
Intrograf inwestuje w jakość 
bezpieczeństwo i rozwój

Intrograf Lublin, wiodący producent opakowań kartonowych 
i ulotek dla przemysłu farmaceutycznego świętuje 21-lecie 
powstania spółki i wkracza w nowy etap rozwoju inwestując 
aż 25 milionów złotych w nowe technologie. 

W zakładzie otwartym cztery lata temu na terenie lubel-
skiej strefy ekonomicznej produkowanych jest rocznie 

ponad pół miliarda opakowań kartonowych i pół miliarda ulotek 
farmaceutycznych. Produkty Intrografu dystrybuowane są do 
farmacji zarówno z Polski jak i zagranicy, w tym głównie Nie-
miec, Irlandii, Szwecji oraz Czech. 

Rok 2018 to dla Spółki czas prawdziwej rewolucji technolo-
gicznej. Tegoroczne nakłady inwestycyjne dorównują kosztom 
budowy nowej siedziby z 2014 roku. Dzięki nim Intrograf może 
pochwalić się najlepiej wyposażoną fabryką ulotek w Europie 
oraz czołowym miejscem wśród producentów opakowań kar-
tonowych dla branży farmaceutycznej. Wzbogacony park ma-
szynowy stanowi odpowiedź na różnorodne potrzeby Klientów 
oraz umożliwia dużą elastyczność i dostosowanie produkcji do 
wielu rodzajów zleceń. Dzięki temu Intrograf z powodzeniem 
realizuje zamówienia zarówno dla dużych koncernów jak i ma-
łych, rodzinnych fi rm. Wszystkie inwestycje oznaczają także 
jeszcze większe bezpieczeństwo i gwarancję jakości produktów 
– najważniejsze wartości dla wymagającej branży farmaceu-
tycznej. W dniach 18-19. października 2018 r. miał miejsce uro-
czysty Jubileusz 21-lecia Spółki oraz Dzień Otwarty w fabryce 
Intrografu przy ul. Vett erów w Lublinie. W ramach wydarzenia 
zaprezentowane zostały nowe linie produkcyjne i ich możliwo-
ści techniczne.

Do głównych inwestycji w segmencie produkcji opakowań 
należy zaliczyć: pełnoformatową sześciokolorową maszynę 
off setową Heidelberg Speedmaster CX 102-6-LYYL z dwoma 
wieżami lakierującymi i dwoma zespołami suszącymi, wyposa-
żoną w zaawansowany system zarządzania barwą oraz spektro-
fotometryczny pomiar kolorów. Maszyna zapewnia skrócony 
czas przezbrojenia dzięki automatyzacji procesów oraz aplika-
cję lakieru UV w linii. Efektywny druk małych nakładów zapew-
nia nowa generacja maszyny Heidelberg Anicolor XL-75-6+L 
w formacie B2, gwarantująca szybkie nafarbienie, automatycz-
ne zmiany płyt oraz minimalizowanie odpadów produkcyjnych. 
Nową jakość w aplikacji uszlachetnień w technice hot-stampin-
gu, embossingu oraz nanoembosingu umożliwia maszyna złocą-
ca BOBST SP 104 BM. 

Segment ulotek farmaceutycznych został wzmocniony 
m.in. zakup dwóch pełnoforma-towych off setowych maszyn 
Heidelberg Speedmaster SX 102–2-P zs ystemem odwracana 
arkuszy, w tym jednej wyposażonej w systemem Heidelberg 
CutStar umożliwiający podawanie papieru ze zwoju do maszy-
ny arkuszowej. Natomiast realizację ulotek krojonych ułatwia 
nowa szybka linia do krojenia papieru – maszyna krojąca PO-
LAR N 115 PLUS z transomatem rozładowczym. 

Najnowsze inwestycje zwiększyły moce produkcyjne Intro-
grafu o 40%. Dzięki temu fi rma może stale się rozwijać i zapew-
niać jeszcze szerszą ofertę usług  realizowanych z zachowaniem 
najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Swoją siłę 
w różnorodności zaprezentuje już w lutym na targach Phar-
mapack 2019 w Paryżu. Zespół Intrografu zaprasza na swoje 
stoisko D14.

Więcej informacji o fi rmie: www.intrograf.com.pl  

Fot.3. Dzień Otwarty 
w fabryce Intrografu 

Fot. 1. Druk opakowań farmaceutycznych 
- maszyna Heidelberg Speedmaster  CX 
102-6-LYYL w fabryce Intrograf Lublin S.A

Fot. 2. Uszlachetnianie opakowań 
farmaceutycznych - maszyna złocąca 
BOBST SP 104 BM

Fot. 4. Jubileusz 21-lecia Spółki 
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