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Przegląd rynku:
Sitodrukarki tekstylne
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Jedna z najstarszych technik druku
Rozmowa z Andrzejem Romanikiem, właścicielem ﬁrmy Romanik z Redy

T&P: Panie Andrzeju, z
wielką przyjemnością goszczę Pana na łamach czasopisma T&P. Znam niewielu,
tak zapracowanych i z głową pełną pomysłów osób
jak Pan, do tego tak niepoprawnie skromnych. Miałam
przyjemność zwiedzić firmę
Romanik oraz jej hale produkcyjne w Redzie. Byłam
pod wrażeniem wymiaru i
jakości Pana produkcji. Nigdy Pan o tym nie mówił,
nie chwalił się i nie szukał
poklasku. Cóż, wielkie rzeczy zazwyczaj powstają w
ciszy. Tym bardziej dziękuję,
że zgodził się Pan na krótką
rozmowę branżową.
Jaką rolę Pana zdaniem,
odgrywa rynek polski w
produkcji sitodruku, porównując go do pozostałych
rynków w Europie, a także
w Azji, Afryce i Ameryce.
Które z tych rynków mają
dla Pana firmy największe
znaczenie?
A. Romanik: To naprawdę nic wielkiego. Zawsze
staram się traktować poważnie swoją pracę i przewidywać kolejne posunięcia na
najbliższą przyszłość. Jako
firma jesteśmy otwarci na
wszelkie nowości, zmiany i
innowacje. Ogólnie sitodruk
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w Polsce przeżywa ciężkie
chwile, głównie za przyczyną wdrażania cyfrowych metod druku, oraz inwazji chińskich produktów w Europie.
Ale nawet w takich czasach
istnieje sporo firm, które znalazły dla siebie lukę rynkową
i dobrze sobie radzą. Myślę,
że to rynek europejski jest
najważniejszy, nie tylko dla
nas, ale również dla innych
firm zajmujących się sitodrukiem.
T&P: Przyjrzyjmy się bliżej pojęciom „standaryzacja” i „automatyzacja” w
branży sitodruku na tekstyliach. Na jakim etapie znajduje się dziś nasza branża?
Jakie kroki, Pana zdaniem,
powinny w tym kontekście
poczynić drukarnie? Mam
na myśli głównie mniejsze
oraz średnie firmy drukujące na odzieży.
A. Romanik: Większe firmy w branży sitodruku na
tekstyliach już dawno zautomatyzowały swoją produkcję i stanowią bardzo dobry
przykład do naśladowania.
Produkują duże ilości, stosując nowoczesne farby, kleje
oraz oferując doskonałą jakość druku. Są z pewnością
bardzo dobrym przykładem
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do naśladowania dla małych
i średnich firm. Nie chodzi tu
koniecznie o próbę dorównania w ilości produkcji, ale
głównie o nowe technologie i
materiały. Stosując nowoczesne metody i materiały małe i
średnie firmy mogą podnieść
poziom swoich usług i kto
wie, może najlepsi z nich staną się kiedyś dużymi potentatami na tym rynku.
T&P: Które innowacje i
unowocześnienia ostatnich
lat są Pana zdaniem godne
wzmianki i dlaczego? Chodzi oczywiście o rozwiązania w branży tekstylnych
maszyn sitodrukowych.
A. Romanik: Sitodruk jest
jedną z najstarszych technik
druku i trudno tu mówić o
rewolucyjnych zmianach w
ostatnim czasie. Z pewnością
godne uwagi są coraz powszechniej stosowane filmy
kapilarne, nowoczesne, wielowarstwowe gumy raklowe, oraz półautomatyczne
maszyny do druku, jak chociażby nasz półautomat HAT
3550/4/2.
T&P: Producenci maszyn
od wielu lat pracują nad
rozwiązaniami, które w sensowny sposób łączyłyby ze

sobą sitodruk i druk cyfrowy. Jest Pan w stanie ocenić,
jak daleko posunięte są owe
projekty i, czy Pana zdaniem mają one rację bytu?
A. Romanik: Takie systemy
od lat działają już na rynku
i z wielkim powodzeniem
stosowane są przez wiele
firm zajmujących się sitodrukiem. Dobrym przykładem
może być metoda druku apli
klejowej i druku cyfrowego
do transferów. Na formatki
zadrukowane metodą cyfrową nakłada się pozostałe
warstwy metodą sitodruku.
Kolejnym przykładem jest
system druku cyfrowego bezpośredniego na koszulkach z
zastosowaniem sitodruku do
wykonania białego koloru tła
przez grecką firmę Polyprint,
której przedstawicielem na
Polskę jest nasza firma. Firma Polyprint oferuje system
druku białego tła metodą
sitodruku na paletach, które następnie umieszcza się
w drukarce cyfrowej TexJet
plus.
T&P: Oboje, i Pan i ja,
dobrze znamy rynek niemiecki. Od lat produkuje
Pan urządzenia dla renomowanej niemieckiej firmy,
więc poziom wiedzy, do-

Forum

świadczenie i potencjał tamtejszych sitodrukarzy nie są
Panu obce. Ze swojej strony
dodam jedynie, że jestem
pod wrażeniem szerokich
możliwości kształcenia się
i pogłębiania wiedzy w zakresie druku sitowego, jakie
stwarzają w Niemczech zarówno instytucje branżowe,
szkoleniowe, jak i sami eksperci ds. sitodruku. A jaki,
Pana zdaniem, stan wiedzy
posiada branża polskiego
sitodruku? Czy drukarze
cierpią na brak wiedzy oraz
możliwości jej zdobywania?

Czy jesteśmy przygotowani
na innowacyjne rozwiązania,
które, mam nadzieję, przyniesie nam niedaleka przyszłość?
A. Romanik: Mamy w Polsce wielu dobrych fachowców, którzy potrafią drukować
dobrze i szybko, oraz znają
problematykę druku na trudnych podłożach. Także obsługa bardziej skomplikowanych
maszyn drukarskich nie stanowi dla nich problemu. Słusznie
zauważyła Pani znaczącą różnicę między naszymi dwoma

krajami. Niemiecki drukarz
ma do dyspozycji sporo możliwości pozyskania informacji,
wzięcia udziału w szkoleniach
i pokazach i co za tym idzie
będzie zawsze ściśle trzymał
się wyuczonych instrukcji i
procedur, co z pewnością odbija się na jakości druku. Polski
drukarz zdany jest na doświadczenia starszych kolegów, a
swoją wiedzę zdobywa przez
własne wielogodzinne próby
i testy. Jednak w końcowym
efekcie obie metody są dobre,
a efekty druku w jednym i drugim przypadku są podobne.
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Polacy zawsze byli otwarci
na zmiany i jeżeli przyszłość
przyniesie nam innowacyjne
rozwiązania w dziedzinie sitodruku z pewnością damy
sobie z nimi radę.
T&P: Panie Andrzeju,
jestem bardzo wdzięczna
za poświęcony mi czas. W
imieniu swoim oraz czytelników T&P, chciałabym
podziękować za dotychczasowe zasługi dla branży
zdobienia tekstyliów i życzyć Panu dalszych sukcesów.
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