
druku
Magazyn, którzy trzymacie Państwo w dłoni, 
jest dziełem wyjątkowej w naszym regionie 
drukarni. Jej pracownicy zadbali, by strony 
równały się z brzegiem okładki, grzbiet 
elastycznie poddawał się dłoniom, a kolor, 
umieszczony na odpowiednio dobranym 
papierze, był nasycony i żywy. O efekcie 
końcowym zadecydowało doświadczenie 
i uwaga osób pracujących przy druku, 
które zwróciły szczególną uwagę nie 
tylko na wykonanie swojej pracy, ale też 
na funkcjonalność otrzymanego finalnie 
produktu. A to w poligrafii jest połączeniem 
niemal idealnym.

Potęga 
Poligrafia, czyli wytwarzanie dru-

ku to dziedzina, która ma bardzo 
odległy początek w historii rozwoju 
kultury i cywilizacji. Pierwsze druki 
powstały w  Chinach w  VII wieku, 
wtedy jeszcze w  postaci druków 
drzeworytniczych na papierze. Za-
pisanie fragmentu papieru zajmo-
wało skrybom „całą wieczność”, 
teraz to niemalże mgnienie oka. 
Dzisiaj nie drukuje się już ręcznie. 
Manufakturalne druki zarezerwo-
wane są na wyjątkowe okazje. Tych 
jest naprawdę niewiele. Sztuką jest 
nadanie codziennym drukom jako-
ści równej królewskim zaprosze-
niom w czasie szybszym niż jeden 
obrót ziemi wokół słońca. Czy da 
się zatem stworzyć taki magazyn 
w  24h? Niektórzy to potrafią, ale 
bez wątpienia nie jest ich wielu. 
Od 15 lat w Katowicach działa dru-
karnia Kolumb. To największa dru-
karnia w mieście. Jak sami o sobie 
mówią – drukują na okrągło, 24h, 
7 dni w tygodniu. W drukarni nigdy 
nie gaśnie światło, bo każdy klient 
chce mieć wszystko „na wczoraj”.



Wiedza, 
kompetencje, 
doświadczenie

Czas ma dla klienta ogromne 
znaczenie, ale Ci, którzy mieli oka-
zję współpracować z  jakąkolwiek 
drukarnią wiedzą już, że wiedza 
i  doświadczenie pracownika odgry-

wają tu ogromną rolę. Pracownicy 
drukarni Kolumb, którzy zajmują 
się obsługą klientów i  wielokrotnie 
udzielają szczegółowych informa-
cji o  planowanym druku, odciążają 
Klientów z konieczności zagłębiania 
się w  tajniki poligrafii. Niedowiar-
kom proponują zaś testowy wydruk 
próbny, czyli proof, który czarno na 
białym pokaże jak druk wygląda na 
wybranym papierze.

Co można 
wydrukować?

Drukarnia działa w  pięciu obsza-
rach: druk offsetowy, cyfrowy, wiel-
koformatowy, druk na kopertach 
i  gadżetach, introligatornia. Co to 
dokładnie oznacza? Że w  Drukarni 
Kolumb można wydrukować prak-
tycznie wszystko, począwszy od ulo-
tek, książek, wizytówek, kartek oko-
licznościowych poprzez zakładki, 
standy, kalendarze, naklejki, teczki, 
katalogi skończywszy na banerach, 
tablicach reklamowych, roll-upach, 
kartach plastikowych i  tablicach in-
formacyjnych. W  zasadzie trudno 
znaleźć coś, z  czym Kolumb sobie 
nie poradzi, ponieważ jeżeli ktoś pla-
nuje druk na czymś bardzo nietypo-
wym wystarczy przyjść do drukarni 
i wspólnie z pracownikiem rozważyć 
optymalne rozwiązanie.

Ekologia
Jak w każdej firmie, w Kolumbie również pozostają odpady. Drukarnia 

bardzo skrupulatnie prowadzi politykę proekologiczną. Polega ona na 
segregacji odpadów takich jak ścinki papierowe, materiały plastikowe 
oraz odczynniki chemiczne, które przetwarzane są przez wyspecjali-
zowane firmy – wyjaśnia Anna Jańska. Przetworzone i zrecyklingowane 
odpady przyczyniają się do poprawy środowiska naturalnego. To jednak 
nie wszystko – dodaje Jańska - w swojej ofercie mamy dostępny papier 
posiadający certyfikat FSC, co oznacza, że materiał wykorzystany do 
produkcji tego wyrobu pochodzi z  lasu mającego certyfikat FSC. Są to 
tak zwane legalne źródła uwzględniające ochronę środowiska i racjonal-
ną gospodarkę społeczną i ekonomiczną.

Jedyna taka maszyna 
w Europie

W parze z jakością idzie technolo-
gia. To wszystko, co drukarnia może 
stworzyć, osiąga dzięki inwestycjom 
w sprzęt. 

Jesteśmy w branży naprawdę bar-
dzo długo, poligrafia to nasza pasja. 
Cały czas szkolimy siebie i  naszych 
pracowników, aby stale podnosić 
poziom wiedzy, kompetencji oraz 
obsługi klienta – mówi szefowa dru-
karni Anna Jańska. Pracując w  ta-
kim tempie, nie trudno o  pomyłki. 
Z dumą jednak chwalimy się tym, że 
od 10 lat jesteśmy drukarnią działa-
jącą zgodnie z  certyfikatem jakości 
ISO, a to potwierdzenie dla naszych 
klientów, że każdy proces w  firmie 
podlega starannym procedurom. 
Poddajemy się regularnym audytom 
z  których wynika, że procent rekla-
macji wynosi zaledwie 1 PROMIL (!).

Skraca to czas wykonywania zle-
ceń z  czterech dni do jednego, 
ponieważ papier nie musi schnąć 
przed zadrukowaniem drugiej jego 
strony. 
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Drukarnia Kolumb może pochwa-
lić się nowoczesnym parkiem maszy-
nowym wyposażonym w  maszyny 
wielkoformatowe, gilotyny, maszyny 
offsetowe, a  także – jako pierwsza 
drukarnia w  Europie – ośmiokolo-
rową maszyną offsetową, która od 
razu drukuje dwustronnie. 
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