


Kim jeste�my

Jeste�my rodzinny przedsiêbiorstwem z pó³wieczn¹ tradycj¹; drukarni¹ offsetow¹ i cyfrow¹, ale nie tylko ... 

Jeste�my równie¿ lub przede wszystkim INNOWATORAMI, którzy niezmiennie poszukuj¹ rozwi¹zañ 

daj¹cych naszym Klientom przewagê konkurencyjn¹ w postaci wyró¿nienia ich marek i produktów. 

Nieustanna obserwacja �wiata bran¿owego i oko³o-bran¿owego pozwala nam na implementacjê 

pomys³ów i ich ci¹g³e doskonalenie. Podej�cie to inspiruje nas do ci¹g³ej innowacji naszych us³ug i 

produktów, przez co nasi Klienci wyró¿niaj¹ siê na tle konkurencji, ich biznesy rosn¹, zwiêkszaj¹c zyski.

Wierzymy, że wyobraźnia jest początkiem tworzenia, a technologia drogą realizacji. 

www.ragus.pl



Kim jeste�my

www.ragus.pl

Kreujemy świat wspierani wyobraźnią i technologią. 

Pomagamy Klientom w rozwoju ich biznesów 
poprzez dostarczanie drukowanych produktów najwyższej jakości.

WIZJA

MISJA



Kamienie milowe
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Nasze początki sięgają lat 70-tych. 

Uczestniczenie w grze rynkowej przez tak d³ugi okres 
nasuwa pewne spostrze¿enia�

Socjalizm 

Przekorność 
i robienie biznesu tam, 

gdzie to było niemożliwe…

Zbyt był, ale trzeba było 
robić coś z niczego.

Transformacje 
lat 90-tych

Nauka gry rynkowej 
– słuchaliśmy Klienta

Klient - Nasz Pan!

Kryzys 2008

Nauka pokory 
– duże zyski to żaden pewnik…

Dogłębna analiza procesów w firmie! 
Cięcie kosztów, 

ale tylko tych, które nie miały strategicznego 
wpływu na rozwój.

Konieczność inwestowania 
– System MIS / ERP

Transformacja 
POLIGRAFII 

– okres obecny

Bardzo duża zmienność rynku 
(antykruchość)

Zarządzanie we mgle

Jak przetrwać w tej niepewności, 
oswoić nieobliczalność zjawisk i chaos, 

i co więcej… na tym wygrać?

Przepisem na obecność w rynku jest 
nie tylko wiedza czego Klient chce, 

ale wiedza, jakie są jego nieuświadomione potrzeby, 
tzw. PUNKTY BÓLU. 

Wdrożenie 
ISO 9001

Założenie
RAGUS Solutions

2014



Co robimy

PRODUKTY 
POS

Kreujemy �wiat dostarczaj¹c najbardziej adekwatne rozwi¹zania. Niezale¿nie od tego, czego potrzebujesz 

zarekomendujemy w³a�ciwy produkt, który bêdzie pomaga³ w najbardziej efektywny sposób osi¹gn¹æ 

postawiony cel. Z nami zyskasz wiêcej ...

OPAKOWANIA
STANDARDOWE

PRODUKTY POLIGRAFICZNE

Przedstawiamy najlepsze
rozwiązania w zakresie produktów

wspierających sprzedaż,
tj. woblery, displaye czy hangery,

pomagając tym samym
mnożyć zyski klientów.

Projektujemy i dostarczamy
opakowania najwyższej klasy,

 które nie tylko
optymalizują koszty transportu,

ale prezentują 
od najlepszej strony

wartość każdego produktu.

www.ragus.pl

PRODUKTY
IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Opracowujemy i wykonujemy 
zadrukowane ścianki, przepierzenia 
(również szklane i eko-kartonowe), 

bryły 3D, podłogowe i ścienne oznaczenia 
(w tym druk Braille’a) na wystawy i eventy,
oznaczenia na samochodach, autobusach,

i inne nietypowe produkty.

Wytwarzamy produkty
budujące markę firmy 

lub osobistą,
wspierając skuteczne docieranie 

do grup docelowych 
(kampanie marketingowe / wyborcze).



Kreujemy �wiat sprzeda¿y
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Produkty POS



Tworzymy profesjonalne narzêdzia

Standardowe produkty poligraficzne

www.ragus.pl



Podnosimy warto�æ produktów

Opakowania

www.ragus.pl



Dostarczamy innowacyjne technologie

Produkty drukowane technologi¹ UV Led

www.ragus.pl

DRUK
SOCZEWKOWY

DRUK
STRUKTURALNY

LAKIEROWANIE 
- RÓŻNE TECHNIKI

DRUK
NA NIERÓWNYCH PODŁOŻACH

(np. tektura z otwartą falą)

Proponujemy niesamowicie rozszerzone mo¿liwo�ci druku dziêki wielkoformatowemu ploterowi UV Led 
szwajcarskiej marki swissQprint o powierzchni zadruku 3,2 x 2 m daj¹c jednocze�nie odpowied� na 
niemal¿e ka¿d¹ potrzebê.

· różne podłoża do wysokości 5 cm (np. pleksiglas, sklejka, dykta, płyta 
  meblarska, dibond, szkło, poliwęglan, papier, tektura, i in.)
· wysoka jakość druku (możliwość druku czcionki o wielkości 1 pkt)
· lakier (uszlachetnianie – różne techniki)
· druk strukturalny
· druk soczewkowy 
· druk wielowarstwowy

Możliwości produkcyjne:
· druk na szkle i na frontach meblarskich
· nadruk alfabetem Braila
· personalizacja produktu (technologia Crash Sensor zapobiegająca uszkodzeniom)
· połączenie procesu druku z obróbką na ploterze tnąco – frezującym KongsbergX
· farby z dopuszczeniem do druku na zabawkach
· druk na materiałach z roli do szerokości 3200 mm, np.: zwykły papier, tektura falista, 
  baner, kolorowa folia samoprzylepna, sztuczna skóra, skaj, len, płótno, canvas



Dajemy Ci rozwi¹zania

Korzystaj¹c z do�wiadczenia, wyobra�ni i nowoczesnej technologii wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 

naszych Klientów. Proponujemy adekwatne rozwi¹zania, które pomagaj¹ im w osi¹gniêciu zamierzonego 

celu. Jednocze�nie w pe³ni i kompleksowo s³u¿ymy nasz¹ wiedz¹ na ka¿dym etapie realizacji.

KOMPLEKSOWOŚĆ
PROTOTYPOWANIE

& KRÓTKIE SERIE PRODUKCYJNE

Przedstawiamy adekwatne
rozwiązania oraz konkretne pomysły,

spełniające oczekiwania.
Nasi konstruktorzy uwzględniają
potrzeby oraz funkcjonalności,

pomagając podejmować decyzje.

Efekty pracy konstruktorów czy designerów 
jesteśmy w stanie sprawdzić

poprzez prototypowanie lub wykonanie
małego nakładu opracowanego produktu.

Dzięki temu dajemy komfort 
bezpiecznego podejmowania decyzji.

Oszczędzając czas, jesteśmy
w stanie pomóc naszym Klientom na każdym
etapie tworzenia, od pomysłu poprzez projekt,

prototyp, procesy produkcyjne, 
konfekcjonowanie, aż po dostarczenie gotowego 

produktu zgodnego z wymaganiami.

www.ragus.pl

KONSTRUOWANIE



Projektujemy 3D

www.ragus.pl

Innowacyjne Produkty POS Led / Move / Effect

Jeste�my ARCHITEKTAMI KSZTA£TU. 
Wspó³pracujemy z Klientem w procesie projektowym aby powo³aæ do ¿ycia najbardziej nietypowe pomys³y, 
które swoj¹ funkcjonalno�ci¹ buduj¹ markê Klienta.



Eksplorujemy wyobra�niê

Opakowania & design  

www.ragus.pl

Tworzymy w³asne produkty, które po obrandowaniu mark¹ Klienta mog¹ byæ dystrybuowane
na rynek jako jego w³asne. 



S³u¿ymy wsparciem

Nasz zespó³ sk³ada siê z ponad sze�ædziesiêciu 

do�wiadczonych osób, które stale poszerzaj¹ 

swoje kompetencje, by jeszcze lepiej spe³niaæ 

oczekiwania Klientów. Kreujemy rzeczywisto�æ, 

pokazujemy alternatywne koncepcje, prowadz¹ce 

do nowych rozwi¹zañ. Je�li klient ma gotowy 

pomys³, to my pomagamy mu osi¹gn¹æ zamierzony 

efekt, który niejednokrotnie jest lepszy od 

wyobra¿eñ. Nasi specjali�ci dostêpni s¹ 24/7, s³u¿¹ 

wsparciem technologicznym i pomoc¹ od 

pierwszego kontaktu po dostarczenie gotowych 

produktów.

www.ragus.pl

Do�wiadczony zespó³



Korzystamy z narzêdzi

Dla potrzeb naszych Klientów stale rozbudowujemy 
park maszyn i urz¹dzeñ introligatorskich, który 
obejmuje m.in.: foliarki, kaszerownice, maszyny 
sztancuj¹ce, sk³adarko-sklejarki, krajarki, falcerki, 
liniê do oprawy zeszytowej, liniê do oprawy klejonej 
oraz wiele urz¹dzeñ wspomagaj¹cych.

Zespó³ do�wiadczonych operatorów maszyn stale 
podnosz¹cy swoje kwalifikacje zawodowe 
gwarantuje najwy¿sz¹ jako�æ druku przy 
wykorzystaniu poni¿szych maszyn:
· Heidelberg Speedmaster formatu B1
  (5 kolorów + lakier)
· Shinohara formatu B2 (4 kolory + lakier)
· Shinohara formatu B2 (2 kolory)

www.ragus.pl

Druk Introligatornia



Dokonujemy synergii

Ploter KongsbergX umo¿liwia realizowanie 
n a j b a r d z i e j  i n n o w a c y j n y c h  p o m y s ³ ó w  
przestrzennych, tj.: prototypy, nowoczesne oraz 
ciekawe opakowania, produkty POS, i in.
Du¿a powierzchnia robocza � 3,2 x 2,2 m pozwala 
na pracê w ró¿nych materia³ach do 4 cm grubo�ci, 
tj.: PVC, papier, MDF, poliwêglany, akryle, itp.

Zastosowania Plotera swissQprint s¹ uniwersalne, 
a stó³ o wymiarach 3,2 x 2 m zapewnia olbrzymi 
zakres zastosowañ � poradzi sobie bardzo dobrze 
z ka¿dym standardowym materia³em, a jeszcze 
lepiej z nietypowymi pod³o¿ami do grubo�ci 5 cm, 
tworz¹c tym samym niesamowite kreacje, 
umo¿liwiaj¹ce Klientom wyró¿niæ siê z t³umu. 

www.ragus.pl

Ploter sto³owy UV Led Ploter tn¹co - frezuj¹cy

Ciąg technologiczne składający się z powyższych maszyn daje niespotykane dotąd możliwości wytworzenia 

wyjątkowych produktów nawet już od jednej sztuki.



Gwarantujemy bezpieczeñstwo

Dziêki zainstalowanemu i wdro¿onemu w naszej 

firmie elektronicznemu systemowi do zarz¹dzania

i wymiany danych (GRAFISOFT) sprofilowanemu na 

potrzeby poligrafii mo¿emy zapewniæ sprawno�æ 

logistyczn¹ we wszystkich obszarach jej 

funkcjonowania, poprzez logistykê sprzeda¿y, 

zaopatrzenia, planowania, produkcji, dystrybucji, jak 

równie¿ magazynu i transportu. Przek³ada siê to na 

pewno�æ, ¿e zamówiona produkcja � zgodna

z wyspecyfikowanymi przez Klienta wymaganiami, 

zostanie dostarczona w ustalonym terminie, we 

w³a�ciwym stanie jako�ciowym, w wyznaczone 

przez Klienta miejsce (do jego siedziby b¹d�, 

unikaj¹c redystrybucj i ,  bezpo�rednio do 

koñcowych odbiorców nieoznakowanymi 

samochodami). Wspó³praca z nami zapewnia 

gwarancjê bezpieczeñstwa i terminowo�ci dostaw 

zamówionych materia³ów.

www.ragus.pl

Logistyka



Odpowiadamy na potrzebê biznesow¹ 

Jak wiemy, ka¿da firma czy organizacja chce stworzyæ unikaln¹ to¿samo�æ w swojej dziedzinie i wyró¿niæ 

siê na tle konkurencji, aby rozwin¹æ silne relacje z baz¹ odbiorców. Zdolno�æ firmy, organizacji do bycia 

zauwa¿onym przez wiêksz¹ liczbê osób prowadzi do wiêkszego zysku lub wiêkszej popularno�ci. Nasze 

Innowacyjne technologie druku, na praktycznie ka¿dym pod³o¿u, daj¹ tym odbiorcom narzêdzia, które 

zrealizuj¹ uzyskanie tej unikalnej to¿samo�ci.

www.ragus.pl

To¿samo�æ marki

Usługi te obejmują projekty na indywidualne zamówienie, są to m.in.:

- innowacyjnie zadrukowane ścianki, przepierzenia, pawilony
- produkty identyfikacji wizualnej: podłogowe i ścienne  
Kreatywny zespół eksperymentuje z bardzo szeroką gamą materiałów: surowa stal, 
skóra: sztuczna i naturalna, aluminium, płyty MDF, deska, podłogi winylowe, terakota, 
nierówne powierzchnie, np. ścianka bambusowa, tektura falista (fala otwarta) oraz w 
razie potrzeby, zgodnie z konwencją podłoża, standardowe surowce tj.: PCV spienione 
lub twarde,dibond, szkło, płyta meblarska, sklejka, poliwęglan, pleksiglass, folia i papier 
magnetyczny i in. 
- zadruki komunikacji wizualnej na samochodach, autobusach, cysternach itd.
- inne zadrukowane bryły 3D do zainstalowania m.in. w markowych 
przestrzeniach handlowych, ale też podczas różnego rodzaju eventów. 

Produkty te przydatne są firmom i ich projektantom czy agencjom reklamowym 
działającym w obszarze komunikacji wizualnej, szukającym innowacyjnych narzędzi 
wyróżniających przekazywane komunikaty.
W linku przykłady prac z ogólnoświatowego konkursu prezentujące wydruki, które są 
przykładami prac osiąganych na takich maszynach jak nasza: https://lnkd.in/g4wGAT5



Nasze warto�ci

www.ragus.pl

Sedno charakteru naszej firmy 

Uczciwość 
Etyka

Stosujemy jasne zasady, 
a nasza oferta jest przejrzysta 
i spełnia realne oczekiwania klientów. 
Pomaga nam w tym wdrożony 
SZJ ISO 9001 oraz system 
MIS/CRM Grafisoft.

Rozwój 
Ciągłe doskonalenie

Każdego dnia 
na każdym stanowisku pracy

każdy z nas ma obowiązek zauważać 
drobne elementy do zmiany,

które w efekcie przyniosą 
poprawę jakości pracy

i wytwarzanej wartości.

Współpraca
Pomoc wzajemna

 
Jesteśmy zespołem 
- pozytywne relacje są dla nas bardzo ważne. 
Dlatego dbamy o dobrą atmosferę pracy 
i dajemy wsparcie 
- możemy liczyć na siebie bez względu 
na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów.

Innowacyjność 
Kreatywność

Powołujemy do życia 
najbardziej nietypowe pomysły 

naszych Klientów.
Podpowiadamy też alternatywne rozwiązania 

wychodząc przed bieżące trendy 
aby wyróżnić produkty Klienta i zwiększyć jego zyski.

Ochrona środowiska
Ekologia

Przestrzegamy przepisów prawnych 
w zakresie ochrony środowiska

oraz świadomie ograniczamy wpływ 
naszej działalności na środowisko naturalne

minimalizując zużycie zasobów 
oraz wytwarzanie odpadów 

powstających w wyniku 
bieżącej działalności.



Chronimy, co wa¿ne...
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Ochrona �rodowiska jest niezmiennie wa¿na zarówno dla nas, 
jak i przysz³ych pokoleñ ....

- CERTYFIKOWANE PAPIERY I KARTONY
proponujemy naszym Klientom druk ich prac na surowcach powtórnie przetworzonych, a wiêc 

pochodz¹cych z recyklingu. Niestety nie zawsze jest to mo¿liwe, np. z uwagi na stopieñ bieli papieru z 

recyklingu, który wynosi 70 %. Wówczas stosujemy papiery i kartony posiadaj¹ce certyfikat FSC lub 

PEFC. Dziêki temu mamy pewno�æ, ¿e drewno przeznaczone do produkcji papieru pochodzi wy³¹cznie z 

lasów, w których gospodarka le�na prowadzona jest w sposób zrównowa¿ony.

- FARBY NA BAZIE OLEJÓW NATURALNYCH
w procesie druku offsetowego u¿ywamy wy³¹cznie farb, które nie zawieraj¹ w swoim sk³adzie truj¹cych 

zwi¹zków metali ciê¿kich jak o³owiu, rtêci kadmu, chromu, itp. Farby, jakich u¿ywamy do druku pochodz¹ 

od czo³owego europejskiego producenta i s¹ wykonane z surowców odnawialnych, jakimi s¹ oleje 

ro�linne.

- SEGREGACJA ODPADÓW
Dziêki wysokiej �wiadomo�ci naszej za³ogi segregujemy odpady ju¿ na poszczególnych stanowiskach 

pracy. Posegregowane odpady przekazujemy nastêpnie wyspecjalizowanym firmom, z którymi mamy 

podpisane stosowne umowy. Firmy te poddaj¹ odpady procesowi recyklingu lub procesowi utylizacji.



Chronimy, co wa¿ne...
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- OSZCZĘDNOŚCI MATERIAŁOWE
Produkcje poszczególnych zleceñ w naszej drukarni s¹ tak planowane, aby podczas realizacji zleceñ  

powstawa³o jak najmniej odpadów. Ponadto wstêpny rozruch maszyny (tak zwany rozjazd) wykonywany 

jest na papierach i kartonach pochodz¹cych z makulatury. Makulatura zwana przez nas rozjazdow¹ 

u¿ywana jest do tego celu wielokrotnie.
- oszczêdzamy papier spadowy (czêsto przekazujemy do przedszkoli i szkó³ jako pomoc dydaktyczn¹)
- wykorzystujemy papier przek³adkowy z form CTP do pakowania lub jako przek³adki w ró¿nych 

produkcjach.

- GOSPODARKA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI 
Zlewki po myciu maszyn offsetowych oraz zu¿yte czy�ciwo nie s¹ mieszane z odpadami organicznymi, a 

s¹ gromadzone w osobnych pojemnikach i nastêpnie przekazywane certyfikowanym firm¹ celem do 

utylizacji. Przej�cie na stosowanie form CTP bezprocesowych dodatkowo minimalizuje wytwarzanie 

odpadów chemicznych oraz wp³ywa na oszczêdno�æ wody.

- OGRANICZANIE EMISJI CO2 I OSZCZĘDZANIE ENERGII
Ciep³o wydzielane z silników maszyn i kompresorów wykorzystujemy w okresie zimowym do ogrzewania 

pomieszczeñ produkcyjnych. Dziêki temu energia jest wykorzystywana w dwojaki sposób, co w 

konsekwencji przyczynia siê do obni¿enia emisji CO2 do atmosfery (planowana redukcja Co2 o 10 % w 

2020 r. - aktualnie 107 Mg Co2/ rok)
- sukcesywnie wymieniamy o�wietlenie na ledowe (samo-wy³¹czaj¹ce siê lampy na korytarzach, itd.) 

oszczêdno�æ zu¿ycia energii do 60 %
- zewnêtrzne lampy zmierzchowe (w³¹czane i wy³¹czane o okre�lonych godzinach)
- planowane wdro¿enie fotowoltaiki



Co zyskasz

OSZCZĘDZIMY TWÓJ CZAS UŁATWIMY CI PRACĘ

ZAPROPONUJEMY CI ROZWIĄZANIA POMOŻEMY CI MNOŻYĆ ZYSKI

wyręczymy Cię we wszystkim, 
mamy krótkie terminy realizacji

zadbamy o najmniejsze szczegóły
od kreacji, poprzez produkcję,

po dostarczenie gotowego produktu

kreatywne i dopasowane do Ciebie.
Szybko je zrealizujemy!

damy Ci najlepsze narzędzia 
– efekt synergii technologii i wyobraźni

www.ragus.pl



...wiêcej ni¿ us³ugi poligraficzne

STUDIO 
DTP / CTP

DRUK
OFFSETOWY

USZLACHETNIANIE

PROJEKTOWANIE
konstrukcji standów / brył 3D

FALCOWANIESZTANCOWANIEKASZEROWANIE OPRAWA
szyta / klejona 

KLEJENIE BLOCZKÓW 

www.ragus.pl

CO-PACKING MAGAZYN TRANSPORT

DRUK
Led UV 

DRUK
CYFROWY

PLOTER
TNĄCO-FREZUJĄCY

...

Sprawdź, 
w czym jeszcze możemy Ci pomóc ...

SKŁADANIE I KLEJENIE
OPAKOWAŃ



PRO	FUTURO
DLA	PRZYSZŁOŚCI

Przedsiębiorstwo Poligraficzne RAGUS & RAGUS Solutions

08-440 Pilawa | ul. Letniskowa 4 | Polska

t. +48 25 740 50 05

e. sekretariat@ragus.pl

www.ragus.pl

facebook.com/DrukarniaRAGUS
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