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Dru kar nia Mu ru guM bel Ma Dłu gą tra Dy cję.

Po Pro si My o krót ką cha rak te ry sty kę fir My.

ewa gmi truk: Na sza fir ma po wsta ła w 1993
ro ku. Za czy na li śmy ja ko dzie więt na sto lat -
ko wie z po trze by na sze go roz wo ju, nie za leż -
no ści fi nan so wej, pra co wi to ści. Ol brzy mią
mo ty wa cją by ły też pla ny oso bi ste zwią za -
ne z pla no wa niem ro dzi ny. Pierw sze na sze
biu ro przyj mo wa nia zle ceń mie ści ło się
na ul. Kau ka skiej w War sza wie, pod scho da -

mi w tzw. wóz kar ni, któ rą prze ro bi li śmy na
po miesz cze nie o po wierzch ni 5 m2.

pa weł gmi truk: Pierw sze in we sty cje to dru -
kar ka HP, kom pu ter, ma szy na do pie czą tek,
czy li z obec nej per spek ty wy – da le ko do po -
waż nej po li gra fii (uśmiech). Dzie li li śmy obo -
wiąz ki tak, że Ewa po zy ski wa ła klien tów, 
ja zaś uczy łem się wy ko ny wa nia prac zwią -
za nych z przy go to wa niem do dru ku i zaj mo -

wa łem się pro duk cją. Po więk sza jąc fir mę,
prze pro wa dzi li śmy się na ul. Czar no mor -
ską. We szli śmy w tech no lo gię dru ku of f se -
to we go, za czy na jąc, jak więk szość firm
w tym dy na micz nym dla pol skiej po li gra fii
okre sie, od ma szyn cze skich. 

e. g.: Dru ko wa li śmy głów nie ka ta lo gi, ulot -
ki, fol de ry, wi zy tów ki. Z cza sem za czę li śmy
my śleć o ko lej nej, bar dziej za awan so wa nej
ma szy nie. Mniej wię cej w tym cza sie po zna -
li śmy Pio tra Mroż ka, któ ry był już po wi zy cie
w fa bry ce ma szyn Shi no ha ra w Ja po nii.

czy li Wasza zna jo Mość trWa Pra Wie 20 lat?

piotr mro żek, tech no graph: Tak i był to 
dla nas wszyst kich dość burz li wy okres. Od
mo men tu na sze go po zna nia wie le się wy -
da rzy ło za rów no u nich, jak i u nas, ja ko do -

Z po trZe by roZ wo ju

Warszawska drukarnia Murugumbel ostatnio sporo inwestuje.
Lista niedawno zrealizowanych inwestycji w obszarze maszyn 
do obróbki opakowań obejmuje: dwie składarko-sklejarki, automat 
sztancujący Sanwa oraz okienkarkę Heiber+Schroeder. O kolejnych 
etapach rozwoju drukarni i planach na przyszłość rozmawiamy
z jej właścicielami, Ewą i Pawłem Gmitruk oraz Piotrem Mrożkiem,
reprezentującym firmę Technograph – dostawcę maszyn.  

okien kar ka he iber+schro eder z mo du ła mi do bi go wa nia na go rą co

oraz pick and pla ce. urządzenie umoż li wia pro duk cję naj bar dziej

skom pli ko wa nych i wy su bli mo wa nych opa kowań

wie lo funk cyj ne urzą dze nie kle ją ce ame ry kań skiej fir my moll 

da je bar dzo du żą ela stycz ność w za kre sie nie stan dar do wych 

apli ka cji z wy ko rzy sta niem kle ju go rą ce go
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staw cy ma szyn i urzą dzeń dla sek to ra po li -
gra ficz ne go. W cza sie na szej zna jo mo ści
do star cza li śmy do dru kar ni Mu ru gum bel
ma szy ny z trzech nie za leż nych firm: dwóch,
dla któ rych pra co wa li śmy i trze ciej już do ce -
lo wej, wła snej pod na zwą Tech no graph. 
Na sza zna jo mość fak tycz nie roz po czę ła się
od re ko men da cji tech no lo gii, do któ rej sam
by łem moc no prze ko na ny, a in we sty cja
w nie zna ną wów czas jesz cze w Pol sce
mar kę Shi no ha ra nie sta no wi ła oczy wi ste -
go wy bo ru. 

p. g.: Na sze za ufa nie do ar gu men tów
i prze ko na nia Pio tra w peł ni się spraw dzi ło.
Po szli śmy, jak to się mó wi, na ca łość, in we -
stu jąc w ma szy nę of f se to wą z la kie rem
w for ma cie B2. Po dą ża jąc za tren dem ryn -
ko wym i su ge stia mi Pio tra, w ko lej nych la -
tach po ja wi ły się u nas ma szy ny w kon fi gu -
ra cjach 5 ko lo rów plus la kier, co da wa ło
moż li wo ści roz po czę cia pro duk cji opa ko -
wań – i tak sta nę ła u nas dru ga Shi no ha ra
we wspo mnia nej kon fi gu ra cji.

Wy ni ka z te go, że był to Prze ło Mo Wy czas Dla

Dru kar ni Mu ru guM bel, jeD nak że Pa trząc na

obec ny Park Ma szy no Wy, Da le ko jesz cze Do

Dzisiejszego eta Pu roz Wo ju.

p. g.: Tak, rok 2004 był dla nas istot nym
prze ło mem. Na sze ukie run ko wa nie na sek -
tor dru ku opa ko wań umac nia ło się i współ -
pra ca z Pio trem nas w tym utwier dza ła. Po -
ja wi ła się ko niecz ność uzu peł nie nia par ku
ma szy no we go o pro ces sztan co wa nia. Po
tar gach dru pa 2008 sta nął u nas au to mat
wy kra wa ją co -tło czą cy San wa 1060 w for -
ma cie B1, a na stęp nie ko lej na, trze cia już
ma szy na dru ku ją ca Shi no ha ra. 

p. m.: My ślę, że ukie run ko wu je my swo ją
ścież kę roz wo ju w po dob ny spo sób, to zna -
czy, że mu si my mieć peł ne prze ko na nie
do im ple men to wa nej tech no lo gii. Ja ze swo -
im tech nicz nym po dej ściem je stem „od por -
ny” na ma gię mar ki czy de si gnu. Naj waż niej -
sze są ja kość wy ko na nia ma szy ny i jej
moż li wo ści tech no lo gicz ne oraz za ple cze
ser wi so we. Wszyst kie te aspek ty mia ły fun -
da men tal ny wpływ na roz wój na sze go port -
fo lio pro duk tów w ostat nich la tach. Ja ko że
na sza fir ma opie ra swo ją dzia łal ność na
wciąż po sze rza ją cej się wie dzy i za an ga żo -
wa niu w po pra wę ja ko ści, ofe ru je my na szym
klien tom tyl ko spraw dzo ne roz wią za nia.

p. g.: Co cie ka we, wszyst kie te ma szy ny
pra cu ją u nas do tej po ry, a na ser wis Tech -
no graph w tym ob sza rze mo że my za wsze

li czyć za rów no pod wzglę dem tech nicz nym,
jak i tech no lo gicz nym. 

Wy Da je się, że za kuP urzą Dzeń ta kich jak

skła Dar ko -skle jar ka, au to Mat sztan cu ją cy

czy okien kar ka śWiaD czą o Więk szyM ukie -

run ko Wa niu Dru kar ni Mu ru guM bel na Pro -

Duk cję oPa ko Wań. je śli tak, to ja kie są te go

Po Wo Dy? 

p. g.: Nasz nie ustan ny roz wój na pę dza ny
jest wy mo ga mi sta wia ny mi przez ry nek
i na szych klien tów. Naj waż niej sze by ło po -
sze rza nie par ku ma szy no we go w za kre sie
dru ku oraz in tro li ga tor ni, tak więc pod ję li -
śmy de cy zję o za ku pie au to ma tu sztan cu -
ją ce go San wa B1 oraz wie lu in nych drob -
nych urzą dzeń do fi ni shin gu. W 2017 ro ku
ku pi li śmy no wą ma szy nę RMGT9 w for ma -
cie A1+, w kon fi gu ra cji 5 ze spo łów z wie żą

piotr mrożek: nasza znajomość z pawłem gmitrukiem 

(na zdjęciu z lewej) rozpoczęła się od rekomendacji technologii,

do której sam byłem mocno przekonany, a inwestycja w nieznaną

wówczas jeszcze w polsce markę shinohara nie stanowiła

oczywistego wyboru

uzupełnieniem

procesu składania 

i klejenia była

dostawa liniowej

maszyny

umożliwiającej

klejenie opakowań

4- i 6-punktowych 

– sanwa 

w formacie b2
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la kie ru ją cą. Uzna li śmy, że ma jąc ta kie moż -
li wo ści w za kre sie dru ku, sztan co wa nia i in -
nych pro ce sów, naj wyż szy czas pójść
o krok da lej i po sze rzyć ist nie ją cy już park
ma szy no wy o skła dar ko -skle jar kę, okien -
kar kę oraz ko lej ny au to mat sztan cu ją cy.
Rów nież w tym przy pad ku za ufa li śmy fir -
mie Tech no graph.

p. m.: Jak już wspo mnia łem, fir ma Tech -
no graph roz wi ja się per ma nent nie, sta jąc
się sta bil nym do staw cą tech no lo gii pro duk -
cji opa ko wań w sze ro kim spec trum. Za le ży
nam na ofe ro wa niu ma szyn, któ re bę dą słu -
żyć la ta mi, za pew nia jąc jed no cze śnie wy so -
ką ja kość pro duk cji.
Fi nal nie za ofe ro wa li śmy dru kar ni Mu ru -
gum bel naj wyż szej ja ko ści okien kar kę 
He iber+Schro eder z mo du ła mi do bi go wa -
nia na go rą co oraz pick and pla ce. Umoż li wia
to klien to wi pro duk cję naj bar dziej skom pli -
ko wa nych i wy su bli mo wa nych opa kowań. 
Z ko lei wie lo funk cyj ne urzą dze nie kle ją ce
ame ry kań skiej fir my Moll da je bar dzo du żą
ela stycz ność w za kre sie nie stan dar do wych
apli ka cji z wy ko rzy sta niem kle ju go rą ce go.
Jest to bar dzo kom pak to we roz wią za nie
de dy ko wa ne szyb kim zmia nom pro duk cyj -
nym, ale rów nie do brze ra dzi so bie z du ży -
mi wo lu me na mi. 

Uzu peł nie niem pro ce su skła da nia i kle je nia
by ła do sta wa li nio wej ma szy ny umoż li wia -
ją cej kle je nie opa ko wań 4- i 6-punk to wych. 
Kom plek so wa do sta wa zo sta ła zwień czo na
in sta la cją ko lej nej ma szy ny San wa, tym ra -
zem w for ma cie B2, za pew nia jąc tym sa -
mym fir mie Mu ru gum bel więk sze moż li wo -
ści prze ro bo we. 

czy te in We sty cje Ma ją zWią zek z ostat niM

na byt kieM Dru kar ni – Ma szy ną Dru ku ją cą

rMgt?

e. g.: Tak, mie li śmy wie le za py tań do ty czą -
cych pro duk cji opa ko wań, w wy ni ku cze go,
od po wia da jąc na po trze by klien tów, utwo -
rzy li śmy dział opa ko wań. Trak tu je my ten
ro dzaj pro duk cji ja ko przy szło ścio wy kie ru -
nek, któ ry w na szej bran ży ze wzglę du
na zysk i za po trze bo wa nie moc no ukształ -
to wał ry nek. Ma jąc do brze wy po sa żo ny
dział ob rób ki po dru ku, we wrze śniu te go
ro ku za in sta lo wa li śmy pierw szą w Pol sce
ma szy nę RMGT10 w for ma cie B1, 6 ze -
spo łów dru ku ją cych z wie żą la kie ru ją cą,
z moż li wo ścią dru ku na kar to nie do gru bo -
ści 1 mm.

jak Ma szy ny sPraW Dza ją się W co Dzien-

nej Pro Duk cji? czy sPeł nia ją Pań stWa ocze -

ki Wa nia?

p. g.: Jak naj bar dziej; je ste śmy za do wo le ni
z pre cy zji wpro wa dzo nych tech no lo gii, któ -
re od uru cho mie nia pra cu ją przez 24 h, 7 dni
w ty go dniu. Ży czy li by śmy so bie, aby współ -
pra ca ze wszyst ki mi do staw ca mi ma szyn
wy glą da ła tak, jak z fir mą Tech no graph.
Zna my się od wie lu lat, na sze re la cje są biz -
ne so wo -przy ja ciel skie, ale rów nież w peł ni
pro fe sjo nal ne. 
p. m.: My z ko lei ży czy li by śmy so bie wię cej
ta kich klien tów, któ rzy nie bo ją się po dej mo -
wać od waż nych de cy zji, nie za wsze idąc
zgod nie z głów nym nur tem.

czy Macie już PaństWo Pla ny co Do ko lej -

nych in We sty cji?

e. i p. g.: (z uśmie chem): Kto wie... Ni gdy
z wy prze dze niem nie pla nu je my za ku pu
ma szyn. Pły nie my wraz z nur tem ryn ko -
wym, bio rąc pod uwa gę za rów no na sze
26-let nie do świad cze nie w bran ży, jak i sa -
mo ży cie. Pew nie to za brzmi jak tru izm, ale
na sza pra ca jest na szą pa sją. To bar dzo
nam po mo gło zna leźć się w miej scu, w któ -
rym obec nie je ste śmy. 

Dzię ku ję za roz Mo Wę.


