mi ba daw czo -roz wo jo wy mi zo rien to wa ny mi na stwo rze nie au to -
ma tu do mie rze nia kil ku pod sta wo wych pa ra me trów tech nicz nych
tek tu ry fa li stej. Pra co wa łem w tym cza sie ja ko eta to wy ma na ger
na sta no wi sku dy rek to ra za rzą dza ją ce go w gru pie Aqu ila/VPK Pac ka -
ging, tym sa mym nie zaj mu jąc się w spół ce Di git Pack ni czym po za fi -
nan so wa niem prac i oce ną efek tów – wspo mi na Pa weł Ro gal ka,

wła ści ciel i pre zes Di git Pack. – Po bli sko 3 la tach po wstał pro to typ,
któ re go te sty utwier dzi ły mnie w prze ko na niu, że dro ga do roz po czę cia
ko mer cja li za cji te go pro jek tu wca le się nie za koń czy ła, a wręcz prze ciw -
nie – jest jesz cze spo ro rze czy do zmia ny. To wy ma ga ło by ko lej nych
transz fi nan so wa nia i ko lej nych kwar ta łów pra cy. Zde cy do wa łem się za -
wie sić pro jekt i odło żyć go na pół kę. Sam sie bie za tem po sta wi łem
przed py ta niem: co da lej? 
Po dłuż szych prze my śle niach do sze dłem do wnio sku, że in we sty cja
w druk cy fro wy bez po śred nio na ar ku szach tek tu ry fa li stej to jest coś,
czym war to się na po waż nie za jąć. Ta tech no lo gia uszla chet nia nia tek -
tu ry i przy go to wa nia jej do dal sze go wy ko rzy sta nia (głów nie w pro duk -
cji opa ko wań i POS -ów) jest na dal w po cząt ko wej fa zie roz wo ju, więc
moż na spo ro osią gnąć na ryn ku in we stu jąc wła śnie te raz. Ta ka de cy -
zja jest obar czo na ry zy kiem, ale przy odro bi nie szczę ścia moż na być wy -
gra nym! Ta ki mo del biz ne su nie po wo do wał rów nież kon flik tu z pra cą
dla VPK – wręcz mo że być po strze ga ny ja ko sy ner gia lub przy naj mniej
sym bio za. W ten spo sób pod ją łem de cy zję o za koń cze niu eta to wej
pra cy dla Gru py VPK i uru cho mie niu pierw szej w Pol sce fir my spe cja li -
zu ją cej się w cy fro wym za dru ku ar ku szy tek tu ry fa li stej. Za mie rzam pro -
wa dzić dzia łal ność usłu go wą, z ofer tą otwar tą dla wszyst kich po ten cjal -
nie za in te re so wa nych wy ko rzy sta niem out so ur cin gu w dru ku czę ści
swo je go wo lu me nu tek tu ry. Za mie rza my ob słu gi wać tyl ko pe wien wy -
ci nek ca łe go łań cu cha, ja kim jest sys tem na czyń po łą czo nych: pa pier -
-tek tu ra -opa ko wa nie. Chce my sku pić się wy łącz nie na za dru ku ar ku szy;
dal szy ich prze rób np. na opa ko wa nia to do me na na szych klien tów,
a z ni mi nie chce my być w kon flik cie – to by nam ra czej nie po mo gło
w roz wo ju na ryn ku. Każ da fir ma prze twa rza ją ca tek tu rę fa li stą ma swo -
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je pre fe ren cje w za kre sie za ku pów tek tu ry. My chce my być otwar ci
rów nież na tę ce chę – klient bę dzie za ma wiał wy bra ną przez sie bie ja -
kość u swo je go pre fe ro wa ne go do staw cy tek tu ry, zle cał jej do sta wę
do na szej dru kar ni, my ją za dru ku je my i do star czy my do fa bry ki klien -
ta w ce lu jej dal sze go prze two rze nia. Je ste śmy otwar ci na każ dą fir mę,
któ ra bę dzie za in te re so wa na dłuż szą i sta łą współ pra cą w ob sza rze na -
szych usług. Na tę chwi lę wi dzę dwie gru py od bior ców na szych usług:
fir my, któ re pla nu ją w przy szło ści za kup wła sne go sys te mu do dru ku cy -
fro we go, ale przy go dę z tą tech ni ką i zbu do wa nie wła snych przy czół -
ków na ryn ku chcą zre ali zo wać już te raz bez po no sze nia ry zy ka nie tra -
fio nej w cza sie in we sty cji, oraz fir my, któ rych ska la biz ne su na dziś nie
jest zbyt du ża, ale chęt nie bę dą ko rzy stać z na szych usług, by wzbo ga -
cić po sia da ne port fo lio lub po pro stu, bez zbęd nych in we sty cji, zwięk -
szyć udział opa ko wań z na dru kiem wy so kiej ja ko ści.

No zo mi C1 80 00 – wszy sCy za do wo le Ni!
Jak wspo mnia łem, wzrost tem pa roz wo ju dru ku cy fro we go na ryn ku
tek tu ry fa li stej do strze głem już kil ka lat te mu – do da je Pa weł Ro gal ka. 
– Gdy tyl ko uj rza łem No zo mi C1 80 00, wie dzia łem, że to przy szłość, po -
nie waż ta tech no lo gia jest ele men tem wdra ża nia idei Prze my słu 4.0
oraz cy fry za cji w bran ży tek tu ry fa li stej. Lu bię in no wa cje, wy zwa nia
i dzia ła nia na wiel ką ska lę. Te trzy kwe stie skło ni ły mnie do za in we sto -
wa nia w sys tem EFI No zo mi. Uzna łem, że to naj lep sze na dziś roz wią -
za nie na ryn ku ma szyn w wy so ko wy daj nym, jed no prze bie go wym 
dru ku cy fro wym bez po śred nio na tek tu rze, da ją ce mi szan se na zbu do -
wa nie prze wa gi kon ku ren cyj nej w seg men cie krót kich se rii na dru ków
wy so kiej ja ko ści, wy ko ny wa nych w tech no lo giach flek so gra ficz nej 
i of f se to wej. Po zna łem sa mą fir mę EFI, jej hi sto rię i bo ga te do świad cze -
nie w dru ku cy fro wym, po zna łem jej pra cow ni ków nie tyl ko z pio nu
sprze da ży, ale głów nie od po wie dzial nych za tech no lo gię i ser wis. Roz -
ma wia łem z ludź mi, któ rzy w nie da le kiej prze szło ści za in we sto wa li

w No zo mi C1 80 00 – wszy scy za do wo le ni! To wszyst ko zło ży ło się
na do sko na łą oce nę sa mej fir my EFI i jej fla go wej dla dru ku na tek tu rze
fa li stej ma szy ny dru ku ją cej No zo mi C1 80 00. Sys tem ten to do sko na ły
sprzęt dla firm, któ re pro du ku ją bądź chcą pro du ko wać spo ro m2 opa -
ko wań i POS -ów z na dru kiem w wy so kiej ja ko ści, a któ rych se rie, czy li
licz ba sztuk na za mó wie nie, są krót kie i rzad ko po wta rzal ne.

dru kar Nia ser Cem biz Ne su
Di git Pack to ty po wy gre en field – w Żni nie zo sta ła wy bu do wa na ha -
la pro duk cyj na o po wierzch ni 5000 m2, w któ rej la tem te go ro ku zo -
sta nie uru cho mio na li nia dru ku ją ca EFI No zo mi C1 80 00. Cen trum
ope ra cyj ne i ad mi ni stra cja zlo ka li zo wa ne są w Bo rów cu koło Po z-
na nia. Dru kar nia cy fro wa sta nie się ser cem na sze go biz ne su – mó wi 
Pa weł Ro gal ka. – No zo mi to in te li gent na i so lid nie zbu do wa na ma szy -
na dru ku ją ca o do sko na łej ja ko ści re pro duk cji. Ofe ru je nam do dat ko wo
wy so ką wy daj ność, nie za wod ność i sze ro kie spek trum moż li wo ści dru -
ku. Je ste śmy prze ko na ni, że ta ma szy na po mo że nam stać się czo ło -
wą dru kar nią cy fro wą dla pro du cen tów pu de łek w Pol sce. Dziś Di git
Pack to start -up w biz ne sie uszla chet nia nia tek tu ry fa li stej, No zo mi jest
za tem dla nas wszyst kim, ca łym wszech świa tem i ca łą przy szło ścią.

wy so ka wy daj Ność w jed Nym prze bie gu
EFI No zo mi C1 80 00 za dru ko wu je dwu stron nie me dia o sze ro ko ści
1,8 me tra z pręd ko ścią 75 m/min, co ozna cza wy daj ność dru ku
10 tys. ar ku szy o wy mia rach 890x8 90 mm na go dzi nę. Jej jed no -
prze bie go wy sys tem ob ra zo wa nia w tech no lo gii pie zo elek trycz nej
po zwa la na uzy ska nie do kład nie od wzo ro wa nych ko lo rów, rów nież
w aplach. Ma szy nę EFI spo śród jed no prze bie go wych ma szyn
do za dru ku tek tu ry fa li stej wy róż nia tak że ni skie zu ży cie ener gii elek -
trycz nej, co po twier dza stan dard Fo gra ISO 20690. No wa ma szy -
na, któ ra jest wła śnie in sta lo wa na w Di git Pack, dru ku je sze ścio ma

Pa weł Ro gal ka: Lu bię in no wa cje, 
wy zwa nia i dzia ła nia na wiel ką ska lę. 
Te trzy kwe stie skło ni ły mnie do za in we sto -
wa nia w sys tem EFI No zo mi. Uzna łem, że 
to naj lep sze na dziś roz wią za nie na ryn ku
ma szyn w wy so ko wy daj nym, jed no prze -
bie go wym dru ku cy fro wym bez po śred nio
na tek tu rze, da ją ce mi szan se na zbu do wa -
nie prze wa gi kon ku ren cyj nej w seg men cie
krót kich se rii na dru ków wy so kiej ja ko ści, 
wy ko ny wa nych w tech no lo giach flek so-
gra ficz nej i of f se to wej



OPAKOWANIE 6/2020

8 ProDukcja oPakowań

ko lo ra mi (CMYK, po ma rań czo wy i fio le to wy), gwa ran tu jąc do sko na -
łej ja ko ści od wzo ro wa nie barw w roz sze rzo nym ga mu cie, z ma to -
wy mi, sa ty no wy mi lub błysz czą cy mi wy koń cze nia mi.
EFI No zo mi C1 80 00 to tak że je dy na na ryn ku ul tra szyb ka, jed no -
prze bie go wa ma szy na do dru ku in kje to we go, któ ra po sia da cer -
ty fi kat OCC w za kre sie re cy klo wal no ści i po now ne go prze ro bu
na pa pier, wy da wa ny przez We stern Mi chi gan Uni ver si ty Re cyc ling,
Pa per and Co ating Pi lot Plant – czo ło wą or ga ni za cję cer ty fi ku ją cą
dla re cy klin gu tek tu ry fa li stej. Przy zna no jej tak że cer ty fi kat GRE EN -
GU ARD, co ozna cza, że speł nia nie któ re z naj bar dziej ry go ry stycz -
nych i wszech stron nych wy mo gów w za kre sie ni skiej emi syj no ści
lot nych związ ków or ga nicz nych w za mknię tych po miesz cze niach
pro duk cyj nych.
Ele men tem no wej in sta la cji prze pro wa dzo nej przez Di git Pack jest
rów nież cy fro wy in ter fejs EFI (DFE) Fie ry NZ -1000 do ste ro wa nia
ma szy ną. Gwa ran tu je on naj wyż szą ja kość dru ku oraz od wzo ro -

wa nia ko lo ru i jest wy po sa żo ny w roz sze rzo ne moż li wo ści, któ re
umoż li wia ją uzy ska nie wy jąt ko wych efek tów dru ku. Dzię ki za awan -
so wa ne mu in ter fej so wi fir ma zy sku je do dat ko we moż li wo ści au to -
ma ty za cji i za rzą dza nia sys te mem za rzą dza nia pro duk cją oraz ela -
stycz ne go ko lej ko wa nia prac. Fie ry DFE umoż li wia bły ska wicz ną
re ali za cję opła cal nej pro duk cji ni sko - i wy so ko na kła do wej, jak rów -
nież wy ko ny wa nie zle ceń z da ny mi zmien ny mi i wer sjo no wa nych.

Nie tyl ko ja kość i Ce Na
Py ta ny o po ten cjał ryn ku cy fro wo za dru ko wa nych opa ko wań 
z tek tu ry fa li stej Pa weł Ro gal ka od po wia da: Nie po ku szę się o po da -
nie żad nej cy fry czy na wet prze dzia łu. Ry nek opa ko wań z tek tu ry fa li -
stej li czy się w me trach kwa dra to wych; sza cu ję, że ca ła Pol ska to
5,5-5,7 mld m2 rocz nie. Ile z te go sta no wi po ten cjał dla tech ni ki cy fro -
wej? Nie wiem i nie spe cjal nie się nad tym za sta na wiam. Po ziom roz wo -
ju tej tech no lo gii na dziś da je moż li wość za stą pie nia ok. 85% dru ku 
Fle xo HD i dru ku of f se to we go pod wzglę dem ja ko ści; pod wzglę dem
opła cal no ści cy fra sta je się eko no micz nie uza sad nio na już dla za mó -
wień rzę du na wet kil ku tys. m2. Ale nie do koń ca cho dzi tu o opła cal ność,
waż ne jest to, co druk cy fro wy mo że dać po nad ja kość i ce nę – 
cho dzi o ela stycz ność: krót kie se rie, szyb ki czas re ak cji i per so na li za -
cję czy ka sto mi za cję. To są czyn ni ki, któ re mo gą spo tę go wać tem po
wcho dze nia tej tech no lo gii na ry nek tek tu ry fa li stej bez oglą da nia się
na mo zol ne tem po wzmac nia nia prze wa gi na po zio mie ce na/ja kość.
Plan roz wo jo wy Di git Pack jest więc pre cy zyj ny: uru cho mić dru kar -
nię i osią gnąć jej mak sy mal ny po ziom wy daj no ści oraz ren tow no -
ści. Jak już ten plan zo sta nie osią gnię ty – ro zej rzy my się, gdzie je ste -
śmy na ryn ku z na szym biz ne sem i co mo że my jesz cze na nim osią g-
nąć – pu en tu je Pa weł Ro gal ka. – Pra cu jąc bli sko 28 lat w tej bran ży
przy zwy cza iłem się już do te go, aby ro bić pla ny ra czej krót ko ter mi no -
we, osią gal ne i dość kon kret ne… i że by pla nów nie my lić z ma rze nia mi,
choć te – tak uwa żam – za wsze po win ny być wiel kie! AN

Paweł Rogalka: Nozomi C18000 to
doskonały sprzęt dla firm, które produkują
bądź chcą produkować sporo m2 opakowań
i POS-ów z nadrukiem w wysokiej jakości,
a których serie, czyli liczba sztuk
na zamówienie, są krótkie i rzadko
powtarzalne
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