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S
tanie w miejscu – już wiesz – nie 
ma sensu, może więc przyszedł 
czas, żeby się wyróżnić? Zapro-
ponować produkt, którego wygląd 

zachwyci odbiorców, przyniesie większe 
marże i sprawi, że nowi klienci zain-
teresują się Twoją ofertą. Chciałbyś, 
ale myślisz: „to drogie, więc dla mnie 
nieosiągalne”. Przykłady drukarń, które 
zainwestowały w rozwiązania umożliwia-
jące lakierowanie 3D i zastosowanie 
metalizowania, zaprzeczają tej tezie, 
a oferta firmy Duplo Polska to potwier-
dza, bo jest realną propozycją dla śred-
nich, a nawet mniejszych firm. Jedno 
z jej najnowszych rozwiązań – system 
do lakierowania UV Duplo DuSense 
DDC-810 – zmieniło funkcjonowanie 
wielu drukarń na całym świecie, również 
w Polsce. „Uszlachetnianie wydruków 
to z pewnością aktualnie wiodący trend 
w poligrafii” – potwierdza Bogusław Du-
chowicz, prezes Drukarni D&D, pierwszy 
użytkownik systemu Duplo DuSense 
w Polsce. „Obecnie około 50% naszych 
obrotów generują produkty uszlachetnio-
ne. Wcześniej wykonywaliśmy te usługi 
na zewnątrz, co zwiększało koszty, ale 
przede wszystkim wydłużało czas reali-
zacji zlecenia. Przykładem niech będzie 
zwykła wizytówka. Około 30% spośród 
zlecanych nam tego rodzaju prac to 
obecnie produkty z lakierowaniem – 
takie wizytówki są ciekawsze, bardziej 
eleganckie i trend ten stale rośnie. 
Wcześniej na jej produkcję musieliśmy 
zarezerwować około 10 dni. Dzięki la-
kierówce Duplo możemy wykonać ją 
w ciągu niespełna trzech dni, a przy 
wyborze opcji ekspresowego zlecenia 

Nowe aplikacje na start
Wyróżnij swoje produkty z lakierówką Duplo DuSense

Jeśli nakłady zlecane Twojej drukarni spadają, oferowana cena nie 
wszystkich zadowala, choć Twój park maszynowy jest naprawdę 
przyzwoity, i nie masz pojęcia co zrobić, żeby to zmienić – na 
początek przeczytaj ten artykuł.

nawet szybciej. Skrócenie tego czasu 
spowodowało napływ zleceń do naszej 
drukarni – tylko w zakresie wizytówek 
jest ich około 25% więcej niż w analo-
gicznym okresie ubiegłego roku”. 

„Równie zadowolony z naszego rozwią-
zania jest kolejny użytkownik urządzenia 
Duplo DuSense w Polsce, firma Badge4U, 
producent gadżetów reklamowych” – 
mówi Gabriela Swat, dyrektor zarządzają-
ca Duplo Polska. „Firma ta poszukiwała 
maszyny, która umożliwi jej lakierowanie 
z różną grubością i pozwoli uzyskać efekt 
3D. Nasza lakierówka była więc dla niej – 
jak niejednokrotnie podkreślał Marcin 
Pawłowski, współwłaściciel firmy – strza-
łem w dziesiątkę. Ponieważ Badge4U 
realizuje zlecenia o nakładach już od 100 
egzemplarzy, a koszt wykonania matrycy 
do tłoczenia przy takich nakładach jest 
wyższy niż cała wartość zamówienia, 
DuSense jest znakomitym rozwiązaniem 
dla takich sytuacji”. 

„System powstał z myślą o ekono-
micznym, ale jednocześnie efektownym 
lakierowaniu selektywnym typowych 
akcydensów – wizytówek, zaproszeń, 
folderów czy okładek książek. Jednak 
jeśli połączymy kreatywność grafika 
z możliwością lakierowania i metalizo-
wania, jakie można uzyskać w maszy-
nie, użytkownicy – nie tylko drukarnie, 
ale również firmy produkujące gadżety 
reklamowe – mogą osiągać naprawdę 
spektakularne efekty” – dodaje Gabrie-
la Swat. Dyrektor zarządzająca Duplo 
Polska przytacza tu przykład aplikacji 
z tej właśnie firmy. „Zwykły znaczek re-
klamowy – mówi – na którym pojawiają 
się niebanalne trójwymiarowe efekty, 

jakie uzyskiwane są w dwóch przelotach 
przez system DuSense, staje się cie-
kawą propozycją dla firm oferujących 
produkty klasy premium, więc zyskuje 
na wartości”. Badge4U wykorzystuje 
też system do lakierowania podłoży do 
magnesów o grubości do 0,5 mm. „Co 
więcej, bardzo ciekawe efekty uzyskuje 
się, stosując go również na materiałach 
samoprzylepnych, w produkcji etykiet 
czy opakowań” – dodaje Gabriela Swat. 
„Urządzenie charakteryzuje bowiem 
wyjątkowa precyzja nakładania lakieru, 
dzięki czemu nawet przy kilku przelotach 
tego samego arkusza przez maszynę uzy-
skujemy idealne pasowanie i wyjątkowe 
efekty 3D na różnych materiałach. Dzięki 
temu menu restauracyjne, identyfikatory, 
zawieszki hotelowe czy do bagażu nabie-
rają ekskluzywnego wyglądu”. „Drukowa-
nie – podsumowuje Bogusław Duchowicz 
– to obecnie usługa niskomarżowa, 
dlatego trzeba poszukiwać takich nisz, 
w których z jednej strony można się 
wyróżnić, z drugiej – przy których można 
uzyskać większe marże. Jedną z nich 
jest właśnie uszlachetnianie; tu marże 
są nawet kilkukrotnie wyższe”. 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

22 | USZLACHETNIANIE |


