
Poznańska firma Grawer Polska w ciągu 
zaledwie 8 lat działalności znalazła się w pierwszej
piątce europejskich firm specjalizujących się
w usługowym wykonywaniu matryc do tłoczeń
i złoceń. Należy do niej również 80 proc.
polskiego rynku, na którym jako jedyna graweruje
laserowo oraz wykonuje patryce za pomocą
wtryskarki i matryce rotacyjne. Wyróżniają ją
także otwartość na współpracę, przyjacielskie
relacje oraz gotowość do integracji i dzielenia się
wiedzą i doświadczeniem w ramach dorocznych
warsztatów poświęconych hot-stampingowi.

Trud ne po cząt ki wiel kie go suk ce su
Hi sto ria Gra wer Pol ska za czę ła się w stycz niu 2009 ro ku; An drzej

Włoch i dwój ka je go współ pra cow ni ków – Jo an na Wrze siń ska oraz

Pa weł Mio doń ski – pod ję li de cy zję o za koń cze niu dzia łal no ści w fir -

mie Wy kroj ni ki Pol skie i za ję ciu się gra we ro wa niem. Na szą dzia łal -

ność roz po czę li śmy w przy do mo wym ga ra żu, w szczy cie kry zy su

i uda ło nam się chy ba tyl ko dla te go, że nie mie li śmy po ję cia, ja kie on

mo że mieć kon se kwen cje – śmie je się An drzej Włoch. – Ni cze go nie -

świa do mi we szli śmy na doj rza ły ry nek, na któ rym pierw sze skrzyp ce

gra ły du że fir my z ka pi ta łem za gra nicz nym i z pla na mi in we sto wa nia

w za kła dy pro duk cyj ne w na szym kra ju. Co wię cej, za czę li śmy od

gra we ro wa nych ma tryc mo sięż nych, pod czas gdy ry nek sto so wał

przede wszyst kim ma gne zo we. To na praw dę nie po win no się udać,

ale dzię ki te mu, że za wsze dba łem o do bre re la cje z do staw ca mi,

wie le osób nam po mo gło otwie ra jąc licz ne drzwi. Stwo rzo no mi

m.in. moż li wość od wie dze nia za kła du pro duk cji ma tryc i na ucze nia

się pro ce su wy twór cze go w cią gu 24 go dzin. Po cząt ki by ły nie zwy kle

trud ne; nie po tra fi li śmy zro bić dwóch ta kich sa mych ma tryc, a pro -

duk cja przy zwo itej pa try cy zaj mo wa ła nam po cząt ko wo 48 go dzin!

To, że zdo by li śmy za ufa nie klien tów na szą wcze śniej szą pra cą spra -

wi ło, że du żo nam wy ba cza li i jesz cze wię cej po ma ga li.

W pierw szej piąt ce
Kil ka na ście mie się cy póź niej pro duk cja ma tryc mo sięż nych

i po li me ro wych osią gnę ła ska lę nie moż li wą do zre ali zo wa nia w ga -

ra żu, więc fir ma zo sta ła prze nie sio na do daw nych ma ga zy nów Tar -

gów Po znań skich, ale ze wzglę du na zbyt ma ły me traż i spar tań skie

wa run ki by ła to je dy nie lo ka li za cja tym cza so wa. Od 2 lat za kład

pro duk cyj ny Gra wer Pol ska mie ści się w oko li cach lot ni ska Ła wi ca,

we wła snym bu dyn ku o cał ko wi tej po wierzch ni 1200 m2, w prze -
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szło ści zaj mo wa nym przez dru kar nie ta kie jak In trol czy CGS. Za -

trud nio nych jest obec nie ok. 80 osób. My ślę, że je ste śmy w pierw -

szej piąt ce firm w Eu ro pie spe cja li zu ją cych się w pro duk cji ma tryc

do tło czeń i zło ceń – uwa ża An drzej Włoch. – Pra wie po ło wa na szej

pro duk cji tra fia na eks port – głów nie do Nie miec i Au strii, gdzie wy -

sy ła my przede wszyst kim ma try ce mo sięż ne, ce nio ne ze wzglę du na

ja kość od wzo ro wa nia i po wta rzal ność wzo rów. Nie miec kie dru kar nie

nie scho dzą po ni żej pew ne go po zio mu ja ko ścio we go. Od po cząt ku

dą ży li śmy do jed ne go: uro snąć do ta kie go roz mia ru, przy któ rym nie

bę dzie my już ła twym ce lem dla firm kor po ra cyj nych. Z per spek ty wy

cza su po wsta nia je ste śmy naj młod szą li czą cą się fir mą w Eu ro pie

w tym seg men cie, a jed nak ni ko mu przed na mi tak szyb ki wzrost się

nie udał. Klu czo wi gra cze wy ma ga ją okre ślo nych mo cy prze ro bo -

wych – a my za wsze chcie li śmy pra co wać dla naj więk szych.

Z mo cą 3 za kła dów
Do ofer ty Gra wer Pol ska szyb ko do łą czy ły tak że ma try ce ma -

gne zo we: Nur to wa ło mnie, że mo siądz – je śli cho dzi o czas wy two -

rze nia ma try cy i fo to po li mer – je śli cho dzi o ja kość nie są w sta nie

kon ku ro wać z ma gne zem – wspo mi na An drzej Włoch. – Po je cha łem

z jed nym z pra cow ni ków ma ją cym bli sko 40-let nie do świad cze nie

w che mi gra fii do Fran cji, gdzie ku pi li śmy pierw szą ma szy nę do che -

mi gra fii. Dziś ma my ich już 4 – ku pi li śmy w su mie 3 du że za kła dy

che mi gra ficz ne. Pro du ku je my z mo cą 3 firm – to po wo du je, że ma my

80 proc. pol skie go ryn ku ma gne zu. Zda niem An drze ja Wło cha udział

w pro duk cji po li me rów i mo sią dzu rów nież kształ tu je się na tym

po zio mie, zaś je śli cho dzi o wo lu men po wierzch nio wy, to trzy tech -

no lo gie pro duk cji ma tryc sto so wa ne w Gra wer Pol ska – z mo sią dzu,

po li me rów i ma gne zu – ma ją obec nie rów ny udział. 

Po li me ry są mon to wa ne w wy kroj ni kach i wy ko rzy sty wa ne do

tzw. su chych tło ków. Ich ogrom ną za le tą jest przy stęp na ce na –

kom plet ma try ca i pa try ca o pow. 50 cm2 moż na wy pro du ko wać już

za 30 zł, dla te go są one czę sto wy ko rzy sty wa ne do tło cze nia np. ty -

tu łów ksią żek ze wzglę du na zni ko my koszt dla wy daw cy, na wet

przy ni skim na kła dzie. Do dat ko wo ma try ce po li me ro we nie są tak

bar dzo wy ma ga ją ce pod czas tło cze nia jak ma gnez, wię cej „wy ba -

cza ją”, nie tną na kra wę dziach przy ja kim kol wiek prze su nię ciu, ugi -

na ją się. Z te go po wo du cza sa mi za ma wia się ma try ce ma gne zo we

z pa try cą po li me ro wą. Ma try ce po li me ro we są rów nież czę sto za -

ma wia ne do ni sko na kła do wej pro duk cji róż ne go ro dza ju opa ko wań

na su ple men ty die ty. 

Ma try ce ma gne zo we do tło czeń i zło ceń tak że są nie dro gie,

a po zwa la ją uzy skać bar dzo cie ka we efek ty, stąd ich po pu lar ność

w pro duk cji dzie ło wej czy kar tek oko licz no ścio wych, a tak że do tło -

cze nia w skó rze wy ko rzy sty wa nej do opra wy ka len da rzy. Trze ba

jed nak pa mię tać, że ma gnez jest mięk ki, ła two się uszka dza, ale

za to je go pro duk cja nie jest cza so chłon na – sa mo tra wie nie ma -

gne zu to 20-40 mi nut, więc kom plet moż na wy ko nać w kil ka go -

dzin. Je śli za mó wie nie na po li mer lub ma gnez otrzy ma my do po łu -

dnia, to wy śle my je do klien ta te go sa me go dnia do go dzi ny 22.00

– za pew nia An drzej Włoch. – W na szej czę ści Eu ro py zo sta nie więc

do star czo ne na stęp ne go dnia ro bo cze go. To jed na z ta jem nic na sze -

go suk ce su – je ste śmy po pro stu wy jąt ko wo szyb cy. Gra we ro wa ne

ma try ce mo sięż ne to już nie co dłuż szy cykl pro duk cyj ny. Te – w po -

łą cze niu z pa try ca mi epok sy do wy mi – czę sto sto su je się do zło ce nia

z prze tło cze niem. Głów ne za le ty te go roz wią za nia to oszczęd ność

cza su po świę co ne go na wy ko na nie pra cy oraz ide al ne pa so wa nie

zło ce nia i tło cze nia. W tej tech no lo gii moż li we jest tak że uzy ski wa -
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nie prze tło czeń 3D, tak jak w przy pad ku sa me go tło cze nia. Do da nie

do tło cze nia 3D fo lii zło tej lub trans pa rent nej po zwa la na uzy ska -

nie nie zwy kle ozdob ne go i ele ganc kie go uszla chet nie nia.

Po mysł to za ma ło
Mieć po mysł to za ma ło – suk ces w biz ne sie w głów nej mie rze

za le ży od życz li wo ści ryn ku, dla te go mo im zda niem za wsze war to

dbać o do bre re la cje – wy ja śnia An drzej Włoch, py ta ny o ta jem ni ce

suk ce su w ma ło sprzy ja ją cych oko licz no ściach. – Trze ba mieć du żo

cier pli wo ści i być przy go to wa nym na swój mo ment szan sy. W przy -

pad ku nie któ rych firm na pierw sze za mó wie nie cze ka li śmy na wet

trzy la ta! Swo je prze szli śmy tak że z ban ka mi – jak wia do mo, ban ki

lu bią po ży czać pie nią dze tyl ko tym, któ rzy je ma ją, więc nie bra-

ko wa ło ner wo wych chwil. Pierw sze trzy la ta w biz ne sie to wiel ka

nie wia do ma i za zwy czaj de cy du ją o być al bo nie być fir my. Kie dyś

py ta łem zna jo me go z bran ży ubez pie czeń, co trze ba zro bić, aby od -

nieść suk ces w biz ne sie. Od po wie dział: wy star czy prze trwać trzy la ta.

My je prze trwa li śmy i za czę li śmy się szyb ko roz wi jać. De cy zja o tym,

że chce my iść dro gą roz wo ju, bu do wa nia struk tur i doj ścia do okre -

ślo ne go roz mia ru by ła klu czo wa. Dziś in ni nie mo gą z na mi kon ku ro -

wać choć by ze wzglę du na koszt za ku pu su row ca. Ni ska ce na usłu gi

po łą czo na z krót kim cza sem re ali za cji to głów ne fi la ry na sze go suk -

ce su. Wszy scy na si pra cow ni cy u nas uczy li się za wo du. By li śmy

do te go zmu sze ni, dzia ła jąc na tak trud nym ryn ku jak Po znań, gdzie

bez ro bo cie wy no si obec nie 1 proc. To ka ta stro fa dla przed się biorstw.

My bu do wa li śmy fir mę na za sa dzie kształ ce nia so bie wła snych kadr,

a nie ich pod ku py wa nia, bu du jąc ze spół za ufa nych i współ pra cu ją -

cych ze so bą lu dzi. Wy bie ra li śmy pra cow ni ków, któ rzy chcą się nie -

ustan nie roz wi jać, dzię ki cze mu też mo że roz wi jać się na sza fir ma.

Ma my zu peł nie in ny po ten cjał roz wo jo wy, mo że my co dzien nie coś

uspraw niać i opty ma li zo wać. Je ste śmy tak że w du żej mie rze sa mo -

wy star czal ni, je śli cho dzi o ser wis. Ma ło te go – nie ku pu je my już 

go to wych ma szyn, tyl ko skła da my je z go to wych pod ze spo łów do -

kła da jąc na szą du szę, dzię ki cze mu speł nia ją na sze wy ma ga nia. 

Dziś ma my już po nad 30 ma szyn. To na sze prze wa gi nad ma ły mi 

fir ma mi.

Trzy kro ki przed kon ku ren cją
Tech no lo gicz nie fir mę Gra wer Pol ska wy róż nia wy ko rzy sta nie

la se rów do gra we ro wa nia. Po zwa la ją one nie tyl ko na skró ce nie

cza su pro duk cji, ale i na o wie le do kład niej sze od wzo ro wa nie wy -

ra fi no wa nych de ta li. Tech no lo gia la se ro wa na obec nym eta pie jest

jesz cze bar dzo dro ga i nie do koń ca opła cal na, więc tyl ko nie licz ne

fir my mo gą so bie na nią po zwo lić – mó wi An drzej Włoch. – W na -

szym kra ju je ste śmy je dy ni. Nie zmie nia to fak tu, że by ła to bar dzo

wy cze ki wa na przez nas tech no lo gia – dzię ki niej za miast nie przy ja -

znej dla śro do wi ska tech no lo gii tra wie nia mie dzi mo że my szyb ko

gra we ro wać la se ro wo mo siądz i ofe ro wać wy ra fi no wa nie ma gne zu

przy od por no ści wyż szej od mie dzi. W Pol sce ja ko je dy ni ofe ru je my

pa try ce ro bio ne z two rzyw na wtry skar ce. Wy peł nia ją one lu kę po -

mię dzy pa try ca mi z ży wic epok sy do wych i pa try ca mi z mo sią dzu. 

Są mo no li tycz ne, ela stycz ne, nie ście ra ją się ani nie od kształ ca ją

przy od kle ja niu, a przy tym są sto sun ko wo nie dro gie. Ich wa dą jest

je dy nie po dat ność na dzia ła nie wy so kich tem pe ra tur – są wtry ski -

wa ne na go rą co, więc na go rą co mo gą się tak że od kształ cić, przez 

co nie na da ją się do zło ce nia. Trud no też wy ko nać me to dą wtry sku

du że po wierzch nie. Ja ko je dy ni ro bi my rów nież ma try ce ro ta cyj ne, co

jest wyż szą szko łą jaz dy.

Har mo nij ny roz wój
Rocz nie w Gra wer Pol ska prze twa rza ne są dzie siąt ki, je śli nie

set ki ton su row ca, co ro dzi py ta nie o eko lo gię. Je śli cho dzi o mo -

siądz, to trud no mó wić o za gro że niu, bo z punk tu wi dze nia śro do -

wi ska oprócz zu ży cia prą du nie wie le złe go się dzie je – wy ja śnia 
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Gra we ro wa ne ma try ce mo sięż ne 
umoż li wia ją uzy ski wa nie prze tło czeń 3D. 
Do da nie do tło cze nia 3D fo lii zło tej lub trans pa rent nej 
po zwa la na uzy ska nie nie zwy kle ozdob ne go 
i ele ganc kie go uszla chet nie nia



An drzej Włoch. – Od pad mo sięż ny jest po -

now nie prze twa rza ny. Je śli cho dzi o po li me -

ry, też jest to w pew nym sen sie eko lo gicz ny

su ro wiec, bo są wy my wa ne wo dą. Na ry nek

płyt ma gne zo wych we szli śmy, kie dy tech no -

lo gia Hy dro -so lve za czę ła mieć sens ja ko -

ścio wy. Wcze śniej tyl ko pły ty Red -top (roz -

pusz czal ni ko we) gwa ran to wa ły naj wyż szą

ja kość, ale by ły bar dzo szko dli we dla zdro -

wia. My po na świe tle niu wy wo łu je my pły ty

za po mo cą wo dy z roz two rem so dy kau -

stycz nej w nie wiel kim stę że niu. Po sta no wi li -

śmy rów nież ko rzy stać z usług wy spe cja li zo -

wa nych firm w neu tra li zo wa niu zu ży tej ką -

pie li. Po cząt ko wo wy da je się to dro gim roz -

wiąza niem, ale w prak ty ce spraw dza się 

do sko na le; nie moż na być prze cież spe cja li -

stą od wszyst kie go. Ja ko pierw sza fir ma

w bran ży wpro wa dzi li śmy ISO 14001:2005,

któ re gwa ran tu je, że pro ce sy uty li za cyj ne

są kon tro lo wa ne. Sta wia my na cią gły, har -

mo nij ny ze śro do wi skiem roz wój, przez co

osią ga my po wta rzal ność na szych wy ro bów

i usług oraz zmniej sza my ry zy ko po wsta nia

nie zgod no ści.

Mar ki chcą się wy róż niać
Uszla chet nia nie przy wy ko rzy sta niu

ma tryc jest bar dzo efek tow ne, ale w po rów -

na niu z pro ce sa mi in li ne mniej wy daj ne.

Tak dłu go, jak bę dą ma szy ny Bobst, Gietz

itp., tak dłu go bę dą ma try ce – uwa ża 

An drzej Włoch. – Na sza ofer ta jest kie ro -

wa na do dru karń pro du ku ją cych przede

wszyst kim w tech no lo gii of f se to wej, dla te go

cy fro we uszla chet nia nie nie wy da je się być

dla nas za gro że niem. Kie dy za czy na li śmy

na szą dzia łal ność, wy ko ny wa li śmy wie le

ma tryc, któ re by ły apla mi do zło ce nia pod

za druk. Obec nie wszyst ko, co ro bi my, jest co raz bar dziej skom pli -

ko wa ne i trud niej sze. Ma to z pew no ścią zwią zek z po pu lar no ścią

tech no lo gii cold -fo il, któ ra za bra ła nam bar dzo du żo prac, ale sto -

sun ko wo pro stych, głów nie pod za druk. Na to miast dziś, co ła two 

so bie uzmy sło wić wcho dząc do pierw sze go z brze gu dys kon tu, sta -

wia się na opa ko wa nia wy so ko uszla chet nio ne, wy ra fi no wa ne, co da

się uzy skać wy łącz nie za po mo cą ma tryc. Kie dyś sprze da wa ło się 

du żo kar to nów ka lan dro wa nych – z fak tu rą płót na, skór itp. Te raz

sper so na li zo wa ne struk tu ry na no si się za po mo cą ma tryc. Po ja wi ła

się ca ła ma sa pro jek tów 3D, zwłasz cza w bran ży ko sme tycz nej. In ny

przy kład: cze ko la dy, któ re od cho dzą od opa ko wań pa pie ro wych, do -

tych czas czę sto zło co nych i za czy na ją być pa ko wa ne w la mi na ty jak

ba to ny. Po ja wia się jed nak co raz wię cej ma rek cze ko lad pre mium lub

aspi ru ją cych do nich, któ rych opa ko wa nia są już nie tyl ko zło co ne,

ale i tło czo ne wy pu kle. Ich na kła dy nie są zbyt wy so kie, za to ma ją

wie le od mian. Z punk tu wi dze nia do staw cy ma tryc zmia ny w tech -

no lo gii fo lio wa nia czy pa ko wa nia nie są ne ga tyw ne, bo pra cy jest co -

raz wię cej. Klien ci chcą się wy róż niać. Py ta nie, jak na opa ko wa nia

pre mium wpły nie dy na micz ny roz wój e -com mer ce? Czy wy star czy

po ka zać ich pro jekt tyl ko w in ter ne cie, a pro dukt do star czyć w sza -

rym pu deł ku? To za gad nie nia, nad któ ry mi gło wią się dziś nie tyl ko

do staw cy ma tryc. 

An na Na rusz ko
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