
Rozwiewamy 7 
mitów  
dotyczących druku 
rozszerzonym 
gamutem

Wiele firm ciągle nie ma pewności, czy 
druk ze stałym zestawem farb jest dobrym 
pomysłem.

Ten poradnik rozwiewa popularne mity 
dotyczące technologii rozszerzonego 
gamutu, które uniemożliwiają firmom 
osiągnięcie pełnego potencjału.

Dowiedz się, jak technologia rozszerzonego gamutu 
podnosi wydajność i zwiększa zyskowność druku.
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Czym jest drukowanie 
rozszerzonym 
gamutem?
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Drukowanie kolorami CMYK 
i kolorami dodatkowymi
Proces czterokolorowy (CMYK) pozwala 
odwzorować tylko ograniczony zakres 
kolorów. Do uzyskania kolorów spoza skali 
CMYK zwykle używane są kolory dodatkowe.

Niestety druk z kolorami dodatkowymi nie 
jest ekonomiczny. Wymaga mieszania farb 
niestandardowych, czyszczenia i przygoto-
wywania modułów maszyny drukarskiej do 
każdego zlecenia, a także utrudnia łączenie 
zleceń na jednym montażu

 | Czym jest drukowanie rozszerzonym gamutem?

Dodanie kolorów dopełniających do pod-
stawowego zestawu CMYK  rozszerza prze-
strzeń barwną i eliminuje konieczność użycia 
kolorów specjalnych. Zwykle dodawane są 
następujące kolory: pomarańczowy lub czer-
wony, zielony oraz fioletowy lub niebieski.

Oznacza to, że maszyna drukarska może 
używać tego samego zestawu farb do każ-
dego zlecenia, co przynosi drukarni znaczną 
oszczędność kosztów. Ponadto obrazy są 
bardziej nasycone, kolorowe i zbliżone do 
oryginału.

Przestrzeń barwna CMYK Przestrzeń barwna 7 kolorów
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Druk cyfrowy jako 
alternatywa
Część zleceń druku niskonakładowego jest 
realizowana przy użyciu tańszych maszyn 
cyfrowych. Aby można było wydajnie zarzą-
dzać niskonakładowymi zleceniami, cyfrowa 
maszyna drukarska pracuje ze stałym 
zestawem farb.

Jednak takie maszyny nie mogą być używane 
dla wszystkich materiałów i aplikacji.

Drukowanie kolorów 
marki przy użyciu 
stałego zestawu farb
Druk rozszerzonym gamutem stanowi odpo-
wiednik druku cyfrowego ze stałą paletą 4, 
5, 6 lub 7 farb, ale przy użyciu tradycyjnej 
maszyny drukarskiej. 

Farb nie miesza się w przygotowalni. Zostają 
one wstępnie wymieszane cyfrowo na etapie 
przygotowania do druku. Obejmuje to także 
dokładne dopasowanie większości kolorów 
marki i kolorów PANTONE.

4 główne obawy w drukarni
Rosnąca liczba wariantów produktów powo-
duje, że potrzebne są różnorodne warianty 
opakowań: różne smaki i rozmiary pro-
duktów, specyfika danego obszaru itd. 
Oznacza to wzrost potrzeb w zakresie pro-
dukcji niskonakładowej.

Produkcja niskonakładowych zleceń na tra-
dycyjnych maszynach drukarskich nie jest 
zbyt zyskowna. Przyczyną jest konieczność 
drukowania z niestandardowymi kombina-
cjami farb:

1. Operacje zmian zleceń powodują zbyt 
długie przestoje maszyn.

2. Napełnienie maszyny drukarskiej farbami 
niezbędnymi do uzyskania gotowego do 
sprzedaży produktu oznacza dużą ilość 
odpadów.

3. Potrzebny jest duży zapas farb w 
magazynie.

 | Czym jest drukowanie  rozszerzonym gamutem?
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„Dlaczego nie wszyscy 
tak robią?”
Druk rozszerzonym gamutem przede 
wszystkim rozwiązuje problemy z kolo-
rami, choć jest to również rozwiązanie 
zwiększające produktywność. 

Oznacza to, że nawet jeśli zakład uzyskuje 
dobre wyniki w zakresie kolorów, może 
zwiększyć produktywność i zyskowność 
bez dodatkowych inwestycji w sprzęt lub 
personel.

 | Czym jest drukowanie rozszerzonym gamutem?

Druk z rozszerzonym gamutem pozwala 
wyeliminować wszystkie najważniejsze pro-
blemy w drukarni, zapewniając:

 • znacząco krótszy czas narządu maszyny,
 • obniżenie kosztów odpadów i farb,
 • wydłużenie efektywnego czasu pracy 

maszyny.

Dodatkową korzyścią jest to, że wszystkie 
te oszczędności pozwalają zwiększyć zyski 
firmy bez obciążania klienta dodatkowymi 
opłatami.



Prezentacja systemu 
Equinox
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Equinox to rozwiązanie firmy Esko do druku 
rozszerzonym gamutem, które zaprojekto-
wano specjalnie dla potrzeb branży druko-
wania opakowań i etykiet.

System Equinox konwertuje kolory marki, a 
także kolory CMYK i RGB na maksymalnie 3 
kolory w procesie 4, 5, 6 lub 7-kolorowym. 
Odbywa się to w taki sposób, że klient nie 
zauważy żadnej różnicy, widząc produkt na 
półce w supermarkecie.

 | Prezentacja systemu Equinox
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Zalety systemu Equinox

oszczędność 
czasu

oszczędność 
podłoża

oszczędność 
farb

zapewnienie 
spójności kolorów

 | Prezentacja systemu Equinox

przez wyeliminowanie konieczności mycia 

maszyny i wymiany farb

przez wyeliminowanie konieczności 

dopasowania do koloru przed 

rozpoczęciem pracy i w jej trakcie

przez wyeliminowanie konieczności 

przechowywania farb w magazynie lub 

pracochłonnego mieszania i dobierania farb

między poszczególnymi zleceniami, a 

także wznowieniami zlecenia dla tego 

samego klienta



Mit 1. Przekonanie klienta

 � Nasi klienci nie zaakceptują 
druku rozszerzonym 
gamutem.
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 | Mit 1. Przekonanie klienta

Ponadto kolory są spójniejsze w przypadku 
powtarzających się zleceń danego klienta.

Esko zapewnia wsparcie
Esko może zapewnić aktywne wsparcie pod-
czas rozmów z klientem, aby producent mógł 
skuteczniej zaprezentować liczne korzyści 
dla obu stron.

Rozszerzony gamut nie dotyczy przed-
miotu drukowania, ale sposobu uzyskiwania 
wyniku.

Czy klient ma wątpliwości związane ze spo-
sobem produkcji opakowania? Czy klient 
akceptuje druk cyfrowy?

Co jest ważne dla klienta?
 • Ogólny wygląd projektu/opakowania
 • Zgodność z określoną tolerancją kolorów
 • Spójność w całym łańcuchu dostaw

Określenie oczekiwań 
za pomocą proofa
Ponieważ kolory są konwertowane na etapie 
przygotowania do druku przy użyciu opro-
gramowania obsługującego rozszerzony 
gamut, proof o wiele lepiej ilustruje, jaki pro-
dukt opuści maszynę. Oznacza to, że można 
łatwiej określić z góry oczekiwania klienta.

 � Praca z systemem Equinox 
umożliwia nam ocenę 
wymagań klientów w zakresie 
druku oraz pozwala w pełni 
realizować ich potrzeby 
dotyczące jakości.
— 
Marco Rampini, Dyrektor ds. Usług Graficznych 
na Europę, Sealed Air, Włochy



Mit 2. Technologie druku rozszerzonym gamutem

 � Rozwiązanie niczym się nie 
różni od systemów Opaltone i 
Hexachrome, które nie przyjęły 
się w branży.
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Dlaczego Equinox?
 • Equinox to najbardziej 

rozpowszechnione rozwiązanie druku 
rozszerzonym gamutem na świecie.

 • Technologia Equinox nie tylko stanowi 
integralną część sprawdzonego i 
kompletnego systemu Esko; jest również 
dostępna w formie pluginu do programu 
Adobe® Photoshop®.

 • Equinox to jedyna technologia oparta na 
zarządzaniu kolorami, która rozszerza 
gamut obrazów CMYK i danych 
wektorowych.

 • Equinox łączy możliwości wszystkich 
rozwiązań rozszerzonego gamutu i 
pozwala na optymalizację kolorów 
dodatkowych i CMYK.

Equinox to rozwiązanie oparte na profilach. 
Nie jest zależne od określonych farb pod 
względem ich typu, odcienia lub liczby. Działa 
z dowolnym stałym zestawem farb, nieza-
leżnie od tego, czy obejmuje 4, 5, 6 lub 7 farb.

Equinox nie jest też powiązany z pojedyn-
czym procesem drukowania ani w jakikolwiek 
sposób zależny od urządzenia.

Tak naprawdę, jeśli chciałeś korzystać z 
Opaltone lub Hexachrome, to Equinox to 
umożliwi..

 | Mit 2. Technologie druku rozszerzonym gamutem

 � Po utworzeniu profili jest to 
rozwiązanie do obsługi kolorów 
dodatkowych wymagające praktycznie 
tylko jednego naciśnięcia przycisku.

— 
Harsha Paruchuri, Dyrektor, 
Pragati Offset, Indie



Mit 3. Problemy z możliwościami

 � Nie mamy wystarczająco dużo 
pracy, aby uzyskać oszczędności 
i zwrot z inwestycji.

 � Nie zawsze będziemy mogli 
łączyć zamówienia, dlatego nie 
osiągniemy pełnych korzyści.

 � Nie mamy 7-kolorowej maszyny 
drukującej.
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Panuje powszechne przekonanie, że w celu 
uzyskania oszczędności i zwrotu wyda-
nych pieniędzy niezbędna jest 7-kolorowa 
maszyna, lub że trzeba się mocno napra-
cować, aby uzyskać zwrot z inwestycji.

 | Mit 3. Problemy z możliwościami

Oszczędności od 
pierwszego wydruku
Oszczędności zaczynają się już w momencie 
wyeliminowania konieczności mycia maszyny i 
wymiany farb przed rozpoczęciem druku kolej-
nego zlecenia lub między zadaniami.

Poniższa ilustracja przedstawia typowy proces 
przygotowania produkcji w firmie wytwarza-
jącej etykiety. Już od pierwszego druku można 
oszczędzić nawet 47% czasu narządu maszyny.

Dotyczy to również oszczędności związa-
nych z podłożem i farbami. Oszczędzasz za 
każdym razem, gdy można wykonać dwa zle-
cenia bezpośrednio po sobie, a także wtedy, 
gdy nie trzeba myć maszyny i wymieniać 
farb. Im więcej zleceń w tym samym zestawie 
farb wykonasz, tym większe będą Twoje 
oszczędności.

Typowy proces przygotowania produkcji w firmie wytwarzającej etykiety  Konfiguracja       Produkcja

ZMIANA FARB 
(10 min)

WYMIANA ANILOKSU 
(10 min)

WYMIANA WAŁKA DRUKUJĄCEGO 
(12 min)

WYMIANA WAŁKA DRUKUJĄCEGO
(12 min)

USTAWIENIE DOCISKU 
(12 min)

USTAWIENIE DOCISKU
(12 min)

REGULACJA NAFARBIENIA 
(10 min)

USTAWIENIE REGISTRA 
(10 min)

DRUK

USTAWIENIE REGISTRA
(10 min) DRUK

przyrost 
47%

Tradycyjny druk fleksograficzny

Druk fleksograficzny Equinox

łączny czas 
64 min

łączny czas 
34 min
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NARZĄD MASZYNY

NARZĄD MASZYNY

NARZĄD MASZYNY NARZĄD MASZYNY NARZĄD MASZYNY

DRUK

DRUK 1

DRUK

DRUK 1 DRUK 2 DRUK 3 DRUK 4 DRUK 5 DRUK 6

DRUK 2 DRUK 3

MYCIE MASZYNY

MYCIE MASZYNY

MYCIE MASZYNY

MYCIE MASZYNY

MYCIE MASZYNY

MYCIE MASZYNY

NARZĄD MASZYNY

Łączenie zleceń 
Jak pokazano poniżej, możliwość łączenia 
zleceń przynosi błyskawiczne oszczędności. 

Druk pojedyńczego zlecenia z kolorami dodatkowymi

Druk pojedyńczego zlecenia z systemem Equinox

Druk wielu zleceń drukowanych z systemem Equinox

Druk wielu zleceń drukowanych z kolorami dodatkowymi

 | Mit 3. Problemy z możliwościami

Oszczędności na maszynie wynikające z użycia rozszerzonego gamutu

Jednak oszczędności są jeszcze większe, gdy 
kilka zleceń można połączyć – na przykład 
drukując jednocześnie ten sam projekt opa-
kowania dla pięciu różnych smaków.

Wystarczy tylko raz skonfigurować maszynę. 
Od tego momentu można już drukować 
materiały o wysokiej jakości z wiernie odda-
nymi kolorami, które zaakceptuje klient.
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 � Zredukowaliśmy liczbę 
codziennych operacji zmiany 
farb o 20%. Skróciliśmy także 
czas przygotowywania o 
20–40%. Obecnie spodziewamy 
się zwiększenia przychodów o 
10% w ciągu roku.
— 
Cédric Ladroue, Dyrektor Generalny,  
Statim, Francja

Dla każdej maszyny
Jak już wspomniano, system Equinox jest 
niezależny od urządzenia. To rozwiązanie 
działa doskonale z dowolną maszyną, nieza-
leżnie od tego, czy obsługuje ona tylko kolory 
CMYK, czy też 4, 5, 6 lub 7 kolorów.

 | Mit 3. Problemy z możliwościami



Mit 4. Wierność odwzorowania kolorów dodatkowych

 � Nie będzie można odtworzyć 
kolorów dodatkowych zgodnie z 
wymaganą tolerancją klienta lub 
z dopasowaniem do kolorów 
PANTONE.
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Wystarczy rzucić okiem na wzornik PAN-
TONE, aby zrozumieć, ile pojemników z farbą 
można potrzebować w magazynie. Nawet 
jeśli nie wszystkie kolory są wymagane do 
wykonania zleceń klienta i tak potrzeba 
ogromnych zapasów.

Konwersja kolorów 
PANTONE na dowolnej 
maszynie
Druk  rozszerzonym gamutem przy użyciu 
systemu Equinox jest niezależny od urzą-
dzenia. Nie jest potrzebna maszyna z 7 lub 8 
zespołami farbowymi. Tę technologię można 
równie dobrze wykorzystać na 4-kolorowej 
maszynie.

 | Mit 4. Wierność odwzorowania 
kolorów dodatkowych

Użycie technologii rozszerzonego gamutu 
oznacza, że od 40 do 60% kolorów PAN-
TONE można zreprodukować wyłącznie przy 
użyciu kolorów CMYK z tolerancją 2∆E.

Natomiast jeśli szukasz możliwości repro-
dukcji większej liczby kolorów, zalecane jest 
rozszerzenie palety CMYK o dodatkowe 
kolory. Dodanie kolorów pomarańczowego, 
zielonego i fioletowego umożliwia konwersję 
kolorów PANTONE w zakresie od 75 do 90% 
w zależności od podłoża.
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 � Możliwość drukowania kolorów 
PANTONE przy użyciu tylko siedmiu 
farb stanowi ważną innowację. 
Dzięki systemowi Equinox możemy 
oferować druk o wyższej jakości 
z mniejszym zróżnicowaniem 
kolorów, co ułatwia sprzedaż. 
Rozszerzyliśmy naszą paletę barw 
i regularnie korzystamy z druku 
z rozszerzonym gamutem. Osiągamy 
także oszczędności farb rzędu 25%.

— 
Evgeny Lungin, Dyrektor Działu Przygotowania 
Druku, Uniflex, Białoruś

Klient nasz pan
System Equinox nie jest uzależniony od okre-
ślonego zestawu kolorów. Jeśli klient chce 
użyć koloru Equity Blue, nadal można dru-
kować rozszerzonym gamutem z użyciem 
określonego odcienia niebieskiego zamiast 
farby fioletowej. Może to jednak wpłynąć na 
ograniczenie liczby kolorów możliwych do 
odwzorowania.

 | Mit 4. Wierność odwzorowania 
kolorów dodatkowych



Mit 5. Zatwierdzanie przez klienta w drukarni

 � Rozszerzony gamut sprawi, 
że skomplikuje się kwestia 
zatwierdzania druku.

 � Trudniej będzie uzyskać 
akceptację klienta.

 � Nie będziemy mogli dokonywać 
modyfikacji na maszynie 
drukującej.



 | 22

Bardziej ekonomiczny 
sposób uzyskiwania 
akceptacji
Oprogramowanie obsługujące rozszerzony 
gamut umożliwia wstępne, cyfrowe mie-
szanie farb podczas przygotowania do 
druku. System Equinox umożliwia uzyskanie 
precyzyjnego proofa. Jeśli klientowi spodoba 
się proof, będzie też zadowolony z wyników 
drukowania. W przeciwnym razie można 
wprowadzić zmiany na etapie przygotowania 
do druku.

Oznacza to redukcję lub eliminację koniecz-
ności zmiany kolorów w trakcie pracy, 
ponieważ wydruk będzie zgodny z oczeki-
waniami klienta i z wydrukiem próbnym. 
Oszczędza to mnóstwo czasu operatora oraz 
redukuje koszty farb, materiałów i skraca 
czas narządu maszyny.

Bardzo często klienci odwiedzają drukarnię 
w celu zatwierdzenia wyników. Jeśli klient nie 
jest do końca zadowolony, na miejscu wpro-
wadza się poprawki kolorów.

Zatwierdzając druk, klient wie, że dana partia 
dokładnie spełni jego oczekiwania.

 | Mit 5. Zatwierdzanie przez klienta w drukarni
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Już nigdy więcej 
rozlanych farb
Kolory dodatkowe są zwykle przygotowy-
wane we własnej mieszalni farb. W takim 
przypadku korekta koloru jest możliwa tylko 
na maszynie drukującej i jest ona kosztowna.

W systemie Equinox farby zostają wstępnie 
wymieszane cyfrowo na etapie przygoto-
wania do druku, a nie w przygotowalni. Kiedy 
klient doprecyzuje swoje oczekiwania pod-
czas przygotowania do druku, nie będzie 
trzeba wprowadzać zmian podczas pracy.

Epoka, w której kierownik produkcji musiał 
zatwierdzać wyniki, stojąc przy maszynie 
drukarskiej to już przeszłość.

 | Mit 5. Zatwierdzanie przez klienta w drukarni

 � W systemie Equinox tworzymy 
profil proofingu na podstawie 
odbitki testowej maszyny, 
który dokładnie odpowiada 
zatwierdzonym oczekiwaniom 
wobec wyników druku. 
Zapewnia to znacznie lepsze 
wyniki niż w przeszłości, kiedy 
to zdarzało się tworzyć wydruki 
próbne i separacje bez oparcia 
w pomiarach. Dzięki systemowi 
Equinox możemy dopasować 
kolory z dużo większą precyzją.
— 
Mark Causey, Dyrektor ds. Technologii Koloru, 
Beck Atlanta, USA



Mit 6. Problemy z pasowaniem

 � Nie będziemy mogli spasować 
się na drobnych tekstach, 
kodach kreskowych lub małych 
elementach składających się z 
więcej niż jednego koloru.

 � 7-kolorowy proces wymaga 
precyzyjniejszego pasowania.
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Problemy pasowania druku rozwiązywane 
są za pomocą dodatkowych elementów gra-
ficznych nazywanych potocznie zalewkami. 
Pozwalając one w przypadku przesunięcia 
jednej z 4 separacji na bezpieczny druk, bez 
zauważalnych różnic.

Przesunięcia separacji nie 
są widoczne gołym okiem
W przypadku rozbarwiania kolorów dodatko-
wych na separacje rozszerzonego gamutu, 
kolor zalewki jest dużo mniej widoczny, niż 
w przypadku zastosowania standardowej 
przestrzeni CMYK. 

Ponadto narzędzia do konwersji Equinox są 
w stanie zredukować ilość separacji wyłącznie 
do trzech, co gwarantuje nam wyższe bez-
pieczeństwo druku.

 | Mit 6. Problemy z pasowaniem

Po lewej: pasowanie farb CMYK.

Po prawej: pasowanie z użyciem rozwiązania 

rozszerzonego gamutu

 � Dopasowanie kolorów przy użyciu 
narzędzi firmy Esko sprawia, że klienci 
mają zaufanie do naszych proofów.

— 
Hugh Farrell, Menedżer ds. Prepress,  
North State Flexibles LLC, USA



Mit 7. Problemy z farbami

 � Aple będą ociekać farbą.

 � Zarządzanie 7-kolorowym 
procesem na maszynie 
będzie trudniejsze.
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7 kolorów za 
każdym razem?
Drukowane kolory nie powstają przy użyciu 
wszystkich dostępnych farb. Równie praw-
dziwe jest stwierdzenie, że nie każde zadanie 
powinno być drukowane z użyciem wszyst-
kich dostępnych farb.

System Equinox przeprowadza inteligentną 
konwersję. Oznacza to, że dane zlecenie 
może wykorzystać tylko sześć farb na 7-kolo-
rowej maszynie.

Mniej znaczy więcej
System Equinox konwertuje kolory w najbar-
dziej optymalny sposób. Oznacza to, że nie-
kiedy używana jest tylko jedna farba, zwykle 
dwie, a w rzadkich przypadkach kolor powstaje 
z maksymalnie trzech farb.

Dostępność większej liczby farb dla uzyskania 
kolorów oznacza, że często w określonym 
miejscu używa się mniej farby. 

Zleceniami tworzonymi na podstawie standary-
zacji 7-kolorowej maszyny łatwiej się zarządza; 
są one również stabilniejsze. Ponadto jest to 
bardziej powtarzalne.

 | Mit 7. Problemy z farbami

 � Nasza 8-kolorowa maszyna drukarska umożliwiła nam pełne 
wykorzystanie możliwości systemu Equinox. Ciągle dyspo-
nujemy jedną maszyną drukarską do obsługi określonych 
kolorów dodatkowych, takich jak złoty, srebrny i niektóre 
odcienie fioletu, które trudno się reprodukuje.
— 
Cédric Ladroue, Dyrektor Generalny, Statim, Francja
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Dalej zastanawiasz się, czy druk rozsze-
rzonym gamutem może przynieść korzyści 
właśnie Tobie? 

Z przyjemnością odwiedzimy Twój zakład, 
ocenimy możliwości i przygotujemy pro-
gnozę zwrotu z inwestycji.

Skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość 
na adres info.eur@esko.com.

 | Zobaczyć znaczy uwierzyć


