
Inovácie z tradície
Zachovať dobré veci  
z tradície a vytvoriť nové z vlastnej sily

05_17_Inovácie z tradície

Stratégiou firmy je motto: „Otvorte sa zmenám, ale nestrácajte svoje vlastné hodnoty.“

Spoločnosť Felix Böttcher GmbH & Co. (Böttcher) 
s centrálou v nemeckom Kolíne je známa ako hlavný výrobca 
a dodávateľ pogumovaných valcov v Európe. Korene tejto 
rodinnej firmy siahajú až do roku 1725. Distribučná sieť 
spoločnosti pokrýva takmer všetky kontinenty sveta. Firma 
má pobočku v Prahe a dcérske spoločnosti na Slovensku, 
Maďarsku a Baltiku. Jej dcérska spoločnosť  v Českej republike 
Böttcher ČR, v závode vo Vyškove na Morave, pogumováva 
valce.

Informácie o novinkách, plánoch a smerovaní spoločnosti 
Böttcher nám poskytol Peter Spiesz, konateľ spoločnosti 
Böttcher Slovenská republika, s. r. o., regionálny manažér 
pre východnú Európu.

Spoločnosť s takmer 300-ročnými koreňmi a s viac 
ako 2000 zamestnancami vie uspokojiť očakávania 
zákazníkov a čeliť súčasnej konkurencii?

Pre spoločnosť je najdôležitejšie to, aby bola konkurencie 
schopná vo všetkých smeroch. Len tak vie uspokojiť 
očakávania zákazníkov. Kľúčovú úlohu tiež zohrávajú rokmi 
získané skúsenosti, vysoká miera odbornosti a silný tím 
špecialistov.

Böttcher okrem produktov pre potreby polygrafie 
významne pôsobí aj v iných odvetviach priemyslu. Aká 
je percentuálna skladba produktov a zameranie do 
budúcnosti?

Aj keď sa domnievame, že polygrafia je relatívne stabilná, 
našou snahou je čoraz viac sa zameriavať aj na iné oblasti 
trhu. Dnes už viac ako 35 % obratu je tvorených mimo 
polygrafiu. Ide hlavne o tzv. technické valce pre rôzne odvetvia 
a zameranie, napr. spracovanie ocele, plechov, drevársky 
priemysel - spracovanie nábytku, papierenský priemysel 
a ďalšie odvetvia. Pre túto oblasť zamerania spoločnosť 
vytvorila aj novú značku Böttcher TEC. Trh priemyselných 
valcov je najrýchlejšie rastúcim segmentom nášho podnikania. 
Veríme, že sa nám podarí navýšiť podiel na tomto rozvíjajúcom 
sa trhu aj v našom regióne.

Môžete nám prezentovať nové produkty na trhu a ďalšie 
zámery v polygrafii?

Tlačiarenský priemysel vnímame z pohľadu 
jednotlivých tlačových technológií. Napríklad pre potreby 
„SleeveTechnology“  flexotlače a hĺbkotlače ponúkame 
široký sortiment sleeves. Portfólio Sleeve obsahuje veľkú 
paletu produktov sleeves. Dostupné sú v cylindrickom 

alebo konickom prevedení. Do tohto portfólia patria aj 
gravírovateľné platne na báze gumy, aj sortiment tlačovej 
chémie (Böttcher in Cristal&Velvet, Böttcher in UV FLX, 
Alhori&Creme). Zaujímavý pre nás je aj segment výroby 
kovových obalov, hlavne potlač plechov. Tam smerujeme náš 
špeciálny sortiment valcov, ofsetových poťahov aj špeciálne 
druhy tlačovej chémie. 

Nové produkty pre polygrafiu sledujú hlavne znižovanie 
nákladov, efektivitu, skracovanie prípadných prestojov 
vo výrobe. Ako novinku uvediem napr. „Neón“ (zelenej farby) 
polyuretánový farebníkový valec pre ofset. Tento typ valca 
sa vyznačuje vysokou životnosťou a vysokou odolnosťou 
proti mechanickému poškodeniu. Navyše umožňuje 
rýchlejšie a dôkladnejšie umytie farebníkových valcov. 
Ďalším jeho benefitom je univerzálne použitie. Dá sa 
použiť tak pre štandardné farby, ako aj pre UV tlačové 
farby. Veľmi aktuálnym produktom sú novo vyvinuté UV 
a nízkoenergetické farebníkové valce pre nové technológie 
tlače H-UV, HR-UV, a LE-UV, LED-UV. Samozrejme, že tak 
ako je rozmanitá polygrafia, tak široký je aj sortiment našich 
produktov. S produktmi a značkou Böttcher sa môžeme 
stretnúť nielen v konvenčnej tlači, ale aj v nových digitálnych 
systémoch tlače. 

Proces tlače je spájaný nielen s tlačovými strojmi ale aj 
tlačovou chémiou a pomocnými prostriedkami. Ako sa 
vyvíja situácia v tejto oblasti?

Ročník_2017_0528



Každá chémia je spájaná s ekológiou, životným prostredím 
a ochranou zdravia. Naše ponúkané prostriedky sú v tomto 
ohľade prísne kontrolované a opatrené zodpovedajúcimi 
certifikátmi. Ak hovoríme o výrobe obalov pre potraviny, tak 
spoločnosť Böttcher v programe Vita ponúka široký výber 
zo svojho produktového portfólia. V oblasti produktov ide 
o valce všetkých druhov, tak isto čistiace a vlhčiace prostriedky, 
ofsetové poťahy a poťahy určené pre lakovanie ako lakovacie 
platne. Do skupiny tzv. pomocných materiálov sa zaraďujú 
najrôznejšie čistiace prostriedky, napríklad na hĺbkové čistenie 
valcov. Tak isto tieto prostriedky sú súčasťou programu Vita.
Do tejto skupiny patria aj veľmi žiadané pH stabilizátory 
pre tlač bez izopropylalkoholu, konkrétne najnovší produkt 
VitaFountAlcofree. Zabezpečuje stabilné pH a elektrickú 
vodivosť, je vhodný pre tvrdú aj mäkkú vodu a zabraňuje 
vzniku usadenín na farebníkových valcoch. Prostriedok 
VitaFountAlcofree je certifikovaný spoločnosťami FOGRA 
a ISEGA. 

Veľa tlačiarov hľadá univerzálny ofsetový poťah 
pre ofsetovú tlač. Je takáto ofsetová guma vo vašej 
ponuke?

Žiaľ, aj ako bývalý ofsetový tlačiar musím prehlásiť, že 
pre kvalitnú tlač univerzálny poťah neexistuje, aj keď veľa 
predajcov to tvrdí. Naše portfólio zahŕňa až 21 druhov 
na rôzne použitie. Ofsetový poťah zohráva dôležitú úlohu 
v tlačovom procese. Ponúkame ekonomickú verziu pre potlač 
papiera a kartónu, ktorý obsahuje dvojitú kompresibilnú 
vrstvu. Pre potlač plechu sú v ponuke špeciálne druhy. 
Novinkou je novo vyvinutá guma pre poťahy určené 
pre energeticky úsporné technológie sušenia UV, H-UV, LE-UV, 
LED-UV. Naša ponuka obsahuje aj stripovacie EPDM gumové 
platne pre parciálne UV lakovanie, ale aj veľmi mechanický 
odolnú ofsetovú gumu vyvinutú pre fóliovanie za studena. 

Böttcher rozširuje svoje imanie kúpou daľších 
spoločností. Aká je vaša stratégia?

Ak majú spoločnosti nejaký primárny cieľ, je to určite 
výnosný rast. Žiadna firma, ktorá nedokázala rásť, nebola 
schopná udržať si svoje výsadné postavenie. Böttcheru 
z pohľadu obratu sa darí a je úspešný na svetových trhoch. 
Vlastní výrobné závody: Západná Európa (9), Východná 
Európa (5), Amerika (4), Afrika (1), Azia (5). 

Ako by ste zhodnotili súčasný stav a vývoj 
v polygrafickom odvetví?

Ak sa pozrieme podrobnejšie na súčasný stav a prognózy, 
tak môžeme konštatovať: Tržby pre poskytovateľov tlačových 
služieb majú naďalej stúpať, ale budú menej výrazné. Digitálna 
tlač síce rýchlo rastie, ale tvorí stále veľmi malé percento obratu 
pre väčšinu tlačiarní. Podiel digitálnej tlače v celkovom mixe 
tlačových technológií síce stále rastie, najväčšie obraty sú však 
naďalej generované z tradičnej tlače. Regionálne sa očakáva 
najväčší rast v Afrike, Austrálii, Oceánii, Strednom východe 
a v Ázii. 

Pripravil: František Martančík
www.polygrafia-fotografia.sk
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