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Użyte w tytule określenie jest o tyle przewrotne co 
prawdziwe. Jeżeli się zastanowimy, możemy szybko 
dojść do wniosku, że każdego dnia mamy styczność 
z wieloma różnorodnymi opakowaniami. Oczywiście 
nie można do jednego worka włożyć wszystkich opa-
kowań oraz technologii ich wykonania i uszlachetnie-
nia. Nawet w przypadku opakowań z tektur litych wy-
korzystywanych przez przemysł farmaceutyczny takie 
ujednolicenie jest niemożliwe. 

Nie uszlachetniajmy
         KARTONIKÓW

Wyraźnie należy oddzielić opakowania na leki z grupy RX 
od opakowań na suplementy. W przypadku tej pierw-

szej grupy najważniejszym kryterium jest bezpieczeństwo 
użytkowników wyrobów medycznych. Nadrzędnym celem 
opakowań RX jest czytelność nazwy leku i dawki - przygoto-
wanie grafi ki, która po nadrukowaniu na opakowanie pozwoli 
bezbłędnie sięgnąć po odpowiedni lek, zarówno przez farma-
ceutę w aptece, jak i pacjenta biorącego opakowanie z domowej 
apteczki. W tej grupie opakowań stosowanie wyrafi nowanych 
technologii uszlachetnień nie wydaje się niezbędne. Aczkol-
wiek, jako użytkownik opakowań lubię mieć w rękach opako-
wanie „smaczne” bez względu na to, czy jest to opakowanie na 
wyrób medyczny, kosmetyk czy inny produkt.

Opakowania na suplementy rządzą się innymi prawami. 
Są to opakowania, w których od strony uszlachetnień możemy 
spotkać wszystko czym dysponuje współczesna poligrafi a. 
Poniżej przedstawiona jest droga ewolucji zastosowania uszla-
chetnień na opakowaniu kartonowym. Od najprostszego uszla-
chetnienia w postaci lakieru dyspersyjnego, po zastosowanie 
wyrafi nowanych technologii uszlachetnień.

Czy przedstawione uszlachetnienia w formie „PREMIUM” 
wyczerpują inwencję projektantów opakowań i możliwości 
technologiczne drukarń? Absolutnie nie. Możemy przecież jako 
uszlachetnienie wprowadzić np. dodatki do lakierów w po-
staci pigmentów IRIODIN, tłoczenie 3D, zadrukowanie dwu-
stronne opakowania itp. Możliwości są naprawdę ogromne. 

Ryszard Wielgos
Pełnomocnik Zarządu 
ds. wdrażania nowych technologii i szkoleń  
Intrograf-Lublin S.A.

Czy wszystkie wymienione uszlachetnienia są niezbędne, aby 
podnieść wartość marketi ngową opakowania? Nie wiem. Nie 
jestem ekspertem w tej dziedzinie. Jestem technologiem pro-
dukcji opakowań. Chcę tylko zwrócić uwagę na jedną bardzo 
ważna kwesti ę, a mianowicie - KOSZTY.

maszyny z 4-6 zespołami drukującymi wyposażonymi w jeden 
lub więcej zespołów do aplikacji lakierów. Czy ograniczanie 
kolorystyki opakowań do nadruku dwoma lub trzema kolorami 
przyniesie istotną redukcję kosztów w stosunku do opakowania 
w czterech kolorach? W przypadku dużych nakładów różnica 
kosztów będzie minimalna i wynikająca z potrzeby wykonania 
dodatkowej formy drukowej i dodatkowej ilości farby. Prze-
zbrojenie maszyny nie będzie miało istotnego wpływu na kosz-
ty. Tego typu oszczędności przypominają opłaty za przejazd 
taksówką. Czy za przejazd dwóch osób zapłacimy mniej jak za 
przejazd czterech? Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przy-
padku małych nakładów. Różnica cen może być znaczna. 

Jakimi kolorami wykonywać nadruk ? 
Z tego typu pytaniami spotykamy się wielokrotnie. Pantone 

czy CMYK? Czy kolory CMYK mogą zastąpić kolory Pantone? 
Jaka wersja kolorystyczna będzie tańsza? Dlaczego niektóre 
kolory trzeciorzędowe drukuje się łatwo – powtarzalnie, a inne 
stwarzają problemy w drukowaniu. Czy taką wiedza dysponują 
wszyscy projektanci opakowań? Niestety nie. Dodatkowy pro-
blem stanowi fakt, że na część pytań nie można udzielić jed-
noznacznej odpowiedzi. Do wielu projektów należy podchodzić 
indywidualnie. Jedno jest pewne. Jeżeli chcemy minimalizować 
koszty wykonania opakowań z zachowaniem standardów wy-
sokiej jakości, konieczna jest współpraca pomiędzy Klientem, 
agencją/projektantem a drukarnią. 

Wprowadzenie każdego uszlachetniania do kartonika - 
od najprostszego do najbardziej wyrafi nowanego – wiąże się 
ze wzrostem kosztów wytworzenia opakowania. Przypadki, 
w których wprowadzenie dodatkowych uszlachetnień nie po-
ciąga za sobą wzrostu ceny opakowania wynika zazwyczaj z po-
lityki cenowej drukarni, braku wiedzy na temat zmian kosztów, 
a nie obiektywnej sytuacji.

Wybierajmy uszlachetnienia do kartonika w sposób, który 
może nam podpowiedzieć drukarnia, dobry partner biznesowy. 
Nie uszlachetniajmy kartoników w sposób, który sprawia duże 
problemy technologiczne drukarni lub naraża odbiorcę opako-
wania na ryzyko braku powtarzalności czy na niepotrzebnie 
ponoszone koszty. 

Ilość kolorów na opakowaniu 
Ograniczanie ilości kolorów nadruku na kartoniku nie za-

wsze przynosi zamierzone oszczędności. Przyczyną jest kon-
strukcja maszyn off setowych, na których wykonywana jest 
większość opakowań. Typowymi maszynami off setowymi de-
dykowanymi do drukowania kartoników dostępnymi rynku są 

Kartonik
4 kol. CMYK+lak. dyspersyjny

Kartonik
4 kol. CMYK + 2 kol.PANTONE

(farby metaliczne) + lak. dyspersyjny 
+ lak.UV + lak. UV strukturalny

 (hybrydowy) + hot stamping + hot stamping 
strukturalny + tłoczenie wkl./wypukł.

Kartonik
4 kol. CMYK + lak. dyspersyjny

strukturalny + tłoczenie wkl./wypukł.

Kartonik
4 kol. CMYK + lak. dyspersyjny

strukturalny + tłoczenie wkl./wypukł.

Kartonik
4 kol. CMYK + 2 kol.PANTONE

 (farby metaliczne)
+ lak. dyspersyjny 

+ lak.UV + lak. Strukturalny (hybrydowy)
+ hot stamping 

+ hot stamping strukturalny

Kartonik
4 kol. CMYK + 2 kol.PANTONE

 (farby metaliczne)
+ lak. dyspersyjny 

+ lak.UV + lak. Strukturalny(hybrydowy)

Kartonik
4 kol. CMYK + 2 kol.PANTONE

 (farby metaliczne)
+ lak. dyspersyjny 

+ lak.UV + lak. Strukturalny(hybrydowy)

Kartonik
4 kol. CMYK + 2 kol.PANTONE

 (farby metaliczne)
+ lak. dyspersyjny 

+ lak.UV + lak.  strukturalny (hybrydowy)
+ hot stamping

Kartonik
4 kol. CMYK + 2 kol.PANTONE

+ lak. dyspersyjny

Kartonik
Kartonik

4 kol. CMYK + 2 kol.PANTONE 
(farby metaliczne) 
+ lak. dyspersyjny

+5%

Uszlachetnienia

Koszty

+25%

+75%

+.....%
KOSZTY
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 Wprowadzając na rynek nową szatę grafi czną opakowań 
warto skorzystać z wiedzy doświadczonej - profesjonalnej 
drukarni. Niestety wiele osób zajmujących się projektowaniem 
grafi cznym opakowań posiada niewielką wiedzę na temat moż-
liwości technologicznych drukarń oraz związanych z poszcze-
gólnymi technologiami kosztami produkcji. Nie projektują opa-
kowania z myślą o minimalizacji kosztów jego wykonania. 

Tłoczenia na kartonikach
Decydując się na tłoczenia na kartonikach musimy doko-

nać wyboru ich rodzaju: wypukłe, wklęsłe, strukturalne czy 
może 3D. Każde z wymienionych tłoczeń prowadzi do innych 
efektów końcowych. Jednocześnie, wiąże się z zupełnie innymi 
kosztami wykonania uszlachetnienia. Czynnikiem mogącym ge-
nerować dodatkowe wydatki jest umiejscowienie tłoczenia na 
powierzchni kartonika. Przygotowując projekt wykonania tło-
czenia na kartoniku trzeba mieć na uwadze poniższe czynniki:
–   • optymalne koszty wykonania tłoczenia otrzymujemy wte-

dy, gdy tłoczenie wykonujemy razem z wykrawaniem (łą-
czenie procesów technologicznych);

–   • zachowana jest odpowiednia odległość miejsc wytłacza-
nych od brzegów kartonika lub miejsc przegniatania – bigo-
wania. Większość dostawców wykrojników płaskich, jako 
bezpieczną odległość umieszczenia tłoczników w wykroj-
niku określa na 8 mm. W praktyce znamy przypadki, w któ-
rych odległość wynosiła 5 mm. Wymaga to jednak dużego 
doświadczenia zarówno ze strony wykonawcy wykrojnika 
jak i od obsługi maszyn wykrawających. 

Lakierowanie lakierami
olejowymi, dyspersyjnymi i UV 

Dokonując wyboru lakieru, jakim chcemy uszlachetnić po-
wierzchnię kartonika należy zdawać sobie sprawę z istotnych 
różnic w sposobach aplikacji oraz różnic w uzyskiwanych efek-
tach lakierowania. Wybór lakieru powinien być dokonywany 
w oparciu o następujące czynniki :
–   • uzyskany efekt (połysk lub mat)
–   • cena uszlachetnienia – lakierowania
–   • ekologia procesu.

Lakierem, który wykazuje zrównoważenie trzech w/w 
parametrów jest bez wątpienia lakier dyspersyjny. Lakier ten 
jest bardzo chętnie wykorzystywany do uszlachetnienia opa-
kowań przez przemysł farmaceutyczny. Jednocześnie, w do-
bie dbania o środowisko naturalne właśnie ten rodzaj lakieru 
spełnia kryteria szerokorozumianej ekologii.

Natomiast połysk lakieru zależy od jego rodzaju, grubości 
nanoszonej warstwy oraz od technologii aplikacji. 

 Ważną cechą lakierów UV jest rodzaj fotoinicjatorów 
rozpoczynających proces sieciowania – schnięcia lakierów. 
Do produkcji opakowań farmaceutycznych w większości 
przypadków stosowane są lakiery bez zawartości benzofe-
nonu C6H5COC6H5 

Brak benzofenonu w składzie lakieru UV nie oznacza jed-
nak, że jest to lakier z grupy lakierów „bezpiecznych”. Po pro-
stu jest to lakier, który jedynie nie zawiera benzofenonu.

Efekt metalicznego połysku 

Metaliczny połysk jest efektem często wykorzystywanym 
w uszlachetnianiu kartoników. Efekt metaliczności jaki możemy 
uzyskać jest uzależniony od rodzaju wykorzystanej technolo-
gii. Niestety jest to również związane z kosztami, jakie musimy 
ponieść. Najczęściej efekt metaliczności uzyskujemy poprzez: 
–   • nadruk farbami metalicznymi
–   • zastosowanie lakierów specjalnych 
–   • dodatki pigmentów metalicznych do lakierów
    •  cold stamping
    •  hot stamping

Każda z wymienionych technologii ma swoje zalety i ogra-
niczenia. Każda z wymienionych technologii generuje również 
inne koszty związane z jej wykorzystaniem. 

Technologia
 uszlachetnienia

Hot stamping

Cold stamping

Farba metaliczna
+lakier UV

Farba metaliczna

Farba metaliczna
+lakier dyspersyjny

Efekt metalicznego połysku 

 Najtańszym sposobem uzyskania metalicznego efektu 
jest zadrukowanie powierzchni farbami metalicznymi. Efekty 
uzyskiwane w technologii off setowej nie dorównują pozio-
mowi możliwości techniki wklęsłodrukowej czy fl eksografi i. 
Głównym powodem różnic w  uzyskiwanych efektach jest 
grubość warstwy farby, jaką możemy nanieść na zadrukowy-
wane podłoże. Możliwości techniki off setowej w porównaniu 
do innych technik drukowania są tutaj skromne. Drukowanie 
w technice off setowej farbami metalicznymi z wykorzysta-
niem w pełni ich walorów wymaga również sporego doświad-
czenia ze strony drukarni.

Najlepsze efekty metaliczności uzyskujemy wykorzystu-
jąc hot stamping. Jest to popularna technologia uszlachetnień. 
Dzięki szerokiej gamie obecnie produkowanych folii daje bardzo 
bogaty wachlarz możliwości i efektów, jakie chcemy uzyskać. 
Hot stamping ma jednak również wady:
–   • koszty materiałów ( matryce, patryce, folie)
–   • czas przygotowania do wykonania procesu
–   • analogowe czynności związane z przygotowanie procesu 
–   • wysoka temperatura przy aplikacji
–   • niska jakość małych elementów rysunku w tzw. kontrze
–   • brak możliwości uzyskania taniej, wiarygodnej odbitki 

próbnej 

Jednakże, wszystkie te utrudnienia rekompensują nam 
uzyskiwane efekty. Jeżeli proces hot stampingu połączymy 
z tłoczeniem uzyskamy doskonałe efekty i ograniczanie kosz-
tów produkcji.

Do niedawna efekty zmienności optycznej można było 
uzyskać tylko przez aplikacje specjalnej folii. Obecnie otworzy-
ły się nowe perspektywy poprzez połączenie w jeden proces 
hot stampingu z microembossingiem. Efekty jakie można uzyskać 
oceniane są jako bardzo dobre. Unikatowość microembossingu 
pozwala wykorzystać technologię do zabezpieczania produktu 
przed fałszerstwami. 

Ryzyko popełnienia błędu podczas projektowania z wyko-
rzystaniem technologii hot stampingu jest znaczące. Błędy te 
powodują nie tylko utrudnienia dla drukarni t.j.: bardzo cienkie 
linie, bardzo małe elementy grafi czne, drobne teksty w kontrze, 
ale również generują dodatkowe koszt : kon ieczność przepro-
wadzenia procesu w dwóch lub więcej etapach, dodatkowe 
straty folii - duży odpad folii itp. Błędy w przygotowaniu innych 
technologii uszlachetnień skutkują z reguły mniejszymi koszta-
mi niż w przypadku hot stampingu. 

Czy istnieje możliwość
wyboru optymalnego sposobu
uszlachetnienia kartonika z tektur litych?

Jest to pytanie, na które możemy z całą pewnością odpo-
wiedzieć – TAK. Takie rozwiązania możemy znaleźć w każdej 
technologii uszlachetniania. Możliwości każdej technologii mo-
żemy wykorzystać z wysokim udziałem kosztów lub z ich ogra-
niczaniem. „Nie uszlachetniajmy kartoników” w sposób nie do 
końca przemyślany pod kątem możliwości technologicznych 
drukarni. Nie bądźmy zdziwieni i zaskoczeni kosztami, ogra-
niczeniami technicznymi, wydłużonym czasem realizacji za-
mówienia na jakie możemy natrafi ć podczas realizacji nowych 

projektów. Na monitorze komputera, a czasami na proofi e osią-
gamy efekty, które drukarnia ocenia jako bardzo ryzykowne 
produkcyjnie lub wręcz niewykonalne na skalę przemysłową 
z zachowaniem wysokiej jakości i powtarzalności. 

W celu uniknięcia kosztownych błędów na etapie projek-
towania sprawdza się współpraca na linii Klient – projektant/
agencja – drukarnia. W ten sposób udaje się wypracować opty-
malne rozwiązanie i uniknąć: 
–   • wysokich kosztów realizacji projektu
–   • niepotrzebnych utrudnień w fazie produkcyjnej w drukarni
–   • braku powtarzalności produkcji
–   • zaskoczenia drukarni projektem, którego nie jest w stanie 

wykonać.

Ważny jest także wybór drukarni, która w sposób meryto-
ryczny podejdzie do współpracy w trójkącie Klient – Agencja 
– Drukarnia, a nie będzie tylko biernym uczestnikiem procesu 
tworzenia nowego opakowania. Drukarnia powinna rzetelnie 
i uczciwie podchodzić do takiej współpracy. Musi również dys-
ponować odpowiednim zasobem wiedzy i doświadczenia.
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