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RISET, INTEC DEALER FOR POLAND 
SUPPLIES FLATBED CUTTER TO 
GLOBAL ONLINE PRINT HOUSE.  

Riset, the Intec dealer for Poland, has been 
involved in supplying innovative machinery 
to the commercial print and office 
environments for decades.

Having determined that the Intec ColorCut 
product line was a perfect fit for their target 
customers, and recently becoming an 
official Intec Partner, Riset has made a great 
start to the new partnership by already 
placing a healthy number of orders.

Flatbed cutter for online print house

One of their most recent sales was made 
to the well-established online print house, 
Siedem Drukarnia - who has taken a 
ColorCut FB550 flatbed cutter.

Siedem has been a Riset customer for 
some time and was  aware of the ColorCut 
plotters held in stock. However, it was at 
the RemaDays Fair in Krakow that Siedem’s 
Robert Malinowski, saw the device in action. 
He realised how useful this device would be 
for a certain stream of their business; cutting 
and creasing of packaging, greetings cards 
and magnets etc. 

Being able to produce anything from a one-
off prototype to a small-to-medium sized 
run - and to be free of the cost and time 
constraints of producing physical cutting dies 
- made the plotter a perfect choice!

“Such a device allows for speedy and low-
cost production without having to exercise 
die-cuts or offset expenditure. Also, the 
format corresponds to that of our digital 
print press.” said Robert.
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irma Siedem powstała w 1998 
roku w Iławie. Początkowo zajmo-
wała się głównie marketingiem 
i projektowaniem graficznym, 

szybko jednak okazało się, że klienci 
potrzebują także usług poligraficz-
nych. „Zaczęliśmy kupować maszyny 
drukujące, głównie aby usprawnić 
obsługę naszych klientów oraz kontro-
lować jakość, ponieważ wielokrotnie 
otrzymywaliśmy od podwykonawców 
produkty niskiej jakości. Dziś nasz 
park maszynowy pozwala na świad-
czenie szybkich i profesjonalnych 
usług druku” – mówi właściciel „Sió-
demki” Robert Malinowski. Ale to 
nie wszystko. Stały monitoring rynku 
pozwolił w pewnym momencie stwier-
dzić, że tradycyjna obsługa klienta 
jest czasochłonna i mało wygodna – 
a to przecież szybkość i dostępność 
informacji dotyczących cen oraz ter-
minów realizacji jest bardzo cenna dla 
nowoczesnego biznesu. Tak powstała 
platforma Siedem Drukarnia Online, 
dzięki której zamówienia można skła-
dać z dowolnego miejsca na świecie 
przez 24 godziny, siedem dni w ty-
godniu. Oferta drukarni internetowej 
jest bardzo rozległa, obejmuje pro-
jektowanie graficzne, druk w różnych 
technologiach oraz sprzedaż i znako-
wanie gadżetów. „Różnorodność wy-
konywanych przez nas usług wynika 
z potrzeb rynku, w zasadzie wszystkie 
nasze maszyny były kupione »pod 

Żadne zlecenie  
nas nie zaskoczy
Ploter tnący Intec w drukarni Siedem

klienta«. Nie kupowaliśmy żadnej 
maszyny z zamysłem, że może klient 
się trafi” – przekonuje Robert Mali-
nowski.

Ale podobno zasady są po to, by 
je zmieniać. Tak się stało w przypad-
ku najnowszego nabytku – plotera 
tnącego Intec, dostarczonego do 
drukarni Siedem przez firmę Riset. 
„Od jakiegoś czasu pojawiały się 
zamówienia na produkty wycinane 
w niskich nakładach, mieliśmy za-
pytania dotyczące opakowań, ma-
gnesów czy kart okolicznościowych. 
Jednak nie paliliśmy się od razu do 
zakupu maszyny” – wyjaśnia Robert 
Malinowski. „Niemniej na targach Re-
maDays odwiedziliśmy stoisko firmy 
Riset i zobaczyliśmy ploter Intec na 
żywo. Zrobił na nas duże wrażenie. 
Po jakimś czasie stwierdziłem więc, 
że warto kupić taki ploter, abyśmy nie 
mieli problemu przy następnych tego 
typu zamówieniach. Takie urządzenie 
pozwala na produkcję niskich nakła-
dów bez konieczności wykonywania 
wykrojników czy drukowania offseto-
wo dużych nakładów. Zakupiony przez 
nas model ma format odpowiadający 
naszej maszynie cyfrowej, dzięki któ-
rej możemy szybko wydrukować i wy-
ciąć dowolne prace. Tak więc tym 
razem to maszyna czeka na klienta, 
a my jesteśmy gotowi w każdej chwili 
przyjąć i wykonać zlecenie” – podsu-
mowuje właściciel drukarni.

Jak przypomina Jarosław Szabłow-
ski, dyrektor generalny Riset Polska, 
„doświadczony dostawca urządzeń 
do introligatorni wie, że zadowolenie 
klientów oraz idącą za nim pozycję 
na rynku można zdobyć i utrzymać 
tylko w jeden sposób – poprzez ofe-
rowanie najwyższej klasy urządzeń 
oraz profesjonalny serwis. Takimi 
założeniami kieruje się nasza firma 
od początku swego istnienia, a ofero-
wane przez nas maszyny nie znalazły 
się w naszym portfolio przypadko-
wo. Szczególnie godne polecenia 
są nowości wprowadzone ostatnio 
do oferty: bardzo szybkie sztance 
ze złoceniem w formacie B2 amery-
kańskiego producenta Thermotype, 
w pełni automatyczne urządzenie 
do bigowania i falcowania arkuszy 
Digifold PRO XL od PLOCKMATIC oraz 
najnowsze w ofercie plotery tnąco-
-bigujące marki Valiani. Wszystkie 
wymienione maszyny są unikalnymi 
rozwiązaniami na rynku, dopracowa-
nymi w każdym detalu”.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Robert Malinowski:  
Dzięki ploterowi Intec jesteśmy gotowi 
wykonać zlecenie w każdej chwili

“We started buying machines 
mainly to streamline service 
for our clients and control 

quality. Today, our machinery park allows 
for the provision of fast and professional 
printing services. 

The implementation of speed and 
availability of equipment, with pricing 
information and hitting deadlines, is very 
valuable for the modern business and the 
orders which get placed - from anywhere 
in the world - 24 hours a day, seven days 
a week.”

ROBERT MALINOWSKI  
Siedem Drukarnia.

FB550

Martin Malinowski of Siedem Drukarnia, with his Intec ColorCut FB550,  
supplied by Riset,Poland
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