
protože věříme, že to je cesta k tomu, 
aby svou práci dělali dobře a poctivě.

Colognia press sbírá významná 
ocenění, jsme držiteli ocenění 
Obal roku 2010 za Braillovo písmo 
na laminátových obalech. Jako 
první česká firma v historii jsme 
v květnu 2011 získali zlatou Cenu 
prezidenta Světové obalové 
organizace. Ta vyzdvihla Braillovo 
písmo na laminátových tubách. 
V září 2012 obdržela Colognia press 
certifikát HD flexo. Stejné potvrzení 
kvality výroby touto technologií do 
té doby nezískala žádná z českých 
ani slovenských tiskáren. Tiskneme 
také technikou DPG, které využívá 
hlavně sousední Německo. Pro jejich 
tisk jsme získali opakovaně certifikaci 
a ocitli jsme se tak mezi několika málo 
vybranými výrobci této technologie 
v celé Evropské unii.

V roce 2018 jsme opět dostali cenu 
Obal roku za etiketu na plechovkách 

Mezi její produkty patří hlavně 
etikety a speciální etikety, ale zabývá 
se celou řadou dalších produktů, jako 
jsou visačky, flexibilní obaly, peel-off 
etikety, Braille etikety, DPG etikety, 
shrinksleeve, lamináty, tuby, nekonečné 
pásy nebo vstupenky. „Jsme firma 
vybudovaná od nuly, která vyrostla 
během 24 let na podnik s téměř 130 
zaměstnanci, ročním objemem více než 
40 tisíc zakázek a tržbami přes 16 mil. 
eur“, říka statutární ředitelka Štěpánka 
Líznerová.

V Colognii děláme špičkovou 
polygrafii a chceme být pro své 
zákazníky první volbou, máme vysoce 
kvalitní tisk a zpracování. Kvalita je 
alfou a omegou úspěchu. Nešetříme 
na materiálech, používáme kvalitní 
tiskové formy i nejnovější stroje 
a investujeme do perfektní údržby těch 
stávajících. V první řadě ale investujeme 
v Colognii do zaměstnanců, vytváříme 
pro ně příležitosti a prostředí, 
kde mohou být na svou práci hrdí, 

COLOGNIA PRESS
Inovativní tiskárna 
z Kolína
Colognia press 
je jednou 
z nejmodernějších 
a nejinovativnějších 
tiskáren etiket 
v České republice, 
založili ji v roce 
1996 tři podnikatelé 
z Kolína, kteří 
podnik dodnes 
vlastní. Je ryze 
českou firmou 
s nejmodernějším 
strojním vybavením.

Stepanka Liznerova,  
CEO, členka správní rady
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britského nealkoholického šumivého 
nápoje Switchle a v roce 2019 
jsme dostali za tento výrobek 
i „mezinárodního obalového Oscara“, 
tedy tzv. WorldStar, kterou uděluje 
Světová obalová organizace. Také jsme 
se stali Středočeskou firmou roku 
v roce 2018 a zároveň jsme získali 
celorepublikové ocenění Odpovědná 
firma roku 2018.

Vývojové trendy

Colognia realizuje potisk technologií 
UV flexo na různé typy materiálů, 
primárně potiskujeme samolepicí 
materiály, ale důležitou součástí 
našeho portfolia je potisk laminátových 
fólií, flexibilních materiálů pro přímou 
výrobu obalů, materiálů pro výrobu 
rukávových etiket – sleevů nebo 
speciálních papírových materiálů 
s různou povrchovou úpravou. Trendem 
na současném trhu je zejména potisk 
flexibilních obalových materiálů. 
Vývoj bude směřovat k celkovému 

odklon od neekologických materiálů. 
Potištěné obaly na bázi např. PE, PP 
asi nikdy úplně nezmizí, ale firmy 
se je snaží nahradit. Kromě toho, 
že řada výrobců své plastové obaly 
ztenčuje, Colognia press již s některými 
zákazníky spolupracuje při tisku 
na rozložitelné materiály. 

Průmysl 4.0

Komunikace se přesouvá od lidí 
k výměně informací mezi výrobními 
stroji, často stroje reagují samostatně 
bez zásahu operátora. Cítíme tlak 
od zákazníků, je třeba vyrábět rychleji, 
přinejmenším ve stejné kvalitě, ale také 
efektivněji. Tržní požadavky nás nutí 
stát se součástí tzv. Průmyslu 4.0, 
tedy autonomního využití výrobních 
prostředků a automatizace tiskových 
provozů, bez kterých si naši výrobu již 
nedovedeme představit. 

V naší výrobě používáme také 
již od roku 2013 nástroj Plantyst, 
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zjednodušení grafiky na obalech 
a zároveň zvýšení počtu variability 
potisku. Určitě vidíme velký pokrok 
ve vývoji primárních potiskovatelných 
materiálů, nízkomigračních barev. Obal 
by měl být funkční, atraktivní a zároveň 
šetrný k životnímu prostředí. 

Udržitelnost 

Klienti naší tiskárny stále více řeší 
vztah k životnímu prostředí nebo 
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firmy. Naše firma má vypracovaný 
plán kontinuity pro pokrytí aktuálních 
hrozeb s cílem uchovat v případě 
jakékoliv rizika maximum z funkcí 
společnosti.

„Tato doba nám přinesla i 
pozitiva v podobě možnosti ověření 
si loajality, přístupu a flexibility 
zaměstnanců společnosti a schopnost 
managementu firmy přizpůsobit se 
dané situaci a dělat rychlá zhodnocení 
situace a rozhodnutí. Vyvstala i řada 
zajímavých otázek a podnětů na další 
fungování firmy (práce z domova, on-
line meetingy....)“, komentuje ředitelka 
Štěpánka Líznerová.

Očekávání - budoucnost

V roce 2020 máme v rámci 
obchodu dva hlavní strategické úkoly. 
Chtěli bychom více expandovat 
na zahraniční trhy a významně posílit 
oblast marketingu. Dále budeme 
pokračovat v investicích do našich 
zaměstnanců, do jejich rozvoje, 
vzdělávání a samozřejmě i do jejich 
zdraví a spokojenosti. Budeme 
pokračovat v investicích do celkového 
rozvoje firmy, ať už jde o technologie, 
zkvalitnění služeb a produktu a stálé 
zvyšování úrovně přístupu k našim 
zákazníkům.

který slouží k přesnému sledování 
výroby online. Díky tomuto nástroji 
máme naprosto přesný obraz 
o celé naší výrobě a zakázkách 
online 24 hod./7 dní v týdnu. S daty 
z Plantystu pracujeme dennodenně, 
pořádáme i denní meetingy. Přispívá to 
k lepší komunikaci v celé firmě.

Obalové inovace, technologie

Snažíme se být jedničkou na trhu, 
co se týká nejen technologií a inovací, 
ale i přístupu k lidem. Chceme 
být krok napřed před konkurencí, 
proto stále investujeme do našich 
technologií. Jednoznačně největší 
investicí společnosti za celou dekádu 
byl loňský nákup tiskového stroje 
Gallus Labelmaster 440 ve verzi 
Advance. Takto vybavený stroj vlastní 
naše společnost jako první v Čechách 
a na Slovensku. Stroj je vybaven 
10-ti flexotiskovými jednotkami, 
které jsou plně záměnné s jakoukoliv 
další jednotkou jako je sítotisk, 
výsek, horká ražba atd. Na stroji je 
nainstalováno vybavení pro měření 
parametrů při tisku tak, aby stroj 
mohl sloužit svému účelu, kterým 
je výzkum a vývoj. Věříme, že díky 
variabilitě, vybavení a schopnosti 
sledovat výrobní proces, nás tento stroj 
posune v technologickém zvládnutí 

procesů a ve spolupráci s odbornými 
institucemi nám v budoucnu pomůže 
k vývoji nových produktů. Investovali 
jsme také do automatizace podpůrných 
procesů výroby, nákupu nové osvitky 
pro výrobu tiskových desek apod. 

Víme, jak digitálně tisknout 
nekonvenčním způsobem. Ve světě 
digitálních technologií je leadrem 
společnost Hewlett Packard. V Colognii 
využíváme například jejich software 
SmartstreamMosaic. Ten umožňuje 
snadné vytvoření variabilních dat, které 
se liší nejenom textem či barvou, ale 
třeba i posunutím obrazu, deformací, 
zvětšením, rotací či vygenerovanými 
barevnými kombinacemi některých 
prvků. Tímto způsobem lze vytvořit 
nekonečné řady personalizovaných 
obalů se společným grafickým 
základem. Zákazníci o ně pochopitelně 
mají zájem. I proto chystáme a brzy 
spustíme nový prodejní kanál 
tzv. WEB2PRINT, kde si každý bude 
moci objednat a vytvořit svůj jedinečný 
design zvoleného nápoje. 

COVID 19

Nemůžeme zde nezmínit náš 
postoj k současné situaci ovlivněné 
nemocí COVID-19, jehož výskyt bude 
do budoucna ovlivňovat fungování 

Gallus Labelmaster 440
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