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reklama

Drukarnia fleksograficzna 
TOPAK DRUK

Drukarnia fleksograficzna TOPAK DRUK realizując pro-
jekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie 

innowacyjnych etykiet o zwiększonej odporności na mikroor-
ganizmy” postanowiła zainwestować w nowy wózek manipu-
lacyjny od ID-lifting. Nasza redakcja miała przyjemność zapy-
tać właściciela firmy TOPAK DRUK o szczegóły związane z tą 
inwestycją oraz o jej wpływ na rozwój drukarni. 

Jesteście Państwo drukarnią fleksograficzną działającą ciągle 
od 1998 roku. Jakie rodzaje etykiet proponujecie swoim klien-
tom i jak poszerzacie ofertę? 

Tak naprawdę to własny rodzinny biznes rozpoczęliśmy jeszcze 
wcześniej, na początku lat dziewięćdziesiątych. Wpierw była to 
firma zaopatrująca biura i sklepy w urządzenia niezbędne w tym 
okresie, takie jak kserokopiarki, faksy, kasy fiskalne i wagi elek-
troniczne. Rynek był chłonny, wszyscy chcieli nadgonić zapóź-
nienie technologiczne. Kolej-
nym krokiem było uruchomienie 
firmy Topak Druk, która skupiła 
się na produkcji w pierwszym 
swoim okresie etykiet samo-
przylepnych do wag elektro-
nicznych. Zawsze kierowaliśmy 
się zasadą patrzenia na potrzeby 
naszych klientów i potencjalnego 
rynku. Stąd kolejne inwestycje 
w maszyny rolowe etykietowe 
do druków wielokolorowych. 
W obecnej chwili mamy szerokie 
portfolio wyrobów poczynając 

od etykiet samoprzylepnych, 
poprzez opakowania giętkie 
do zawieszek. Mamy w swo-
jej ofercie materiały biodegra-
dowalne kompostowalne oraz 
podlegające recyklingowi.

Realizujecie Państwo projekt dofinansowany z Funduszy 
Europejskich „Wdrożenie innowacyjnych etykiet o zwięk-
szonej odporności na mikroorganizmy”. 
Czy może Pan powiedzieć coś więcej na ten temat? 

 
Przy wsparciu zespołu pracowników naukowych opracowany 
został na bazie materiałów pochodzenia naturalnego dodatek 
do lakieru, który ma właściwości barierowe dla zagnieżdżania 
się na jego powierzchni mikroorganizmów. W obecnej chwili, 
kiedy nadal występuje problem chorób „brudnych rąk”, etykieta 
lub całe opakowanie produktu, który jest dodatkowo zabezpie-
czony przed przenoszeniem mikroorganizmów, ma kapitalne 
znaczenie. Staramy się propagować tę ideę. Aby móc zrealizo-
wać nasz projekt wystąpiliśmy o wsparcie Funduszy Europej-
skich i otrzymaliśmy je. Dzięki niemu i środkom własnym zaku-
piliśmy ciąg technologiczny umożliwiający produkcję wyrobów 
o zdecydowanie większych szerokościach niż pozwalał nam na 
to dotychczasowy park maszynowy. 

 
Czy inwestowanie w nowe technologie to warunek konieczny 
do dobrego funkcjonowania dzisiejszych drukarni? 

 
To jest oczywiste, a w obecnych czasach jeszcze bardziej zyskało 
na znaczeniu. Procesy powinny być mniej energochłonne, 



36 l Nr 3 l 2022 r.

WAZENIE n DOZOWANIE n PAKOWANIE

szybsze, prostsze w obsłudze i bardziej wydajne. Bez inwe-
stowania w nowe technologie jest to trudne do zrealizowania. 
Oczywiście, że trzeba mieć też na uwadze sytuację ekonomiczną 
firmy, ale też koszty jej utrzymania, które rosną w tempie trud-
nym do przewidzenia. 

Więc inwestować trzeba, ale z głową. 
 

Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na zakup wózka 
manipulacyjnego ML300 od Id-lifting i jak sprawdza się on 
w codziennej pracy? 

 
Gdy firma się rozwija potrzebuje nowych powierzchni, by 
móc zwiększać swoją wydajność. Czasem podejmujemy decy-
zje, które wydają się nam dobre i zapewnią możliwości logi-
styczne i magazynowe na dłuższy czas. Niestety czasem okazuje 
się, że jedna inwestycja pociąga za sobą konieczność kolejnej. 
Tak było też w naszym przypadku. Parę lat temu zakupiliśmy 
żuraw, który miał pomagać w magazynie przy rozładunku roli 
do druku. W czasie podejmowania decyzji, wystarczał nam 
udźwig takiego żurawia na poziomie 125 kg i taki zakupiliśmy. 

Po ostatniej naszej inwestycji 
realizowanej przy wsparciu Fun-
duszy Europejskich okazało się, 
że potrzebujemy udźwigu rzędu 
250 kg. Mieliśmy dwie drogi, albo 
zakupić kolejny żuraw o więk-
szym udźwigu z uchwytem do 
podnoszenia i obracania roli, albo 
za połowę tej ceny, wózek akumu-
latorowy z uchwytem i podnosze-
niem elektrycznym. Zdecydo-
waliśmy się na produkt ML 300 
z firmy Id-Lifting.

Wydaje się, że był to dobry i ekonomicznie uzasadniony 
wybór.

Kompleksowa oferta jest możliwa do zobaczenia na stronie 
internetowej firmy (www.id-lifting.pl) oraz w salonie pokazo-
wym w siedzibie ID Lifting (Długołęka k. Wrocławia).� n
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