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Willmark s novými 
technológiami
Po dvojročnej neplánovanej pauze sa na trh vrátila spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, digitálna tlačiareň Willmark. 
Napriek nepriaznivým okolnostiam sa vrátila v plnej sile a s ambíciou investovať do inovácií zaručujúcich kvalitu 
a perspektívnu budúcnosť. „Naše technologické portfólio sme obohatili o stroj Onset S40, ktorý je jednotkou 
vo svojej kategórii.“ O tom, aké možnosti sa s touto investíciou firme Willmark otvorili, nám porozprával managing 
director, Ing. Jakub Jurášek a Ing. Ľuboš Macko, CEO.

Willmark je spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou, 
napriek tomu sa tento rok znovuobjavila na trhu 
medzi digitálnymi tlačiarňami. 

Áno, tlačiareň Willmark sa tento rok vrátila na trh aj 
so svojimi viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti 
digitálnej tlače. Dôvod je odbornej verejnosti známy – 
v novembri 2015 postihol našu spoločnosť masívny požiar, 
ktorý kompletne zničil našu výrobnú halu a znemožnil nám 
pokračovať v činnosti. Po necelých dvoch rokoch sa nám však 
v lete tohto roka podarilo vrátiť sa na trh. 

Ako ste sa vysporiadali s novým štartom? 
Aký je „nový“ Willmark? 

Počas dlhoročného pôsobenia na trhu veľkoplošnej 
digitálnej tlače sme nadobudli dostatočné množstvo skúseností 
na to, aby sme vedeli, že „nový Willmark“ nebude rovnaký 
ako ten pôvodný. Našej novej vízii - spolupráca s ostatnými 
tlačiarňami na báze veľkoobchodného modelu a produkcia 
vysokokvalitných tlačových produktov - sme prispôsobili aj 
naše nové technologické portfólio. 

Spomenuli ste nové technológie, ktoré sa dostali 
do vášho portfólia ponúkaných služieb.  
Ako veľmi pripisujete váhu inováciám v tlačiarenskom 
segmente? Sú inovácie nevyhnutnou súčasťou tohto 
odvetvia? 

Inovácie sú potrebné pre napredovanie každého podniku, 
nielen tlačiarne. Žiadna relevantná tlačiareň neprežije, 
ak pravidelne neinvestuje do obnovy svojho strojového 
parku. Nový Willmark má ako jediná tlačiareň na Slovensku 
kompletne nový strojový park, ktorý patrí k aktuálnej svetovej 
špičke. Je to veľký rozdiel oproti väčšine konkurentov, 
ktorí neraz tlačia na strojoch starých 10 a viac rokov. 
Neoddeliteľnou súčasťou inovácií je aj dôraz na ekologické 
aspekty tlače. Aj preto v našej výrobnej hale nenájdete už 
žiadne tlačové technológie na báze rozpúšťadiel - ani solventné, 
ani eko-solventné tlačiarne. Naopak, investovali sme iba 
do ekologických tlačiarní používajúcich latexové  
a UV farby.

Investovali ste do kúpy zariadenia Inca Onset S40 
od FUJIFILM, ktoré je na slovenskom trhu unikátom 
vo svojej oblasti. Prečo ste si vybrali práve tento typ 
stroja? 

Inca Onset S40 je jednotkou vo svojej kategórii. Ide 
o unikátnu tlačiareň s najvyššou rýchlosťou tlače na trhu, 
no pri svojej rýchlosti až 470 m2/h má porovnateľnú kvalitu 
tlače s oveľa pomalšími UV tlačiarňami s vyšším rozlíšením. 
Jedinečnou vlastnosťou Inca Onset S40 je aj možnosť lesklej 
UV tlače, čo býva častá požiadavka zadávateľov. Odpadá 
tak potreba kašírovania lesklých PVC fólií - požadovaný 
lesklý povrch sme schopní dosiahnuť priamou potlačou, 
vďaka unikátnemu systému vytvrdzovania UV farieb. 
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Inca Onset s40

Produktivita až 470 m2/h

Rozlíšenie 600 dpi

Médiá

nakladanie Manuálne, ¾ automatické

Materiály
Foam PVC, PVC hárky, foam doska, vlnitá lepenka, 

kartóny, stlačený kartón, polystyrén, papier, syntetický 
papier, banner, polykarbonát a iné..

Maximálny formát Pevné a flexibilné hárky 3.14 x 1.6 m 

Hrúbka materiálu “ Až 50 mm (manuálne nakladanie) – 18 mm 
(automatické nakladanie)

Hmotnosť  
materiálu

Manuálne nakladanie 80 kg,  automatické nakladanie 
10 kg

tlač

typ atramentu Uvijet OZ, OB alebo OL

atrament Cyan, yellow, magenta, black, light cyan, light magenta

tlačové hlavy 28 na farbu

stálosť farieb Až 2 roky (testované v podmienkach severnej Európy)
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A to všetko v maximálnom formáte 314 x 160 cm. 

Stroje tohto zamerania sú v prvom rade najmä náročné 
na financie. Je vôbec možné pokryť investíciu na tak 
malom trhu, akým je Slovensko? Dokáže si takýto typ 
zariadenia na Slovensku na seba zarobiť? 

Kúpa tlačiarne Inca Onset S40, ale aj strojov HP Scitex 
FB750, HP Latex 570 a ďalších nových technológií, bola určite 
finančne náročná. Z hľadiska digitálnej tlače ide o najväčšiu 
investíciu v SR za posledné roky. Na takúto veľkú investíciu 
potrebujete silného partnera. Aj preto Willmark uzavrel 
strategické partnerstvo s významnou ofsetovou tlačiarňou 
Dolis. A tak vznikol Willmark Europe, ktorý klientom v podobe 
aliancie digitálnej, ofsetovej a maloformátovej tlačiarne prináša 
veľa pozitívnych synergických efektov, o.i. obrovskú výrobnú 
kapacitu a schopnosť riešiť aj veľké medzinárodné projekty 
v relatívne krátkom produkčnom čase. 

Aké možnosti sa vám vďaka tejto investícii otvorili a čo 
od nej očakávate do budúcna?

Úplne nový technologický park moderných 6-farebných 
tlačiarní (CMYK+Lm+Lc) nám prináša veľa nových produktov, 
najmä z oblasti POP/POS, retail, in-store a packagingu. 
Willmark má všetky predpoklady produkovať vo vysokej 
rýchlosti aj kvalite malé, stredné aj veľké náklady POS 
produktov ako displeje, stojany, produktové dekorácie, 
násypné koše, makety produktov, originálne atypické 
produkty, či rôznorodé obalové materiály. Pri návrhu 
jedinečných produktov môžu klienti využiť služby tímu 
našich dizajnérov a konštruktérov pracujúcich v prostredí 
profesionálneho programu pre navrhovanie štrukturálneho 
dizajnu ArtiosCAD. Pri týchto produktoch sa naplno ukáže 
unikátnosť lesklej UV tlače, ktorú ako jediná tlačiareň v regióne 
ponúka práve Inca Onset S40. Naše očakávania sú veľké, 
najmä s ohľadom na trhy okolitých krajín, aj na vzdialenejšie 

zahraničie. Pri predpokladanej úspešnosti našej POS produkcie 
plánujeme investovať do významného upgrade – plnej 
automatizácie výrobnej linky v podobe robotických podávačov.

Obraz súčasného spotrebiteľa je tvorený najmä cenou, 
ktorá je v mnohých prípadoch prvoradým rozhodovacím 
faktorom nielen v oblasti polygrafie, ale aj iných 
segmentoch. Aký je podľa vás súčasný spotrebiteľ? 
Ten, ktorý chce mať to, čo ostatní, ale za lacnejšie, alebo 
ten, ktorý chce mať niečo úplne iné a je ochotný si za to 
i priplatiť? 

Každý spotrebiteľ je unikátny. Naša dlhoročná úspešnosť 
v oblasti jedinečného klientského servisu velí venovať sa 
potrebám každého zákazníka individuálne. Willmark vie 
rovnako profesionálne obsluhovať klientov zameraných iba 
na cenu (aj keď to nie je naša priorita), ako aj zadávateľov 
požadujúcich špičkovú kvalitu a jedinečné tlačové produkty 
s vysokou pridanou hodnotou. 

Vo všetkých segmentoch zaznamenávame žalostný 
nedostatok kvalifikovaných pracovných síl, polygrafiu 
nevynímajúc. Vy ste sa vrátili po odmlke na trh 
a ponúkate najrýchlejšie dodacie lehoty na Slovensku. 
Zrejme sa vám darí získavať odborne zdatných 
zamestnancov? 

Tak ako mal Willmark dlhé roky verných zákazníkov, tak 
máme lojálnych a verných zamestnancov. Do našej novej 
výrobnej haly na Starej Vajnorskej 11 (areál Golden City) 
sa nám podarilo prijať viacero našich bývalých kolegov 
z pôvodného Willmarku. Sme úprimne radi, že sme sa dohodli 
s týmito skúsenými pracovitými odborníkmi, na ktorých 
profesionálnu prácu sa vieme my, aj naši klienti spoľahnúť. 
Nový Willmark sa snaží stavať na priateľskom pracovnom 
kolektíve, kde všetci ťaháme za jeden povraz, a kde na konci 
svieti spoločný cieľ – spokojní klienti aj zamestnanci. 


