
O firmie

ROLFLEX jest rodzinnym przedsiębiorstwem funk-
cjonującym na różnych obszarach od 1965 roku. Od 
15 lat skoncentrowany jest na współpracy z zakła-
dami farmaceutycznymi i produkującymi suplemen-
ty diety. Dostarcza im zadrukowaną folię aluminio-
wą typu „push through”. Wizja twórcy firmy Romu-
alda Mirosławskiego zakładała stabilny rozwój 
oparty na partnerskich relacjach z klientami i wsłu-
chiwaniu się w ich potrzeby. Jedną z wypracowa-
nych w ten sposób cech charakterystycznych firmy 
jest elastyczność, polegająca na błyskawicznym 
reagowaniu na zamówienia. 

Ostatecznie pod koniec roku 2016 zapadła decyzja 
o wdrożeniu w firmie technologii wodnej Toyobo. 
Proces inwestycyjny rozpoczął się zakupem naświe-
tlarki Exposure 80 oraz wymywarki Quicker 80. 

Urządzenie Exposure 80 to najnowszej generacji 
procesor do przygotowywania płyt fotopolimero-
wych w maksymalnym formacie 660x810 mm, które 
pozwala na naświetlenie, suszenie i doświetlenie 
matryc. Wysposażone jest w 7 calowy panel dotyko-
wy, który służy do programowania i kontroli procesu 
oraz chłodzony stół naświetlania głównego, który 
zapewnia stabilność procesu przy obróbce płyt CtP. 
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„Klienci zawsze mogli liczyć na nas w przypadku 
szybkich dostaw. Prowadziliśmy wiele analiz procesu 
produkcji, z których wynikało, że solwentowa technolo-
gia wymywania form jest słabym ogniwem w łańcuchu, 
szczególnie w zderzeniu z możliwościami jakie oferuje 
technologia wodna. Zaproszenie firmy Print Systems do 
współpracy było naturalną próbą poszukiwania lepszych 
rozwiązań. Ich zaangażowanie przerosło nasze oczeki-
wania. Przez wiele miesięcy przy udziale ekspertów 
Print Systems prowadziliśmy różne testy i analizy, aby 
wyeliminować wszelkie wątpliwości związane z wdroże-
niem nowej technologii. ROLFLEX realizuje swoją 
działalność zgodnie ze zintegrowanym systemem zarzą-
dzania opartym o normy ISO „Jakość – Środowisko – 
Bezpieczeństwo Żywności”. Zatem dodatkowym 
argumentem jest sozologiczny aspekt nowej technolo-
gii.” 

TOMASZ PASTUSZKA, DYREKTOR ZAKŁADU

ROLFLEX postawił na wyższą efektywność, niezależność i rozwój.  
Kompleksowa inwestycja we własną przygotowalnię wodną – case study. 
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O inwestycji

Wyposażenie przygotowalni wodnej ROLFLEX

Quicker Exposure 80 

Wymywarka Quicker 80 WO

Laser CTP Amsky Aura



Wymywarka Quicker 80 to nowoczesne i bezpiecz-
ne urządzenie do obróbki płyt fleksograficznych 
wymywanych wodą w formacie roboczym 660 x 
880mm. Regulacja szczotek w wymywarce wykony-
wana jest poprzez kontrowane śruby metryczne, co 
daje niezmienną pozycję i dokładność wymywania w 
trakcie całego procesu przygotowania płyty. Maszy-
na wyposażona jest w system odchylania się dolnej 
krawędzi do frontu urządzenia. Takie ustawienie 
silikonowej płyty roboczej powoduje, że fotopolimer 
kładziemy, a nie podwieszamy. 

Kolejnym naturalnym krokiem rozwoju przedsię-
biorstwa i uruchomienia własnej przygotowalni było 
wdrożenie technologii CTP. Przetarte szlaki i już 
zacieśniona współpraca z Print Systems pozwoliła 
na bardzo szybkie przeprowadzenie testów, a po 
nich podjęcie decyzji o zakupie urządzenia do 
laserowego zdejmowania czarnej maski Amsky 
AURA 800S. 

W pełni zautomatyzowany, łatwy w obsłudze, nowo-
czesny laser AMSKY Aura wykorzystuje dynamicz-
ny autofokus oraz równoważnik obciążenia bębna 
tzw. autobalans w celu zapewnienia najwyższej 
jakości, stabilność i stałej prędkości obróbki  płyt 
fotopolimerowych. System próżniowy bębna 
zewnętrznego utrzymuje płytę polimerową na jego 
powierzchni, bez konieczności nakładania taśmy 
mocującej na obszar poza płytą. Print Systems 
zapewnił pełne wsparcie związane z instalacją urzą-
dzenia i oprogramowania, szkolenie personelu oraz 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zgodnie z założeniami procesu inwestycyjnego 
połączenie technologii CtP z wodnowymywalnymi 
płytami polimerowymi TOYOBO zwiększyło efekty-
wność procesu przygotowania płyt do druku
i pozwoliło uzyskać wysoką jakość przy jednocze-
snym  wyeliminowaniu szkodliwego solwentu. 
Nowoczesna i własna przygotowalnia oznacza dla 
ROLFLEX-u pełną niezależność, elastyczność oraz 
szybkość reagowania na stale rosnące oczekiwania 
zleceniodawców firmy. Wdrożenie technologii CTP 
Amsky AURA nastąpiło w firmie ROLFLEX w stycz-
niu 2017 r.
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Od lewej ROLFLEX reprezentują: Tomasz Pastuszka, 
Dyrektor zakładu oraz Katarzyna Kraska, Kierownik 
Wydziału /prywatnie córka właścicielki firmy ROLFLEX/, 
następnie Print Systems - Piotr Buchner, Doradca Tech-
niczny oraz Przemysław Aranowski, Dyrektor Sprzedaży. 

 „Zaproponowany przez Print Systems pakiet – zarówno 
cena jak i sposób finansowania był idealnie dopasowany 
do naszych możliwości i potrzeb. Analiza dostępnych na 
rynku konkurencyjnych urządzeń również potwierdziła 
ten wybór. Partnerskie relacje oraz eksperckie wspar-
cie, jakie oferuje Print Systems, okazały się kluczowe 
na tym etapie rozwoju firmy ROLFLEX. Myślę, że ta 
współpraca zaowocowała przeniesieniem nas na kolejny 
poziom możliwości. Zalety nowego systemu można 
długo wymieniać, ale przede wszystkim jest to skróce-
nie czasu przygotowania formy nawet o 75%, większa 
wydajność przygotowalni oraz zmniejszenie negatyw-
nego wpływu na środowisko. Natomiast CTP to przede 
wszystkim jakość.”  
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