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P ersonalizacja mebli i  przestrze-
ni to coraz częstsze zjawisko. Na 
tę wyraźną potrzebę odpowiada 

oferta firmy Atrium Centrum Ploterowe, 
która od 27 lat jest czołowym dostawcą ma-
szyn i materiałów do druku wielkoformato-
wego. To wyłączny dystrybutor japońskich 
ploterów drukujących Mutoh oraz amery-
kańskich EFI. W portfolio firmy znajdują się 
także tak znane marki, jak Summa, Klieve-
rik, Flexa, Neolt, Rolls Roller, Leister, Keen-
Cut, Onyx, Caldera, EasySign i wiele innych.

Na stoisku w Poznaniu można było zo-
baczyć m.in. nagrodzoną Złotym Meda-

lem 2020 MTP hybrydową drukarkę „EFI 
Pro 16h”, ploter sublimacyjny „Mutoh  
RJ-900” oraz ploter żywiczny „Mutoh 
1641 SR”. Złota medalistka, czyli drukar-
ka „EFI Pro 16h” znajduje swoje zastoso-
wanie w przemyśle meblarskim ze wzglę-
du na zapotrzebowanie na personalizację, 
gwarantując niskie koszty eksploatacji 
przy bezkonkurencyjnej jakości druku. 
Dzięki hybrydowej budowie ma możli-
wość druku na materiałach elastycznych 
i sztywnych w szerokości do 165 cm i gru-
bości materiału do 5 cm. Wysoka roz-
dzielczość druku i  technologia zmiennej 

kropli umożliwiają osiągnięcie prawie fo-
tograficznej jakości, nasyconych kolorów 
i  gładkich przejść tonalnych. Rzeczywi-
sta prędkość produkcyjna 29 m2/h sprzyja 
szybkiej realizacji prac.

Wykwalifikowana załoga, nowoczesny 
sprzęt, materiały eksploatacyjne, profe-
sjonalne usługi serwisowe oraz ogólno-
polski zasięg to główne wyróżniki firmy. 
Ciągły rozwój połączony z elastycznością 
i  bliskimi relacjami z  kontrahentami to 
najważniejsze filary filozofii Atrium. Na 
tych fundamentach można budować dłu-
gotrwałą współpracę. q

Personalizacja  
nigdy nie była tak dostępna
Podczas targów „Drema 2020” firma Atrium Centrum Ploterowe udowodniła 
branży meblarskiej, że technologia druku zrewolucjonizuje rynek. 
Odpowiednio sprofilowana prezentacja przekonała producentów mebli, że 
możliwości druku UV mogą poszerzyć ich portfolio.
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 ← w poznaniu atrium centrum ploterowe zaprezentowało 
maszyny i urządzenia, dzięki którym firmy meblarskie, 
szklarskie oraz projektanci wnętrz są w stanie 
zrealizować nawet najbardziej nietypowe zamówienia. 
jednym z celów, który przyświecał obecności na 
targach „Drema”, było pokazanie, jak w szybki i tani 
sposób, z wykorzystaniem technologii druku leD-uV, 
zindywidualizować przestrzeń. Demonstrowano, jak 
wybrany wzór czy motyw graficzny nanieść na meble lub 
ścianę, ale też jak ten sam wzór wykorzystać w meblach 
tapicerowanych.

 ↓ inną gałąź działalności firmy atrium reprezentował ploter 
wycinająco-frezujący belgijskiego producenta summa 
– numer jeden na rynku europejskim. urządzenie to 
potrafi wycinać w tkaninach, w folii, a dodatkowo ma 
moduł frezujący, czyli może robić to wszystko, co bardzo 
duże frezarki i – co ważne – z dużo większą dokładnością.

 → premierową prezentację miały trzy 
drukarki „mutoh 426uF”, „mutoh 661uF” 
i „mutoh 461uF”, pozwalające błyska-
wicznie i tanio zadrukować elementy 
wykończeniowe mebli. w ten sposób 
firma pokazała, że bez uruchamiania 
drogich linii produkcyjnych nadruk na 
akcesoriach meblarskich jest możliwy. 
targowi goście mogli przekonać się, 
że prezentowane na targach maszyny 
mogą, oprócz standardowych mediów, 
drukować niemal na wszystkim, 
zaczynając od druku bezpośrednio na 
kamieniu, ceramice, kartonach, korku, 
płytach meblowych, płytach pcV, kończąc 
na szkle.


