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Osvědčené materiály od Folex 
Tradiční výrobce materiálů nejen pro velkoformátový digitální tisk

Široké portfolio díky spojení s firmou Regulus

Kvalitní média evropského původu s atraktivní cenou

www.hsw.cz

Polomatný film 195 mic.

Pro backlit aplikace s ideálním rozptylem světla

Speciální coating pro absorbci inkoustu 

Optimální poměr cena/výkon

Rozměry 1,27 × 30 m

ES / S / UV / L

Saténové plátno 350 g/m2

100 % bavlna, elastický coating

Hrubší struktura

Struktura tkaní 2:1 

Rozměry 0,91 / 1,37 / 1,52 × 15 m

ES / S / UV / L

Backlit Dialux SI 418 Canvas Power-Sol Satin
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V březnu jsem se zúčastnil semináře nazvaného HP Wallco-

vering Summit, který se týkal digitálně potištěných tapet 

a jejich využití. Setkal jsem se na něm nejen s výrobci tapet, 

technologií a softwaru, ale i s mnoha koncovými zpracova-

teli a prodejci. Na semináři mě překvapily hlavně dvě věci. 

Tou první byl přístup k marketingu a propagaci. U nás celou 

věc vidíme hodně obecně, jako něco, co sice dobrá firma má 

nebo by měla mít, ale skutečný obsah už příliš neřešíme. 

Prohledával jsem český web a hledal stránky, které se digi-

tálním tapetám věnují, našel jsem jich však úplné minimum 

a o jejich účinnosti nejsem vůbec přesvědčený. Pak je logic-

ké, že objem výroby digitálně potištěných tapet je v Česku 

výrazně nižší i ve srovnání s ostatními státy bývalého 

východního bloku. Druhá věc, která mě zaujala, byl postoj 

ostatních dodavatelů i výrobců k reklamacím. V Česku 

máme na tento typ aplikací poměrně velké procento rekla-

mací, a tak to bereme jako problém. Ale když jsem ho pře-

destřel na semináři, většina účastníků včetně koncových 

prodejců to považovala za věc naprosto okrajovou. Na zá-

kladě tohoto dotazu a vzhledem k velkému rozdílu objemu 

prodejů jsem došel k odhadu, že v Čechách máme na tapety 

desetkrát až stokrát víc reklamací než jinde ve světě. A to už 

stojí za zamyšlení. Myslím, že obě věci spolu souvisejí. Když 

vezmeme v potaz malé zkušenosti vyplývající z nízkého 

objemu zakázek a k tomu přičteme další omezení daná 

možnostmi techniky i materiálů, je pochopitelné, že se občas 

objeví nějaký problém. Bohužel se však stává, že namísto 

rozvíjení zkušeností ztrácíme čas kritikou a hledáním chyb 

jinde. Cesta jak vykročit ven z tohoto koloběhu se může jevit 

jako finančně i časově náročná. Potřebujeme odborníky 

na design, výrobu, tisk i zpracování. Potřebujeme investice 

do technologií, specializovaného softwaru, systémů prodeje 

i do reklamy. A samozřejmě potřebujeme razantně zvýšit 

objemy zakázek, aby to vše dávalo smysl. Dobré je, že trh je 

na nárůst objemu tapet připravený, což je patrné ve všech 

zemích kolem nás. Zbývá jen, abychom se k nim přidali i my.

Jan Bejček 
marketing HSW Signall
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přEdSTAVujEmE 
Hp LATEx 3xx

Technologie HP Latex se na trhu objevila po-

prvé v roce 2008 a nástup zahájila především 

modelem HP Designjet L25500 v následujícím 

roce. Na trhu velkoformátových tiskáren zna-

menala po dlouhé době skutečný technologic-

ký průlom a ukončení dominance technologií 

na bázi ředidlového inkoustu. Od počátku 

prodeje dosáhly tiskárny HP Latex úctyhod-

ného počtu více než 19 000 instalací. 

Po více než pěti letech uvádí společnost HP 

novou řadu označenou HP Latex 3xx a jde 

o další průlom v oblasti velkoformátového 

rolového tisku. Hlavní výhody se dají shrnout 

do tří základních okruhů.

Kvalita a všeStRannoSt
Z úspěšného produkčního modelu Latex 3000 

je i v nových tiskárnách řady Latex 300 tak-

zvaný HP Latex Optimizer. Ten funguje jako 

magnet, který přitahuje kapky inkoustu a tím 

zajišťuje jejich mimořádně přesné umístění 

na médiu a rovněž připravuje materiál pro do-

sažení perfektní kvality tisku. Latex 300 tak 

dosahuje vynikající kvality tisku na nejširší 

škálu materiálů. Stroj tiskne s vysokou rych-

lostí i tam kde by jinak vlastnosti povrchu 

materiálu nutily uživatele rychlost snížit. HP 

Latex Optimizer zároveň optimalizuje využití 

inkoustu. 

Evropská premiéra u HSW 
na veletrhu Reklama–polygraf 2014

Marek angelis| obchodní ředitel | marek.angelis@hsw.cz

Novou latexovou tiskárnu představí společnost HP poprvé na veřejnosti na pražském veletrhu 

Reklama–Polygraf na stánku naší společnosti ještě týden před oficiálním uvedením na veletrhu 

Fespa. Stánek HSW Signall se tak stane centrem pozornosti médií a určitě i návštěvníků. Expozice 

pak bude ukázkou, kde všude můžete latexový tisk využít k produkci ziskových zakázek.

Barevná konzistence na velkých motivech, 

které je nutné panelovat, je výzvou pro kaž-

dou velkoformátovou tiskárnu. Samostatně 

nepostřehnutelná, ale v porovnání s dalším 

panelem rozdílná barevnost nutila uživatele 

otáčet panely o 180 ° tak, aby na sebe barevně 

navazovaly. V novém latexu prodělala tisková 

hlava úpravu vnitřní architektury. Výrazně se 

tak snížilo její teplotní namáhání, které dříve 

mohlo vyústit ve výše uvedený jev. Konzisten-

ce barvy v celém motivu je nyní u 95 % barev 

nižší než 2 delta E 2000, to znamená nižší než 

okem rozeznatelný rozdíl. Tuto vynikající 

barevnou konzistenci prokázal test provedený 
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přEdSTAVujEmE

EvROpSká pREmIéRA Hp LATEx 3xx

na tisku 33 kopií stejného rozpanelovaného 

barevně velmi obtížného motivu. Výsledný 

obraz skládaný z náhodně vybraných panelů 

byl tak naprosto přesný.

Mechanická odolnost tisku na banner nebo 

fólie byla vždy silnou stránkou tiskáren, které 

využívají ředidlový inkoust. Nejlepší odolnos-

ti dosahoval ekologicky problematický hard 

solventní inkoust, následoval mild (low) a eco 

solventní inkoust. Složení latexového inkous-

tu nejnovější generace posunulo mechanic-

kou odolnost na uvedená média na nejvyšší 

úroveň, tedy na úroveň hard solventního 

inkoustu. To platí i pro stálost barev, která pro 

venkovní použití dosahuje tří let bez laminace 

a pěti let s laminací. 

ZMěnY teplotY vYtvRZení
Nová generace HP Latex 300 pracuje s nižší 

vytvrzovací teplotou než generace předchozí. 

Kombinace nízkého teplotního namáhání, 

výborné mechanické odolnosti a šířky 163 cm 

dělá z nové generace ideální stroj také pro po-

tisk banneru v rychlostech až 31 m2/hod a bez 

potřeby dodatečného sušení.

Ve srovnání se solventními inkousty je to 

výhoda především u kritických aplikací, jako 

je potisk backlit materiálů. Tisk je okamžitě 

po výstupu z tiskárny suchý a připravený 

k dalším operacím, například laminování. HP 

Latex 300 umožňuje nově, díky výše uvede-

ným vlastnostem, tisknout na tepelně citlivá 

polypropylenová média.

Lépe než solvent si HP Latex poradí i s mate-

riály na bázi papíru včetně těch základních, 

velmi levných ofsetových . 

KoMpatiBilita S dalšíMi 
MateRiálY
Výborná kompatibilita s papírem činí z HP La-

tex technologie ideální prostředek pro výrobu 

tapet. Inkoust nepáchne a je certifikovaný 

pro širokou škálu tapet pro digitální potisk 

a zvládne také tisk na nepotahované tapety. 

Kompletní životnímu prostředí přívětivý 

systém pro výrobu tapet doplňují certifikáty 

nehořlavosti a nezávadnosti i speciální soft-

ware HP WallArt, který mají všichni uživatelé 

tiskáren HP Latex k dispozici zdarma. HP 

Latex 300 dále posouvá schopnost přímého 

potisku textilních materiálů. Díky novému 

složení inkoustů a především HP Latex Ink 

Optimizeru dosahují tisky na textil vyšší 

úrovně detailu a sytosti barev. Jasné a syté 

barvy je možné dosáhnout i na textil určený 

pro sublimační tisk. Model HP Latex 360 navíc 

umožňuje tisknout na textil bez podkladové-

ho materiálu. 

pRodUKtivita a JednodUchoSt 
ovládání
Produktivita je definována rychlostí uvedení 

tiskárny do provozu, rychlostí zpracování dat, 

rychlostí tisku a dobou nutné technologické 

prodlevy před dalším zpracováním. Nejnověj-

ší generace HP Latex 300 výrazně snížila dobu 

pro uvedení stroje do provozní teploty, a to 

na 1,5 minuty. Tisková rychlost se liší podle 

jednotlivých modelů. Špičkový výkon HP La-

tex 360 dosahuje 91 m2/hod, obvyklá rychlost 

pro exteriérové zakázky se pohybuje mezi 

23 a 31 m2/hod, interiérová kvalita přibližně 

17 m2/hod. V průměru dosahuje HP Latex 300 

přibližně 30–50 % vyšší tiskové rychlosti než 

srovnatelné eco solventní technologie. Pro 

zpracování dat využívá HP Latex 300 techno-

logii Contone, která oproti Halftone dosahuje 

výrazně kratší ripovací čas.

Tiskárny HP se vždy vyznačovaly jedno-

duchým a uživatelsky velmi přívětivým 

ovládáním. Snadnost ovládání je také výraz-

nou devizou nové řady HP Latex 300. Větší 

tisková zóna dovoluje vizuální kontrolu hned 

po prvním průjezdu. Intuitivní dotykový 

ovládací panel funguje tak, jak jsme zvyklí 

z tabletů nebo chytrých telefonů. Tiskárna 

operátorovi názorně sama předvede na dis-

pleji požadovanou operaci. QR kódy umožní 

přístup k mnoha videím s návody a tipy pro 

uživatele. Na displeji stroje je zobrazen skuteč-

ný náhled zakázky, výrazně zjednodušena je 

i správa médií. Stroj obsahuje kompletní sadu 

generických médií na nejširší škálu materiálů 

a současně má uživatel přístup do cloudu 

obsahujícího rozsáhlou databázi profilů, která 

již nyní při uvedení obsahuje více než 250 

profilů a každým dnem roste. Profily je možné 

kopírovat a upravovat přímo přes ovládací 

panel tiskárny, model Latex 360 s vestavě-

ným spektrofotometrem dokonce disponuje 

funkcí automatického vytváření vlastních 

ICC profilů.

lepší životní pRoStředí
Ať už jsou to požadavky zadavatelů, zpřísňu-

jící se zákonná regulace nebo naše vlastní 

odpovědnost, trend k zdravotně nezávadným 

tiskovým výstupům je nezpochybnitelný. 

Současně se všechny průzkumy shodují 

Printer Prints
Printing 
company

Ink + Inks
cartridges

Printing
materials

(*)

(*) in testing process
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na zvyšujícím se využití velkoformátových tiskáren v in-

teriérových dekoracích. Pokud chcete tisknout pro hotely, 

restaurace, nemocnice nebo školy, tak je nutnou podmínkou 

výstup bez zápachu a s řadou certifikátů. HP Latex je řešení, 

které otevírá cestu k těmto aplikacím.

Důležitým faktorem jsou i nároky na pracovní prostředí. 

Technologie HP Latex nevyžaduje žádné speciální 

odvětrávání. Pokud se podíváte na obal solventních 

inkoustů, najdete mnoho výstražných piktogramů, které 

upozorňují na velká zdravotní rizika spojená s používáním. 

U inkoustů HP Latex tato varování nenajdete. Výrobní 

řetězec počínaje tiskárnou, inkousty, tiskovými materiály 

a konče  kompletními výstupy z tiskárny obsahuje většinu 

certifikací, které se týkají životního prostředí. 

hp latex poRtFolio
Nová řada HP Latex 300 doplňuje třetí generaci latexových 

tiskáren reprezentovanou produkčním modelem HP Latex 

3000. V nabídce zůstávají dva modely druhé generace – HP 

Latex 280 a HP Latex 850. c

  ZáKladní paRaMetRY Jednotlivých Modelů:

Model HP Latex 310 HP Latex 330 HP Latex 360

Šířka 1,37 m 1,63 m 1,63 m

Interiérová kvalita (8 pass) 12 m2/hod 13 m2/hod 17 m2/hod

Exteriérová kvalita 16 m2/hod 23 m2/hod 31 m2/hod

Formát role – průměr / váha 180 mm / 25 kg 250 mm / 42 kg 250 mm / 42 kg

RIP součástí dodávky Ano Ano Ne

Automatické navíjení Volitelně Ano Ano

Odřezávání v ose X Ne Ne Ano

Tisk na propustné textily Ne Ne Ano

8˝ ovládací panel Ne (4˝) Ne Ano

Spektrofotometr Ne Ne Ano

Oboustranný tisk Ne Ne Ano

Orientační měsíční objem tisku 300 m2/měsíc 500 m2/měsíc 800 m2/měsíc

HP Latex 310

HP Latex 330

HP Latex 360

přEdSTAVujEmE 
Hp LATEx 3xx
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Technologie UV vytvrzovaného tisku není žádnou novinkou, ale její význam pro polygrafii v posledních 

letech výrazně roste. V čase konání veletrhu PrintExpo se jako součást doprovodných odborných 

vzdělávacích aktivit uskutečnila i mezinárodní konference UV tisk na obalech a tiskovinách. Přinášíme 

vám několik postřehů o vývoji v této oblasti.

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Polygrafický průmysl v mnoha tradičních oborech stagnuje. 

Markantní jsou zejména klesající náklady novin a časopisů, 

citelně se projevila i vzrůstající popularita elektronických 

knih. Globální objem tisku však stále roste. Za tímto tren-

dem stojí neustálý hlad po stále hezčích a kvalitnějších oba-

lech. Vývoj přinutil výrobce tiskových technologií hledat 

optimální technologii pro tento obor. Je jí UV tisk.

vývoJové tRendY
První UV tiskárny využívaly energeticky náročné lampy, 

které měly vysokou spotřebu a vyvíjely velké teplo, jež se 

muselo od zdroje UV světla odvádět. Úspora se hledá v tech-

nologii LUV (kde L značí Low Energy – tedy nízkoenerge-

tické UV) nebo LED UV. Obě však pracují s mnohem užším 

spektrem UV záření, a jak si za chvíli vysvětlíme, přinášejí 

jistá rizika. 

poZoR na Stav laMp
Princip UV vytvrzování je obecně známý, zopakujme si 

proto jenom základní postup. Na tekutý inkoust nanesený 

na povrch média působí UV záření, které za pomoci foto-

iniciátorů obsažených v inkoustu spustí proces polyme-

rizace, takže inkousty vytvoří pevnou vrstvu. Je tu však 

jedno úskalí. Právě fotoiniciátory jsou látky, které obsahují 

volné radikály, jež jsou nebezpečné, a navíc mají tendenci 

migrovat – procházet prostředím. Aby došlo k bezpečnému 

vytvrzení, musí na inkoust po určitou dobu působit dosta-

tečná dávka UV záření. Proto je velmi důležité dodržovat 

intervaly výměny lamp a nepodceňovat jejich údržbu. Čím 

je technologie náročnější na přesnost spektra (LUV, LED 

UV), tím je náchylnější k nedokonalému vytvrzení a tím 

i k ohrožení zdraví.

ZodpovědnoSt neSe vždY tiSKař
Kromě základních hygienických norem nemáme zatím jed-

notnou evropskou legislativu ohledně používání UV inkous-

tů a nakládání s nimi. „Nestačí mít certifikát o nezávadnosti 

jednotlivých materiálů a barev,“ varuje Jitka Sosnovcová ze 

Státního zdravotního ústavu ČR. V případě kontaminace 

potravin či zboží z tiskových barev odpovídá za toto ohrože-

ní zdraví vždy tiskař, který měl zvolit vhodnou technologii 

a dodržet předepsané postupy. Kontrola kupříkladu našla 

volné radikály pocházející z UV barev na tetrapackových 

obalech v mléku a nápojích. Nejdále jsou v této oblasti 

německé a švýcarské předpisy, které sice na našem území 

neplatí, ale pro zodpovědné tiskaře jsou směrodatné.

dURSt Zná odpověď
Pro své tiskárny etiket Durst Tau 330 vyvinula společ-

nost Durst spolu s firmou SunChemical inkousty s nízkou 

migrací. Odpovídají evropským předpisům pro průmyslo-

vou produkci zemědělských produktů a potravin. Spl-

ňují všechny pokyny European Printing Ink Association 

(EuPIA) a švýcarské vyhlášky o materiálech a předmětech 

RS817.023.21. Inkousty neobsahují žádnou z látek, které jsou 

podle standardů firmy Nestlé z obalů vyloučeny. Migrace je 

nižší než 10 ppb. c

Trendy v Uv tisku

Významný podíl 

dosahuje tisk 

UV inkousty 

v obalovém 

průmyslu, který 

je dnes hlavním 

tahounem 

polygrafického 

průmyslu

Vývoj trhu 

i prognózy vypadají 

pro inkjet velmi 

slibně
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VÝSTROj A VÝZBROj
mUTOH vALUEjET 1638x

přeSné vedení 
Mechanická přesnost posunu hlavy ve směru 

osy „y“ byla optimalizována pro vyšší výkon 

tiskárny. Podařilo se tak zlepšit konzistenci 

a kvalitu tisku i při vyšší rychlosti.

Pruhování eliminuje nebo značně omezuje 

technologie i2.

dUal head
Za vysokým výkonem stávající i nové řady 

stojí technologie zdvojení tiskových hlav. 

Hlavy jsou umístěny šikmo za sebou, tím se 

prakticky zdvojnásobuje tisková šířka na je-

den průjezd.

Piezoelektrické tiskové hlavy s měnitelnou 

velikostí kapky v rozmezí 3,5–35 pikolitrů mají 

maximální rozlišení 1400 dpi. Stroj pracuje 

v systému 2× CMYK.

mutoh valuejet 1638x
Michal Kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz

Úspěšný model Mutoh ValueJet 1638 z roku 2012 prošel inovací. Modelová řada X přináší mnohá 

vylepšení například nový mainboard či firmware verze 3.02. Zkrátka nová tiskárna je rychlejší, 

spolehlivější a efektivnější.

Mild neBo eco Solvent
Uživatel si může zvolit, na jakých inkoustech 

chce tiskárnu provozovat. Levnější možností 

je zvolit čtvrtou generaci mild solventních 

inkoustů Mutoh UMS, které jsou k dispozici 

v zásobnících s objemem 440 ml nebo v litro-

vých lahvích pro bulk systém. Metr čtvereční 

tisku pak může vyjít na 18 eurocentů. Pokud 

potřebuje tiskárnu pro kancelářský provoz, 

může být osazena inkousty Mutoh Eco Ultra 

v 220ml nebo 440ml zásobnících. 

nešKodí oZonU
Inkousty Mutoh UMS splňují podmínky na-

řízení REACH ohledně používání PVC. Nesou 

označení Non ODP (Non Ozone Depleting), 

což znamená, že neobsahují látky, které jsou 

považovány za škodlivé pro ozonovou vrstvu.

Zavádění Média Ze dvoU StRan
Obsluhu stroje výrazně zlepšila možnost zavá-

dění tiskového média zepředu i zezadu. Tuto 

možnost určitě ocení každý uživatel, který 

tuto tiskárnu obsluhuje sám.

technoloGie dRopMaSteR
Eliminuje nutnost ručního nastavování hlav 

pro různě silná média. Na základě tloušťky 

materiálu a délky dostřiku kapky z hlavy 

na povrch média automaticky přepočítá 

a nastaví časování výstřelu kapky, a zajistí tak 

vysokou přesnost soutisku. 

 

lehKé i těžKé Role
Podle typu zakázky a objemu tisku si uživatel 

může vybrat ze tří verzí navíječů/odvíječů pro 

role do hmotnosti 30, 80 nebo 100 kg.
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VÝSTROj A VÝZBROj

TISkáRNY

Typické aplikace

inteRiéR i exteRiéR
Je jedno, zda tiskárnu provozujete s mild nebo 

eco solventními inkousty. V obou případech si 

zachovává svou univerzálnost. Díky vysoké-

mu rozlišení dokáže produkovat jak kvalitní 

grafiku pro interiér, tak odolnou grafiku do 

venkovního prostředí pro aplikace s krátkou 

i dlouhou pohledovou vzdáleností.

dopRavní pRoStředKY
Výstupy z tiskárny v mild i eco solventní verzi 

dosahují dobrých výsledků při tisku grafiky 

pro celopolepy aut. Potisknutá vrstva je dosta-

tečně pružná a snese natahování při aplikaci 

na problematická místa.

83 % šKálY pantone
Barevný gamut tiskárny s novými Mutoh 

UMS inkousty pokrývá až 83 % škály Pantone. 

Schopnost správně interpretovat korporát-

ní barvy je velkou výhodou pro získávání 

zakázek.
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přEdSTAVujEmE 
DESIgN

Proč si myslíte, že právě teď nastává budoucnost digitálně 

potištěných tapet? 

Myslím si to zkrátka proto, že jde o perfektní médium pro 

naši dobu. Vstoupili jsme do velmi vizuální éry – zdá se, že 

zrakové vnímání je momentálně nejpopulárnější. Přichá-

zíme do styku s obrazovkami, tiskem a reklamní grafikou. 

Vše je čistě grafické, a proto jsou potištěné tapety vhodným 

materiálem pro vyjádření vizuálního obsahu, vytvoření 

atmosféry a zajištění vzájemné komunikace.

Inspiruje vás, že digitální tisk disponuje prakticky ne

omezenými možnostmi kombinací barev. Co barvy ve vaší 

tvorbě znamenají? 

Barvy jsou pro mě velmi přirozené. Vyrůstal jsem v čistě 

přírodním prostředí na farmě. Vždycky jsem byl fascino-

Pro letošní veletrh Heimtextil navrhl stánek společnosti HP přední německý 

designér Markus Benesch. Zaujal nás jeho výrok „Budoucnost tapet nastala 

právě teď“. Položili jsme mu proto několik otázek. 

   Barvy 
designéra markuse Benesche 
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

ván barvami, které dokáže matka příroda vykouzlit. Barvy 

podle mě mají schopnost vystihnout energii, měnit a zlepšo-

vat atmosféru prostoru.

Spojil jste své jméno se značkou HP, a zejména s její latexo

vou technologií. Proč? 

Má to dva důvody. Zaprvé lidé z HP jsou nadšení pro digi-

tální tisk stejně jako já. Poznal jsem HP nejen jako velkou 

korporaci, ale i jako lidi usilující o inovace a perfekcionismus 

ve své oblasti. Zadruhé miluji tento tisk a to, že latexové 

výtisky nezapáchají a jsou velmi odolné.

Co vás na vaší práci těší nejvíc? 

Nejvíce si užívám experimentování a posouvání hranic 

technologie a designu.

Mind the Gap, 

Praterinsel, 

Mnichov 2010

Na titulní straně: 

Brickollection   

Curious to the Max, 

Maxmilians Forum, 

Mnichov 2012
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přEdSTAVujEmE
DESIgNéR mARkUS BENEScH

Změnily digitální technologie váš pohled na tvorbu desig

nu? Pokud ano, tak v čem? 

Nezměnily způsob, jakým navrhujeme – stále věřím v silnou 

prvotní ideu a následné zpracování nejvhodnějšími nástroji, 

například pomocí digitálního tisku. Změnily ale způsob, 

jakým o tisku přemýšlíme, protože digitální tisk nám nabízí 

mnohem více možností.

Pokud byste měl možnost prezentovat jednu ze svých prací 

před českým publikem, kterou byste mu představil? 

Ukázal bych instalaci COLORFLAGE z roku 2003 spolu 

s naším dílem CURIOUS TO THE MAX a interaktivní podla-

hovou grafiku MIND THE GAP a také nový projekt, který je 

stále ještě tajemstvím. c

Digitálně potištěné 
tapety jsou perfektní 
médium pro naši dobu.

Salone del Mobile, 

Milán 2013 (vlevo)

Jannelli & Volpi, 

showroom,

 2006–2008 (vlevo)

Brickollection   

(vpravo)

Campari Lounge, 

Milán, zóna Tortona 

2008 (vlevo)

Colorflage,  

Showroom Milán 

2004 (vpravo)

markus Benesch

Markus Benesch se narodil v roce 1969 
v Mnichově. Působí jako průmyslový 
a interiérový designér. Svou kariéru zahájil již 
v šestnácti letech. Žije a pracuje v Mnichově 
a Miláně. Navrhuje, věnuje se vývoji a učí. Jeho 
návrhy byly vydány v mnoha designových 
publikacích různých univerzit, kupříkladu Nuova 
Academia di Belle Arti či École Superieur d Árt 
et de design de Reims. Vede semináře o designu 
interiéru, produktu a komunikačním designu.
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přEdSTAVujEmE 
NOvé ApLIkAcE pRO Uv TISk

Toto téma může obohatit všechny provozova-

tele UV tiskáren. Znaky vytvořené parciálním 

lakem jsou totiž tím nejlepším, čím v součas-

nosti dokážeme nevidomým posloužit.

Příkaz evropské legislativy uvádět na lé-

cích jejich název a hmotnost písmem pro 

nevidomé ukázal nutnost definovat pro ně 

technické podmínky. Nejčastěji se plastické 

body znaků Braillova písma razí systémem 

matrice–patrice. Průzkum ukázal, že je velmi 

složité skloubit technické možnosti  se zájmy 

výrobců a nevidomých. 

Proti sobě stojí ekonomika výroby, techno-

logické procesy a použitelnost výstupu. Far-

maceutické firmy potřebují, aby označení pro 

nevidomé na obalech bylo, ale pokud možno je 

neprodražovalo a nesnižovalo čitelnost grafic-

ké informace pro běžnou populaci, nevidomí 

je potřebují v podobě, kterou lze přečíst, a oba-

láři musí tyto požadavky skloubit. Povrch 

materiálů při vyšším protisku bodu praská 

a tištěná informace se stává nečitelnou pro 

běžnou populaci. Nižší body nepřečtou zase 

nevidomí.   

noRMa a Uv laK
Technické podmínky označení obalů léčivých přípravků stanovuje nová 

norma EN 15823 / ISO 17351. Bod by neměl být nižší než 0,2 mm. Mecha-

nická ražba je proto náročná nejenom na výrobu a skladování raznic, ale 

dochází při ní k poškozování obalu.

Velmi dobré výsledky však pro označování výrobků pro nevidomé posky-

tuje aplikace jednotlivých bodů Braillova písma formou parciálního lako-

vání. Lak je možné umístit i přes běžný tištěný text, protože je průzračný 

a nesnižuje čitelnost do té míry, že by běžné spotřebitele obtěžoval.

MožnoSti výRoBY
Pro běžnou produkci obalů je tedy vhodné využít lakovací jednotky 

zařazené do tiskové linky. Zároveň se otevírá široké pole působnosti 

pro velkoplošné UV tiskárny s možností parciálního lakování. Uplatní 

se u malých sérií obalů určených pro místní komunity nevidomých, ale 

především dokážou zpřístupnit informace při multimediálních výstavách 

a na veřejných prostranstvích.

Množství světlých příkladů můžeme vidět na výstavách, kde jsou nevi-

domým k dispozici kopie exponátů, které lze „vidět“ hmatem a k nimž je 

připojen popis Braillovým písmem. Největší světová muzea se nevidomým 

snaží přiblížit své poklady pomocí replik děl největších mistrů, kde je 

reliéf základních linií obrazu vytvořen UV lakem, takže i nevidomí mohou 

získat představu o motivu obrazu.

Nešlo by tento přístup rozšířit i u nás? c

Nová norma ISO
pro Braillovo písmo
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Společnost je tak silná, jak se dokáže postarat o své nejslabší členy. Tento výrok 

jistě platí i o legislativě chránící nevidomé. Nová norma hovoří o podmínkách 

pro označování vybraných skupin zboží písmem pro nevidomé. 

Reliéfní linie 

vytvořené UV 

lakem na obálce 

průvodce po muzeu 

Louvre a na  kopii 

obrazu (zcela 

vpravo)

Mapa pro nevidomé
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HSW Signall po několikaměsíčním úsilí úspěšně dokončil certifikaci perforovaných okenních fólií pro 

nouzové východy v autobusech. Celý proces schválení technické způsobilosti byl vzhledem ke změně 

metodiky a personálním změnám na ministerstvu dopravy ukončen až v březnu 2014. 

vojtěch hlaváček | produktový manažer | vojtech.hlavacek@hsw.cz

Z důvodu změny legislativy upravující reklamu na dopravních prostřed-

cích na sklech označených jako nouzový východ musí být použita fólie 

a případně laminace, které mají příslušný atest – v případě HSW Signall je 

to 8SD 3360. Pro tyto účely byla homologována perforovaná fólie Clear Fo-

cus ImageVue, jež je certifikována Ministerstvem dopravy ČR pro použití 

na dopravních prostředcích.

pRoč iMaGevUe?
Clear Focus ImageVue je polymerická one way vision fólie s perforací 40 % 

dodávaná v šíři až 1,52 m, která je vhodná i na zakřivené povrchy. Její další 

výhodou je podkladový Duo Liner, který díky dvojité vrstvě umožňuje 

kromě tisku na eco solventních a solventních tiskárnách také tisk na UV 

strojích a díky použití papíru místo polyesteru i na latexových tiskárnách. 

Certifikát získaly dvě laminace – Clear Focus Clear Lam a Curva Lam, 

takže lze vybrat vhodnou variantu pro konkrétní aplikaci. V současné 

době patří tato řešení mezi cenově nejpřijatelnější na trhu, jsou vhodná 

pro použití UV inkoustů a jsou dostupná ve větší šířce než běžných 1,37 m.

ZáKlad Je Schvalovací doKUMentace
Zkoušky tříštivosti probíhaly v prostorách KTG, subjektem, který zajišťu-

je ve spolupráci s TÜV-UVMV, s. r. o., homologační zkoušky. Testovací skla 

o síle 6 mm na únikové východy byla před samotným rozbitím vystavena 

vlivu různých teplot, a to pokojové, extrémně nízké a extrémně vysoké. 

Nejdůležitějším faktorem je čas potřebný 

k rozbití testovaných fólií na skle, tak aby 

mohlo dojít k co nejrychlejšímu případnému 

úniku. Samotný proces musel vyhovovat 

vyhlášce MDS č. 341/02, paragrafu 33, ods. 1 

(příloha č. 15, bod 20), přepisu EHK č. 43.00 

a metodice ZM-J/10.02. Měřicí a zkušební 

zařízení a místo měření splňovaly požadavky 

příslušné legislativy. 

podMínKY pRo Montáž
Oproti klasické instalaci je při lepení na úni-

kové východy potřeba zachovat vzdálenost 

fólie nejméně 10 mm od hrany rámu po celém 

jeho obvodu. Aplikace musí být označena 

schvalovacím štítkem s popiskem URČENO 

PRO ÚNIKOVÁ OKNA a informací, zda se jed-

ná o ImageVue bez laminace, nebo s laminací. 

V souvislosti s montáží fólie nesmí být mě-

něna nebo zhoršována viditelnost a čitelnost 

informací umístěných na vozidle. Ostatní 

dokumentace je shodná s klasickými OWV 

fóliemi určenými na dopravní prostředky. c

certifikace fólií
pro únikové východy v autobusech

Ilustrační foto

přEdSTAVujEmE
ONE WAY vISION fóLIE
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mEdAILON 
pRAgUE cOLLEgE

Prague College poskytuje vysoce uznávané britské vysoko-

školské vzdělání. Akreditace a garance kvality jsou zajištěny 

stejnými institucemi a za stejných podmínek jako ve Velké 

Británii. Bakalářské a magisterské tituly jsou udělovány 

ve spolupráci s britskou Teesside University a výuka probí-

há samozřejmě v angličtině.

Prague College byla v roce 2012 a 2013 uvedena v publikaci 

Cambridge University Students Union, zvané Strategies for 

Success, jež doporučuje tuto vysokou školu jako vzdělávací 

instituci nabízející jedinečné výhody a zkušenosti. Průvod-

ce popisuje Prague College jako „atraktivní volbu pro britské 

absolventy, kteří chtějí kvalitní a praktické univerzitní 

vzdělání v zahraničí“.

S leKtoRY BoK po BoKU
Fakulta School of Art & Design nabízí unikátní studijní 

programy zaměřené na rozvoj kreativity a inovativního 

myšlení pod vedením řady kvalifikovaných odborníků 

a umělců. Studenti si mohou zvolit ze dvou hlavních spe-

cializací – Graphic Design a Fine Art Experimental Media*. 

Součástí studia jsou semináře, umělecké workshopy a tzv. 

„živé projekty“, kde studenti pracují na reálném zadání 

a svou práci mohou prezentovat na veřejnosti. Takovéto za-

pojení studentům pomáhá propojit studijní znalosti s praxí 

a plynule tak přejít po ukončení studia (nebo někdy i během 

něj) do pracovního procesu. 

Vyvážený poměr pedagogů z akademického prostředí 

i praxe dovoluje studentům proniknout do hloubky daných 

témat. Škola má jeden z nejnižších koeficientů počtu učitelů 

na počet studentů – průměrně 15–20 studentů ve třídách 

business a 12 studentů v oborech computing a design. Stu-

denti mají tím pádem prostor k diskusi a možnost opravdu 

se od svých lektorů něčemu naučit. 

aKReditace
Mezinárodně uznávané tituly v bakalářském a magister-

ském studiu jsou udělovány ve spolupráci s britskou veřej-

nou vysokou školou Teesside University, která pro školní rok 

2009/2010 získala ve Velké Británii titul Univerzita roku. 

V souladu s akreditační zprávou dle britského vzdělávacího 

systému dosahuje Prague College každoročně, počínaje 

rokem 2008, nejvyšší akademické úrovně.

Škola poskytuje studentům nejen vynikající teoretické, ale 

i rozsáhlé praktické zkušenosti. Mají možnost spolupracovat 

s různými organizacemi či firmami a nabyté zkušenosti tak 

mohou následně využít ve své kariéře.

Mezi přednášejícími na School of Art & Design jsou v sou-

časné době absolventi z Yale University School of Art, Royal 

College of Art, School of Art Institute of Chicago, James 

Madison University, University of Westminster, Fine Art 

Academy of Marseille, Sorbonne, Academy of Art in Aix-

-en-Provence, Mills College, Glasgow School of Art, Ohio 

State University, NYU, University of North Texas, Teesside 

University, Birmingham Institute of Art and Design, Univer-

sity of Notre Dame, Karlovy univerzity a AVU. Přednáší zde 

i ředitel HSW Signall Jan William Drnek, odborník v oblasti 

color managementu. c

prague college
Britská vysoká škola v Praze nabízí bakalářské a magisterské obory na třech fakultách 

– Business, Art & Design, IT & Computing. Pro náš obor je nejzajímavější Art & Design. 

V centru Prahy tak najdeme vzdělávací instituci, jejíž přátelské mezinárodní prostředí 

je tvořeno studenty z více než 90 zemí a lektory z významných univerzit celého světa. 

S mezinárodními tituly podle britských standardů se studenti uplatní všude ve světě.

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

*) První dva roky studia jsou registrovány pod názvem Interactive 

Media, který se ve třetím ročníku mění na Fine Art Experimental 

Media.
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 Fine Art 

Experimental Media 

Exhibition

 Fine Art 

Experimental Media 

Exhibition 2014.

Kateřina 

Martincová se svou 

závěrečnou prací.

 Jamie Fisher 

před vlastním 

obrazem

 Práce studentů 

HND Graphic 

Design 2nd Year 

Exhibition

 Výstava studentů 

v rámci programu 

Graphic Design

 Graphic Design 

Graduation 

Exhibition.

Závěrečná práce 

Filipa Trinera.

 Graphic Design 

Graduation 

Exhibition.

Závěrečná práce 

Kaaty Kelly.

 Graphic Design 

Graduation 

Exhibition 2012.

Samanta Budinová 

se svou závěrečnou 

prací.
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František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

InPrint nabídl nový pohled na proces tisku v průmyslu 

a zájemcům o investici poskytl přehled o nejnovějších ná-

strojích a systémech. Spojil a vytvořil dialog mezi nabídkou 

a poptávkou, mezi výrobci komponentů, vývojáři, posky-

tovateli služeb a zákazníky, a podpořil tak technologický 

vývoj a rozvoj obchodu.

Zakládajícími partnery jsou Ricoh, Mimaki, Agfa, Canon, 

Caldera, Neschen, Lumejet, Marabu, Stratasys a Xaar. Zú-

častnily se i Durst, Fujifilm, Konica Minolta či Epson.

dURSt
Veletrh byl první výstavou, kde se prezentovala společnost 

Durst Industrial Inkjet Application se sídlem v rakouském 

Lienzu, která je 100% dcerou společnosti Durst. Zabývá se 

využitím inkjetové digitální tiskové technologie pro prů-

myslové aplikace. Specializuje se na výrobu a mezinárodní 

distribuci průmyslových výrobních linek pro inteligentní 

výrobní provozy. Cílem je umístit digitální inkoustový tisk 

v odvětvích, která v současné době stále ještě pracují s ana-

logovými systémy. Patří k nim dřevozpracující a nábyt-

kářský průmysl stejně jako vybrané oblasti oboru staveb-

nictví a sklářského průmyslu. Další oblastí je výroba vysoce 

přesných inkoustových tiskových systémů, které mohou 

být začleněny přímo do montážních linek v oblasti kovový-

roby, výroby membránových spínačů či plastových dílů.

Na veletrhu byla prezentována tiskárna Rho IP 507. Má 

možnost tisknout s pomocí až osmi barevných kanálů. Tisk-

ne evidenční štítky, ovládací klávesnice, krycí desky, stupni-

ce měřicích přístrojů ve vysokém rozlišení. Tisk tabulky for-

mátu A4 trvá méně než půl minuty. Rozlišení 1000 dpi zajistí 

ostrý a čitelný tisk i malých písmen. Inovativní vakuo vý 

stůl s mikroskopickými póry v hliníkové desce a mechanic-

ká registrace dovolují potiskovat i více drobných štítků. Vy-

rábí se ve dvou variantách. Durst IP 203 má pracovní plochu 

210 × 297 mm a nový model IP 507 zase 500 × 700 mm.

neSchen 

„Vidíme veletrh InPrint jako významný krok vpřed v našem 

úsilí otevřít nové obchodní příležitosti pro tiskové technolo-

gie a nové trhy,“ řekl Lars Woltermann, odpovědný za mar-

keting společnosti Neschen. Neschen AG těžil z klasických 

produktů, které jsou vhodné pro průmyslové procesy. 

Jednou z nabídek byla média vhodná pro tisk motivů pro 

roll-up systémy spolu s vhodnou laminací. Dalším produk-

tem byly dobře známé potisknutelné tapety Neschen Erfurt 

a fólie Neschen EasyDot.

Zejména technologie parciálně nanášeného lepidla, která 

má ohromný úspěch, byla prezentována i jako možnost 

opatřit lepidlem ty nejrůznější materiály.

Neschen nabídl i informační tabule pro použití v letadlech 

s konstrukcí splňující speciální průmyslové normy pro 

letecký průmysl. c

Inprint 2014  

V německém Hanoveru se 8.–10. 4. uskutečnil první ročník veletrhu věnovaného 

výlučně technologiím průmyslové tisku. Přes sto firem z oblasti dekoračního 

a funkčního tisku prezentovalo zájemcům svá nejnovější řešení pro potisk kovů, 

plastů, fólií, textilu, skla, keramiky, dřeva a dalších materiálů.

Zejména 

díky potisku 

keramických 

dlaždic, vzrostly  

za půl roku tržby 

společnosti Xaar 

o 78 % 



přEdSTAVujEmE
vELETRHY

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

co uvidíte 
v mnichově?

Veletrh FESPA Digital 2014, který se uskuteční v termínu 

20.–23. května v Mnichově, je asi nejočekávanější letošní 

evropskou výstavou pro poskytovatele tiskových služeb 

v oblasti velkoplošného tisku. Co bude k vidění?

DURST
Firma vstoupí do arény se svými nejsilnějšími 

zbraněmi – tiskárnami řady Durst Rho 1000. 

Tyto nejvýkonnější UV tiskárny nabízejí 

možnost tisknout na rolové i pevné mate-

riály s různým stupněm automatizace. Model 

Durst Rho 1012 je nejproduktivnějším strojem 

s velikostí kapky 12 picolitrů ve své třídě. 

Dokáže tisknout 490 m2 / hod. v rozlišení 1000 

dpi. Systém míchání barev lze rozšířit o light 

odstíny a přímé barvy. Durst Rho 1012 je ideál-

ní provozovat jako poloautomat s manuálním 

nakládáním, jež podporují registrační zarážky, 

a automatickým vykládáním na stohovač. 

Levá a pravá zarážka média umožňují paralel-

ní potisk desek vedle sebe. Mechanická dvou-

bodová zarážka zajišťuje perfektní soutisk při 

oboustranném tisku.

Durst Rho 1030 je nejrychlejším plně auto-

matizovaným UV flatbedem s výkonem až 

do 1000 m² / hod. bez kompromisů v kvalitě 

tisku. Je ideální pro plně automatizovanou 

výrobu, ale zároveň nabízí možnost zpracovat 

malé série, tisk z variabilních dat a umožňuje 

velmi rychlou změnu média. Je navržen tak, 

aby se dal zabudovat do průmyslové linky. 

Stroje Durst jsou určeny k produkci 24 hodin 

denně sedm dní v týdnu.

ZüND
Novinkou v produkci je specializovaný 

plotr pro kožedělný průmysl Zünd L3. Stroj 

můžeme pochopit i jako symbolický návrat 

k počátkům, protože svůj první stolní plotr 

firma Zünd představila v roce 1989 na speciali-

zované kožedělné výstavě v Paříži. Nový plotr 

má upravenou plochu pro snadnou manipula-

ci s kůží při kontinuální nakládce a vykládce 

materiálu. Konstruktérům se podařilo vyladit 

jedinečnou kombinaci inteligentních ovláda-

cích technologií, pokročilý systém pohonu 

a řezacího workflow spolu s nástroji vyvinu-

tými speciálně pro zpracování kůže. Celkově 

jich je v nabídce sedm. Plotr lze, tak jako 

všechny stroje Zünd, modulárně rozšiřovat 

o další nástroje. Oscilační nože zvládnou i tu 

nejtvrdší kůži, děrování dosahuje produktivi-

ty až osm otvorů za sekundu do kůže, gumy 

i textilních materiálů. Na ploše jsou dobře vy-

značené zóny přítlaku. Zelený světelný signál 

označuje jednotlivé pásy, kde lze s materiálem 

manipulovat, zatímco plotr provádí pracovní 

operace na jiném místě. Bezpečnost navíc 

zajišťují laserová čidla, která stroj zastaví 

a zabrání zranění. Vysoce stabilní pracovní 

plocha je vyrobena z hliníku. Její sklon je 10 °, 

což ergonomicky usnadňuje manipulaci.

Hp
Již od počátku je partnerem výstav FESPA 

firma HP, která pochopila velký význam toho-

to odborného fóra, jež posouvá celý segment 

velkoplošného tisku dopředu. Marketingový 

ředitel divize Graphic Solutions Business 

regionu EMEA Ronen Zioni řekl: „Po úspě-

chu výstavy FESPA 2013 v Londýně se firma 

HP velmi těší na akci FESPA Digital 2014. 

Chápeme ji jako příležitost prohloubit naši 

interakci s trhem a nabídnout naše řešení 

současným i budoucím zákazníkům. Veletrhy 

FESPA pro nás zůstávají klíčovou platformou 

pro dosažení rozhodující pozice na trzích 

signage a display. To zdůrazňujeme i tím, že 

jsme FESPA Corporate Sponzor.“ Jinak řečeno 

– nová latexová tiskárna, kterou uvidíte 

ve světové premiéře o týden dříve v Praze, je 

stále oficiálně překvapením. c

Ponořte se hlouběji 
a objevte nové 
možnosti v potisku 
oděvů a textilu. 

HSWINFO KVĚTEN 2014        15
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přEdSTAVujEmE 
TEcHNOLOgIE U NAšIcH kLIENTů

Společnost Art Reklama z Letovic investovala do latexové technologie 

s vizí nabídnout v regionu specializované služby v oblasti designových 

tisků. O zkušenostech s provozem latexové tiskárny HP Latex 260 jsme 

hovořili s majitelem firmy Radkem Vitoulem.

Co latexová tiskárna umí lépe než všechny 

ostatní? Zavedli jste díky latexové technolo

gii nějakou novou službu?

Latexová tiskárna tiskne ve vynikající kvalitě 

a největší výhodou jsou ihned použitelné vý-

tisky. Tiskneme na ní nově i fototapety, které 

jsme doposud vyráběli na UV tiskárně, ale 

Latex je umí lépe a výtisky jsou odolnější proti 

oděru. Zatím jsme ve fázi testování, takže 

nová služba na sebe ještě nechává čekat.

Jak se vyvíjí poptávka po tapetách? Dokáže

te oslovit i širokou veřejnost?

Poptávka po tapetách roste. Důležitou roli 

hraje design. Zatím jsme se zaměřili spíše 

na velkoobchodní služby. Zprovozněním 

designového portálu, který chystáme s jednou 

z našich spolupracujících firem, nabídneme 

tuto službu i široké veřejnosti.

Přicházejí zákazníci z oblasti mimo signma

king s jasnou představou motivu, nebo si 

nechají poradit s výběrem?

Většinou mají jasnou představu o tom, jaký 

design chtějí mít ve svém obýváku, na druhou 

stranu jsou i tací, kteří si rádi nechají poradit. 

Ekologický provoz a certifikace pro přísné 

normy jako Nordic Swan či Greenguard jsou 

silným argumentem pro latexovou tech

nologii. Slyší na ně zákazníci, nebo náš trh ještě k tomuto argumentu 

nedozrál.

Myslím, že ekologická stránka latexového tisku a přísné normy, jež 

splňuje, jsou spíše dobrým marketingovým argumentem. Ojediněle může 

být podmínkou poptávky splnění ekologické normy, ale myslím, že trh 

k tomuto argumentu opravdu ještě nedozrál.

Polep automobilů je rovněž silnou stránkou vaší společnosti. Zkusili jste 

latexovou tiskárnu i pro grafiku na dopravní prostředky? Jak se vám 

pracuje s latexovými tisky?

Ano, vyzkoušeli jsme ji. Rozdíl v chování fólie potisknuté latexovou 

technologií ve srovnání s výstupy z mild solventu jsem nezaznamenal. 

Brilantnost a sytost barev jsou však viditelné a výhoda je taky možnost 

tisku těsně před aplikací fólie. c

cílem
je designový
portál

Latexové výtisky 

lze prakticky 

ihned použít 

i k tak náročné 

aplikaci, jako je 

polep dopravních 

prostředků

HP Latex je ideální 

technologie pro 

potisk tapet. Kromě 

vysoké kvality  

a otěruvzdornosti   

splňuje přísné 

ekologické normy 

Nordic Swan 

a Greenguard

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk
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kDO jE kDO 
v HSW SIgNALL

Dobře fungující sklad je něco mezi složitým 

strojem a živoucím organismem. Zkoordino-

vat všechny různorodé činnosti, které zde 

probíhají a navazují na aktivity ostatních 

oddělení, je nelehký úkol. A co teprve když do-

jde na stěhování celé firmy včetně skladových 

zásob během několika dnů! Na to je potřeba 

nejen dobrý tým, ale také schopný vedoucí. 

A tím Jirka beze sporu je.

Co bylo při stěhování firmy nejtěžší?

Celý proces byl velmi náročný na naplánování 

stěhování a založení skladu za tři dny, aby-

chom mohli od pondělí fungovat na 100 %. Což 

se nakonec podařilo. 

V HSW jsi už neuvěřitelných 13 let. Jak vní

máš změny, kterými firma prošla?

Ani mi nepřijde, že už je to tak dlouho . Jinak 

je to stejné jako v normálním životě, jednou 

jsi dole, jednou nahoře. A teď mám pocit, že 

jdeme nahoru.

Co na své práci považuješ za nejdůležitější 

a co za nejtěžší?

Nejdůležitější je, aby byli spokojení obchodní 

zástupci, tím pádem zákazník. Nejtěžší je vše 

zorganizovat, abychom vše stihli a nedělali 

chyby.

jiří Zach

anKeta

Oblíbená hudba: 

Drum and Base.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Kmotr, Egypťan 

Sinuhet.

Nejoblíbenější jídlo: 

Pořádný kus dobré-

ho masa.

Záliby: 

Cestování a aktivně 

kolektivní sporty.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Tady nevím, moc na 

to nejsem.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Pokud by to nebylo 

na dlouho, tak 

přísady na Tequilu 

sunrise.

Téměř všechno zboží, které k vám přichází 

z HSW, projde rukama Jakuba Zacha. Aby 

dorazilo včas, připravuje – stejně jako jeho 

kolegové – zakázky často i po pracovní době. 

Do firmy ho přivedl jeho bratr, který pro sklad 

hledal lidi, na něž se může spolehnout. 

Signmakeři jsou lidé kreativní a jejich poža

davky jsou někdy velmi specifické. Je nějaké 

zboží, které vyžaduje speciální zacházení? 

Jsou to hlavně desky, například Kapa, které 

se musí opravdu pořádně zabalit, jinak se 

během přepravy poškodí. Další specialitou je 

orientační systém Cosign.

Jaké to je pracovat v týmu, kterému šéfuje 

starší bratr? Považuješ to za výhodu, nebo 

bys někdy uvítal větší odstup?

Za výhodu to nepovažuju, v naší práci to 

nehraje žádnou roli.  

Trávíte spolu čas i mimo práci, a pokud ano, 

dokážete se od ní ve volném čase oprostit?

Občas spolu někam zajdeme, ale o práci se 

určitě nebavíme... .

jakub Zach

anKeta

Oblíbená hudba: 

Elektronická hudba.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Knihy od Agathy 

Christie.

Nejoblíbenější jídlo: 

Steak z tuňáka.

Záliby: 

Vaření, hudba, ryba-

ření.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Na každé prase se 

vaří voda.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Cigarety, zapalovač 

a rybářský prut.

kdo
je

kdo?
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přEdSTAVujEmE 
výSTAvA

„Volili jsme mezi dvěma technologiemi,“ řekl Jan Bejček 

z oddělení strategického rozvoje naší společnosti, který 

tiskl a adjustoval výstavní zvětšeniny, „první možností byl 

tisk na fototiskárně HP Designjet Z3200 vodoředitelnými 

inkousty na kvalitní a drahý fotopapír. Druhou volbou byla 

latexová tiskárna HP Latex 260 a tisk na levnou samolepicí 

fólii Production PVC Film. Několik obrázků vytištěných 

oběma technologiemi jsme nechali posoudit našim kolegům 

v HSW. Výsledek nás překvapil.“ Předpokládané jasné vítěz-

ství špičkové fototiskárny HP Z3200 se nepotvrdilo, obě 

tiskové technologie měly přibližně stejný počet preferencí. 

Jednu skupinu oslovily fotografie z fototiskárny, které 

poskytovaly ostřejší detaily a výraznější barevnost v okra-

jových částech spektra, zatímco druhá skupina preferovala 

latexové výstupy pro přirozenější pocit z fotografie a lepší 

sladění barevného podání.

Po aplikaci oblíbeného matného lamina MACtac PG 7285 

na obě skupiny vzorků se viditelné rozdíly mezi vzorky ještě 

dále snížily. A tak konečná volba padla na tisk latexovou 

technologií, u které převážila i výrazně kratší doba tisku 

a již zmíněné podstatně nižší celkové náklady na výrobu 

výstavy.

RáMování a adJUStace
Protože výstava je umístěna v interiéru, byly jako podklad 

pro samolepicí fotografie použity lehčené sendvičové desky 

Kapa Plast, které byly následně vloženy do hliníkového 

rámu. Celkový dojem je velmi dobrý, výborné matné lamino 

PG 7285 zabraňuje odleskům, ale zároveň ponechává foto-

grafiím přirozený vzhled, vysoký kontrast a jasné barvy.

příJeMné čeKání
Výstava je umístěna v klientské zóně, kde si zákazníci 

Komerční banky mohou při čekání na bankéře příjemně 

zkrátit čas prohlídkou fotografií. „Z vlastní zkušenosti 

můžu potvrdit, že obrázky návštěvníky velmi zaujaly. Při 

fotografování expozice jsem si všiml, že několik klientů 

banky, kteří museli kvůli jednání prohlídku přerušit, se vrá-

tilo a prohlídku výstavy dokončilo,“ dodal Jan Bejček. Určitě 

nebudete litovat, když si na ni najdete čas i vy. c

WILDa INDIA, 
výstava v komerční bance 
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Klientská zóna regionální pobočky Komerční banky v Praze 9 na Balabence je místem 

instalace výstavy fotografií Jana Williama Drnka. Několik desítek působivých 

portrétů pochází z cest po Indii a poskytuje bezprostřední pohled do tajemného světa 

indických svatých mužů. Ovšem výstava je zajímavá i po technické stránce.

Expozice 

proměnila strohé 

bankovní prostory 

v příjemnou galerii

Ukázky fotografií 

z výstavy
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Sportovní dresy 

jsou jednou 

z typických aplikací 

sublimačního tisku 

i proto, že splňuje 

nároky na vysokou 

odolnost barev při 

častém praní

Sublimační tisk 

otevírá prostor pro 

originální design

Sublimační
inkousty
mutoh DS2 

Rostoucí popularita textilu jako tiskového média přináší i zvyšující se poptávku 

po sublimačním tisku. Společnost Mutoh na tento zájem odpovídá uvedením 

sublimačních inkoustů druhé generace. Jejich hlavní výhodou je hospodárnost 

a široký barevný gamut s jasnými a sytými barvami.

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Druhá generace sublimačních inkoustů Mutoh DS2 byla 

uvedena na trh spolu s modelem tiskárny Mutoh ValueJet 

1638 WX s pracovní šířkou 1,6 metru. Inkousty neobsahují 

žádné prchavé látky VOC a jsou zcela bez zápachu jak při tis-

ku, tak i během termotransferu. Potištěný textil vykazuje 

vynikající odolnost vůči praní i působení potu a vysokou 

světlostálost. 

hoSpodáRnoSt
Inkousty Mutoh DS2 jsou dodávány v litrových lahvích, kte-

ré lze pohodlně využít v originálním bulk systému přímo 

od výrobce. Toto řešení samo o sobě přináší značnou úsporu 

nákladů na tisk. Optimální hospodárnosti však dosáhne 

uživatel s použitím nové tiskárny Mutoh ValueJet 1638 WX.

Ta dovoluje využít nejtenčích, a tedy cenově nejvýhodněj-

ších termotransferových papírů, což dále zvyšuje efektivitu 

výroby. Inkousty přinášejí velmi dobré výsledky i na lev-

ných polyesterových tkaninách bez coatingu.

Celkovou produktivitu výroby pak dále ovlivňuje vysoký 

výkon tiskárny Mutoh ValueJet 1638 WX. Její kompaktní 

a robustní konstrukce je v mnohém shodná s modelem 

ValueJet 1638 X. Nejdůležitější inovace jsou tedy popsány 

v článku na stranách 6–7.

Kombinace inkoustů Mutoh DS2 a tiskárny ValueJet 1638 

WX je ideální pro produkci Soft Signage, vysoce kvalitních 

in-store dekorací a displejů, textilních bannerů, textilní 

grafiky do napínacích rámů a prezentačních systémů, 

oblečení, sportovních dresů či interiérových dekorací podle 

individuál ního přání klienta nebo v poslední době tak popu-

lárních motivů na hrnky či kryty telefonů.

MicRo pieZo tiSKové hlavY
Tiskárna využívá tiskové hlavy poslední generace s označe-

ním Micro Piezo v postavení DualHead, tedy šikmo za sebou, 

takže se zvětší plocha potištěná na jeden průjezd. Pracují 

s variabilní velikosti kapky v rozsahu 5,9–45,3 pikolitru. 

Technologie DropMaster zase zajišťuje jejich velice přesné 

umístění na povrch média. Nové inkousty mají optimalizo-

vanou recepturu pro vysokou rychlost tisku. 

RYchloSt, Kvalita a Snadná oBSlUha
Použité tiskové hlavy mají vynikající stabilitu trysek pro 

vysokou rychlost a objem tisku. Pro tuto třídu tiskáren 

se tak Mutohu podařilo posunout hranice v produktivitě. 

Středně vytížené provozy tak mají velmi dobrou příležitost 

získat efektivní řešení pro sublimaci. c

TEcHNOLOgIE
INkOUSTY
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SOFTWARE 
ONYx vERZE 11

Podrobný popis funkce lze najít na webu 

firmy Onyx v sekci dokumentace – http://

www.onyxgfx.com/my-onyx/documentation/

Onyx-11-Chroma-Boost.pdf. Zde je popsán prin-

cip funkce, kde u barvy mimo barevný rozsah 

je hledána taková kombinace Lab hodnot, aby 

v tisku barva vypadala výraznější. Měl by to 

být lék na problémy s nevýraznými, vybledlý-

mi červenými, zelenými, žlutými atp. barvami 

v tisku na materiálech, které díky své struk-

tuře výrazné barvy nedávají. Jsou to hlavně 

textily, matné papíry a jim podobná média.

podMínKY teStU
V HSW jsme pro vyzkoušení funkce pou-

žili dva typy tiskových motivů – skupinu 

přímých Pantone barev a pak CMYK terč pro 

test shody s Fogra standardem. Do Pantone 

motivu byly vybrány barvy, které typicky 

činí při tisku potíže, jako je Pantone Red 032C, 

Pantone Yellow 012C, Pantone Hexachrome 

Orange C atp. 

ZKoUšKa na leSKlé pvc
Tisk byl vyzkoušen na solventní tiskárně Mu-

toh ValueJet 1324 s inkoustem Universal MS. 

Nejprve byl proveden test na médiu s dobrým 

S koncem roku 2013 přišel tradiční dodavatel sw ripů pro velkoformátové 

tiskárny, firma Onyx, s novou verzí 11 svého hlavního stejnojmenného produktu. 

Zcela novou funkcí je volba Chroma Boost v modulu pro výpočet ICC profilu. 

Tato funkce má za úkol vizuálně zlepšit tisk barev mimo barevný rozsah 

tiskárny. V HSW jsme funkci vyzkoušeli v praxi.

chroma Boost v Onyxu 11
václav poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

barevným rozsahem, na lesklém samolepicím PVC Production PVC Gloss. 

K tisku byl použit klasický profil a profil s parametrem Chroma Boost 0,5.

Po změření Pantone škály a porovnání s referenčními hodnotami se 

potvrdil kladný vliv Chroma Boost na tisk. Došlo ke zpřesnění tisku 

(průměrná delta E se snížila v zhruba z 16 na 11) a ke zvýšení barevnosti 

– hodnoty Chroma prakticky u všech Pantone barev. U testu v programu 

i1Profiler na shodu se standardem Fogra 39 bylo vidět zpřesnění tisku, tisk 

s běžným profilem těsně neprošel testem, tisk s Chroma Boost již prošel. 

Toto zpřesnění barev je překvapivé, cílem funkce je primárně vizuální 

zesílení barev (Chroma Boost), ne zpřesnění. (obr. na str. 21 nahoře)

 

ZKoUšKa na textil
Jako další materiál byl použit textil PONGS Artist Heavy. Potiskovat 

textily solventními inkousty není 

jednoduché, inkousty se zapíjejí 

do struktury textilu a barvy 

působí mdlým dojmem. Kalibrace 

byla zhotovena v Onyxu verze 

10.1, po načtení do Onyxu 11 byl 

u kopie kalibrace zapnut parametr 

Chroma Boost 0,5 a přepočítán 

ICC profil. 

U tisku Pantone škály je rozdíl 

pantone chart cmyk
Test chart page 1 of 1, Size: 12.3 x 2.3 cm, complete patch amount: 16

GretagMacbeth © 2006
A B C D E F G H I J K L M N O P

1

Okno funkce 

Chroma Boost

Pantone vzorek 

k tisku

Fogra test k tisku
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SOFTWARE

ONYx

chroma Boost v Onyxu 11

v tisku velký, žluté a červené barvy se liší výrazně na první pohled, funkce 

Chroma Boost barvy zvýraznila. Průměrná delta E se snížila z obrovských 

45 na 30, intenzita barev udávaná hodnotou Chroma se zvýšila u všech 

barev Pantone škály. Test Fogra 39 ukázal velké odchylky, přece jen tisk 

na textil je něco jiného než ofsetový tisk. Nicméně rozdíly barev se u tisku 

s profilem se zapnutým parametrem Chroma Boost značně snížily (prů-

měrná delta E z 10 na 7), ale stále se jedná u některých barev o velké rozdí-

ly – až v řádu desítek – hodnoty delta E. Všechny tyto testy byly provedeny 

s absolutní kolorimetrickou metodou, tedy pro přesné barevné podání.

Reálné podMínKY
V praxi se ale kromě tisku přímých barev tato metoda převodu barev 

nepoužívá, běžné tisky používají nejčastěji kombinaci perceptuální a re-

lativní kolorimetrické metody. Proto byl vyzkoušen i tisk touto metodou. 

Výsledek je podobný, barvy z rozsahu zelená–žlutá–červená se tisknou 

výraznější. 

Na obrázku je porovnání tisku Pantone barev z nového zkušebního tisku 

Onyx quality evaluation, který je součástí Onyxu 11. Spodní pruh je tištěn 

běžným profilem, horní s Chroma Boost parametrem 0,5. Rozdíl je patrný 

na první pohled.

Vliv Chroma Boost se projevuje u barev mimo 

barevný rozsah. Zajímavé je zobrazení těchto 

barev na grafu barevného rozsahu Lxy. Pro 

srovnání byl vybrán standardní rozsah (profil) 

Fogra 39, který je v oblasti zelená–žlutá–čer-

vená podstatně širší než barevný rozsah tex-

tilu PONGS Artist Heavy. Byly vybrány dvě 

barvy z testovací škály Fogra (sytá červená 

a žlutá), které v praxi působí problém, protože 

sedí těsně na okraji Fogra 39 rozsahu. Barevné 

rozsahy na obrázcích jsou bílá – Fogra 39, 

žlutá – PONGS textil, červená PONGS textil 

s Chroma Boost. Zleva je šipkou v příslušné 

barvě postupně označena barva z Fogra 39 

škály, pak stejná barva vytištěná na textil 

normálně a barva s funkcí Chroma Boost. 

Gamuty se na obrázcích mírně liší z důvodu 

odlišné L hodnoty. Je dobře vidět, jak funkce 

Chroma Boost posouvá barvu k okraji gamutu 

směrem k původní Fogra 39 barvě.

onYx 11 chRoMa BooSt opRavdU 
poMůže
Závěrem lze souhlasit s výrobcem programu 

Onyx o zlepšení tisku barev mimo rozsah tis-

kárny. Barvy jsou tištěny vizuálně výraznější 

a profily s Chroma Boost funkcí usnadňují 

tisk některých zakázek. Není to všelék, při 

tisku barevných přechodů se místy objeví 

malé nelineárnosti. Částečně podobného 

efektu, byť ne tak výrazného, lze dosáhnout 

s klasickou volbou přepočtu barev Saturační 

v Onyxu. Vždy platí, že nejlepších výsledků 

dosáhneme při tisku kvalitními inkousty 

na dobrý materiál se správným barevným 

profilem. Ale v praxi to vždy nejde, a zde Onyx 

11 Chroma boost může pomoci. c

Rozdíl je patrný 

na první pohled 

– spodní pruh je 

tištěn běžným 

profilem, horní 

s Chroma Boost 

parametrem 0,5

Tisk s funkcí 

Chroma Boost 

testem prošel

Z testovací škály 

Fogra byla vybrána 

sytá červená (horní 

pruh) a sytá žlutá 

(spodní pruh). Zleva 

je šipkou postupně 

označena barva 

z Fogra 39 škály 

(bílá šipka), pak stej-

ná barva vytištěná 

na textil normálně 

(žlutá šipka) a barva 

s funkcí Chroma 

Boost (červená 

šipka). 

Chroma Boost

Běžný profil
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HI-TEcH mATERIáLY 
LAmINAcE

Zápach často dokáže zhoršit kvalitu našeho života či alespoň znepříjemnit 

mnoho chvil. Ať už jsou to veřejné toalety, sportovní šatny, bazény, některé 

typy prodejen, školy a školky, nemocnice, různá polygrafická, vývojová či 

zpracovatelská pracoviště, ale i domácí prostředí, například tam, kde žijí 

domácí zvířata. 

 Laminace
               jako čistič     
     vzduchu

Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz

Pro většinu nekuřáků jsou rovněž nepříjemné prostory 

načichlé cigaretovým kouřem, jako jsou restaurace, hotely 

a další. Odpuzuje i zápach chloru, močoviny či česneku. 

Prostě nepříjemných zápachů známe mnoho.

Odstranit takový zápach není vždy jednoduché. Běžné 

osvěžovače vzduchu jsou k ničemu, zápach jen překryjí čas-

to rovněž nepříjemnou vůní. Různé aerosoly jsou chemické 

látky, které mohou mít negativní vliv na zdraví. Podstatně 

lepší je kvalitní odvětrávání. To však stojí hodně peněz a je 

třeba zasahovat do konstrukce budovy. Rovněž jeho provoz 

je drahý, mnohdy hlučný, u opravdu účinných systémů je 

často nutná rekuperace a další drahé doplňky. Do menších 

prostor je navíc tato investice obvykle nevhodná. Druhou 

možností jsou čističe vzduchu. Ty kvalitní vzduch opravdu 

dobře filtrují, zabírají však místo, jsou hlučné, dělají průvan, 

mají vysoké náklady na provoz a výměnu filtrů. Prostě opět 

nejde o ideální řešení.

vYUžIjTE k čIšTěNí vZDUcHU ZEď
Pro dosažení dobrých výsledků je třeba čistit velké objemy 

vzduchu. Toho lze dosáhnou zrychlením průchodu vzduchu 

ventilací či větráky. Druhou možností je velká kontaktní 

plocha s filtrem, který vzduch zbavuje nežádoucích látek. 

Takový systém velké kontaktní plochy najdete třeba v lese, 

Pro účinné čištění vzduchu 

by měla laminace pokrývat 

alespoň jednu stěnu 

místnosti
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který využívá k čištění tisíce listů stromů. Ale kde takovou 

velkou čisticí plochu najít v běžné místnosti? Co takhle vyu-

žít k čištění vzduchu celé zdi! Tohle napadlo výzkumný tým 

firmy MACtac, který po několika letech bádání představil 

výrobek v podobě speciální fólie, kterou lze aplikovat na stě-

ny či zdi soukromých i veřejných budov.

Svěží vZDUcH A DESIgN
Nebyla by to však firma MACtac, aby tuto aplikaci nerozší-

řila o další rozměr, o digitální tisk. Je tedy možné nejdříve 

potisknout speciální samolepicí tapetu a tu pak opatřit 

zmíněnou aktivní fólií. Vzniklý sendvič lze aplikovat na ja-

koukoliv zeď. Povrch zdi může být hladký i hrubý, dokonce 

i neomítnutý cihlový či kamenný, vhodné jsou dlaždice, 

různé typy desek atp. Příklady takových aplikací najdete 

na fotografiích.

jAk TO fUNgUjE
Čištění zajišťují mikroskopické proteiny, které absorbují 

a neutralizují pachy. Tyto proteiny jsou vázané na povrchu 

materiálu a přirozeným prouděním vzduchu pohlcují nejen 

pachy, ale dokonce i viry a bakterie, které potom štěpí 

a likvidují. Údržba je opravdu nenáročná. Tapetu stačí podle 

potřeby, obvykle dvakrát až čtyřikrát do roka, jednoduše 

otřít speciálním čisticím prostředkem, který povrch znovu 

aktivuje. Fólie je omyvatelná, a protože obsahuje přírodní 

látky, nehrozí žádné poškození zdraví při styku s ní ani 

s aktivačním čisticím prostředkem, který je bezpečný i při 

náhodném požití. Takovou bezpečnost vám nikdo jiný 

nenabídne.

NákLADY A úDRžBA
Nejčastěji se setkáváme s dotazem, co to všechno stojí. Vše 

závisí na velikosti místnosti a na požadované míře čištění. 

Čím větší plocha, tím účinnější čištění. Ideální plocha je 

1 m2 čisticí plochy na 1,5 m3 objemu vzduchu. V běžných 

místnostech je to přibližně o trochu více než jedna stěna. 

Fungují samozřejmě i menší plochy, avšak s nižší efektivitou 

odstranění zápachu. Podle mezinárodní stupnice je obvyklé 

snížení vnímaného zápachu až o 80 %. Vynikajících účinků 

lze dosáhnout například v případě cigaretového kouře, 

efektivně se dají potlačit i organické pachy. U běžných míst-

ností se pořizovací náklady na tento typ čištění pohybují 

okolo 20 tisíc Kč a to vzhledem k výslednému efektu jistě 

není velká investice. Nemluvě o tom, že součástí této ceny 

je zušlechtění zdí novým individuálním designem či jejich 

využití pro velkoplošnou reklamu. Ve veřejných prostorách 

tak může celou aplikaci zaplatit jen reklamní využití této 

čisticí plochy. c

To, že individuální 

design stěn dokáže 

pozvednout úroveň 

interiéru, už 

dnes asi nikoho 

nepřekvapí. 

Novinkou je, že 

použitá laminace 

dokáže odstranit 

i zápach chloru. 

Bazén před aplikací 

polepu stěny a po ní.

Fólie je zdravotně 

nezávadná, a tak 

najde využití i ve 

školách a školkách

Mikroskopické proteiny 
vázané na  povrchu aktivní 
fólie pohlcují nejen pachy, ale 
dokonce i viry a bakterie.
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přEdSTAVujEmE 
pOTISk TExTILU

Vysoce kvalitní doplňky z foulardu* byly vyrobeny na tex-

tilní tiskárně Durst Kappa 180 a zpracovány na italském 

finišéru Mascioni. Konečného zpracování se ujala přední 

jihotyrolská krejčová Caterina Marchettiniová.

dveře K novýM nápadůM
„Spolupráce Akademie se společností Durst vytváří 

platformu pro výměnu příležitostí a nápadů zajímavou 

pro obě strany,“ říká Sarah Bichlerová, autorka vítězného 

návrhu dekoru pro polštář, a pokračuje: „Tyto projekty jsou 

pro studenty vynikající příležitostí jak se učit nové formy 

tvorby a výrobních procesů, které pak mohou ve svých 

dílech využít. I já osobně jsem zjistila, že můžu vytvářet 

velmi zajímavé návrhy s využitím jiných médií, protože 

na rozdíl od sítotisku digitální tisk designu nemá prakticky 

žádná omezení.“ Sarah Bichlerová, stážistka na Akademii 

výtvarných umění ve Vídni, se při vítězném návrhu nechala 

inspirovat rychlým rytmem křídel kolibříka.

Birgit Wiesingerová zvítězila u designu pro kapesník se 

vzorem, který vychází z buněčné struktury přesličky. Tvar 

je jednoduchý a připomíná tradiční dekorativní prvky tex-

Pro veletrh Heimtextil 2014 ve Frankfurtu nad Mohanem připravila 

společnost Durst soutěž nadějných textilních designérů, kteří měli 

připravit dekor pro polštář a kapesník. Návštěvníci pak na stánku Durstu 

mohli vidět i další úžasné možnosti digitálního tisku.

Durst a Akademie 
výtvarných umění ve vídni 
plodně spolupracují

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

tilu. Autorka se původně věnovala návrhům šperků, proto 

možná více čelí výzvám navrhovacího procesu na počíta-

či. Fantastické možnosti jí však otevírají dveře k novým 

oblastem.

„Bez odborného vzdělání v oblasti textilu si lze jen těžko 

představit, jaké stroje se vlastně v provozu používají,“ říká 

Birgit Wiesingerová, „během spolupráce se společností 

Durst jsme žasli nad technickou stránkou potisku textilu. 

Cesta od návrhu k realizaci je velmi krátká a nemusíme brát 

ohled na omezení, jaká platí například pro ruční sítotisk.“

další SpolUpRáce
Durst bude pokračovat ve spolupráci s Akademií výtvar-

ných umění ve Vídni po celý rok 2014, aby zviditelnil 

a zpřístupnil neomezené možnosti a výhody inkous-

tové technologie potisku textilu všem, od návrhářů až 

po krejčí. c

*foulard – měkká tkanina s vazbou plátna, kepru nebo hedvábí, 

obvykle s potiskem

Vítězné návrhy 

textilních dekorů 

pro polštářek 

a kapesníky ze 

soutěže nadějných 

textilních designérů



Nová řada strojů Rho P10
Nejproduktivnější a univerzální 10 pl
UV tiskárny ve své třídě

Nová řada tiskových strojů Rho P10 definuje kvalitativní standard 
průmyslově využitelných strojů. V srdci každé tiskárny jsou nové tiskové 
hlavy Durst Quadro Array 10 pikolitrů. Ty umožňují tisk ve fine art kvalitě 
s rozlišením 1000 dpi, perfektní reprodukci barev a jemnějších tónů díky 
případnému zapojení light inkoustů (Light Cyan + Light Magenta), a to 
vše při zachování vysoké úrovně produktivity a flexibility, na jakou jste 
u značky Durst zvyklí.

Nové tiskové stroje řady Rho P10 jsou schopny potisknout nejširší 
spektrum médií, deskových materiálů, jako jsou pěněné desky, kov, 
akrylát a PVC, stejně jako rolových materiálů, jako jsou backlit filmy 
a bannery, textilní materiály nebo samolepicí PVC fólie.

Stroje řady Rho P10 umožňují nejen vstup na nové trhy a proniknutí 
digitálního tisku do nových oborů, ale zároveň nabízejí stávajícím 
zákazníkům kvalitu tisku dříve nedosažitelnou. Vše od společnosti Durst, 
se zkušeností 75 let inovací velkoplošného digitálního tisku.

Durst. Specialista na průmyslový inkjet – www.durst-online.comUV rolový tiskový stroj Rho P10 320R

UV flatbed tiskové stroje 

Rho P10 160/200/250

HSW Signall 
exkluzivní distributor pro ČR a SR, 
www.hsw.cz.

Durst-Rho P10-225x280-CZ.indd   1 30.07.13   10:57
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jAK NA TO 
REkLAmAcE v pRAxI

Motto: Běžíli člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je 

schopnější a rychlejší. Francis Bacon

Reklamace prakticky
Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz

V minulém čísle HSW info jsem vám slíbil praktické ukázky 

některých zajímavých reklamací a jejich řešení. Zde tedy 

předkládám první tři případy, všechny sice nepříjemné, 

avšak s jednoduchým řešením, jak se jim vyhnout.

odStávání oKRaJů tapetY WallpapeR 
SolvopRint S pvc coatinGeM
Zdvihání okrajů je u tohoto typu tapet způsobeno rozdíl-

nými materiály, ze kterých se tapeta skládá. Jde o papíro-

vou zadní část a PVC vrchní část. Po namočení se papír 

roztahuje, ale PVC zůstává vůči vlhkosti netečné. To vede 

ke kroucení tapety směrem ode zdi, a tedy k její obtížnější 

instalaci. Po uschnutí se sice tapeta samovolně opět srovná, 

ale počáteční adheze lepidla musí být vysoká, aby se tapeta 

nestačila zvednout ode zdi ještě před uschnutím. Proto jsou 

pro tento typ tapet doporučená pouze disperzní lepidla, 

která mají vyšší adhezivitu než běžně používaná tapetovací 

lepidla na bázi metylcelulózy (dodávaná obvykle v podobě 

prášků rozpustných ve vodě).

důvod ReKlaMace
Adheze lepidla nedokázala na zdi tapetu udržet a ta u okrajů 

mírně odstávala. Chyba vznikla použitím běžného lepidla 

a lepením na nevhodnou (nesavou) stěnu. Po změně lepidla 

se zakázku podařilo nainstalovat i přesto, že byla lepena 

na nevhodně upravenou stěnu.

dopoRUčení
Na materiály typu Neschen Solvoprint Wallpaper dopo-

ručujeme pouze disperzní lepidla. Výrobce tapety uvádí 

konkrétně Metylan Ovalit T. Před lepením vždy otestujte 

tapetu na konkrétní zdi nalepením přibližně metrového 

kusu dosud nepotištěného materiálu. Sníží se tak riziko 

vícenákladů, když se chyba projeví na již vytištěné zakázce. 

Při použití 

nevhodného lepidla 

se můžete dočkat 

tohoto výsledku
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jAK NA TO

REkLAmAcE

tip 
Při snaze o úsporu nákladů na lepidlo byl otestován s dob-

rým výsledkem český výrobek APEKO, disperzní lepidlo 

na tapety V 1306 od firmy Barvy a laky Teluria.

MapY v Uv tiSKU na hliníKových deSKách
Téměř všechny deskové materiály jsou kryté ochrannou 

fólií proti poškrábání. Problém těchto fólií je stejný jako 

u řady dalších s odstranitelným (removable) lepidlem. 

Po relativně krátkém čase (obvykle do šesti měsíců) se 

lepidlo stává permanentním a začíná držet až příliš dobře. 

Vliv stárnutí lepidla se projevuje hlavně u desek z Číny, kte-

ré stráví během dopravy značný čas na moři, a tím je doba 

mezi jejich potažením krycí fólií a konečným zpracováním 

poměrně dlouhá.

důvod ReKlaMace
Na potištěné desce vznikly nepravidelné pruhy viz obrázek. 

řešení
Všichni výrobci, včetně těch evropských, obecně doporu-

čují desky s krycí fólií před použitím řádně umýt isopro-

pylalkoholem. A je jedno, jestli se jedná o hliníkové, PVC či 

polystyrenové desky. Je pochopitelné, že při tisku velkého 

množství panelů se toto doporučení obchází a obvykle to 

nezpůsobuje problémy. Zkušená obsluha však již při strhá-

vání krycí fólie musí poznat, kdy je riziko větší a desku je 

třeba umýt a kdy to není potřeba. Na správné stržení fólie 

beze zbytků lepidel má totiž velký vliv nejen její stáří, ale 

i okolní teplota či razance a úhel, pod jakým je strhávána. 

I na tak triviální činnost je potom vhodná zkušená obsluha. 

tip
Na základě našich zkušeností dělá velké problémy UV tis-

kárna Océ Arizona. Její citlivé inkousty ve spojení s malou 

velikostí kapky jsou extrémně náročné na kvalitu povrchu 

média. Zde mohou tyto šmouhy vzniknout i na dobře umyté 

desce či v podobě fleků i na rolových materiálech, které 

ostatní UV tiskárny potisknou bez problémů. Před tiskem 

plných ploch na Arizoně je proto nutné materiály otestovat, 

nebo umýt agresivním ředidlem (což ovšem obecně není 

doporučováno výrobci desek a tak to může vyvolat další 

problémy). Rovněž je možné požádat dodavatele tiskárny 

o upravený tiskový mód s větší velikostí tiskového bodu.

špatně lepící přenášecí papíR
Přenášecí papíry používají lepidlo na kaučukové bázi. 

Tento přírodní materiál rychle reaguje na vzdušný kyslík 

a vlhkost. Toho se s výhodou využívá například při aplikaci 

„na vodu“, ale tyto vlastnosti se mohou projevit i negativ-

ně. Každý signmaker ví, že grafika potažená přenášecím 

papírem by se měla urychleně zpracovat. Ne každý však ví, 

že i když papír zůstane na roli, stárne mnohem rychleji než 

běžné fólie, a nehodí se tedy pro dlouhodobé skladování, 

skladování bez ochranného obalu, ve vlhkých prostorách 

a podobně. 

důvod ReKlaMace
Špatně lepící lepidlo, v některých místech mnoho, v někte-

rých málo. Role byla stará šest měsíců od jejího prodeje 

a celkem deset měsíců od její výroby. 

řešení
Přenášecí papíry doporučujeme zpracovat do tří měsíců 

od nákupu, formátované role (menší než 122 cm) raději 

ještě dříve. I po uplynutí této doby je sice papír použitelný, 

ale mohou nastat problémy s nestejnoměrnou lepivostí, 

s trháním papíru na hranách role při odvíjení (lepidlo je zde 

slepené) nebo u prvních několika metrů návinu.

tip
Trhání u okrajů lze eliminovat oříznutím role o dva cm 

z obou stran. c

Na skvrny a mapy 

v tisku je třeba 

dávat pozor zejména 

u plných ploch 

na UV tiskárně Océ 

Arizona

Při použití jiného 

než doporučeného 

lepidla je nutné volit 

lepidlo stejného 

typu
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máme novou 
podlahovou laminaci

Jemně strukturovaný PVD film Production 

Lam 4-Floor Graphics postupně nahradí v na-

bídce společnosti HSW Signall podlahovou 

laminaci Easy Clear Sand. Nový materiál má 

lepší vlastnosti a cenově je výhodnější.  

Production Lam 4-Floor je ekonomická matná 

podlahová laminace do interiéru s čirým per-

manentním lepidlem. Jedná se o jemně struk-

turovaný PVC film o tloušťce 120 mic., který je 

certifikován jako R9 na stupni protiskluznosti 

dle normy DIN 51130. Dodává se v rolích s ná-

vinem 50 m a v šířkách 1,05 a 1,37 m.

životnoSt a poUžití
Materiál je vzhledem k nízké ceně vhodný pro 

krátkodobé interiérové kampaně ve větším 

rozsahu, kdy se životnost pohybuje v rozmezí 

dvou až tří měsíců v závislosti na použití.

Při výrobě podlahové grafiky vždy dbejte 

na to, aby grafika neměla ostré rohy, vždy je 

zakulacujte, prodlužujete tak životnost aplika-

ce. Před laminací vždy nechte rozvinuté tisky 

vyschnout alespoň 12 hodin. c

Uvažujete-li o digitálně tištěných tapetách 

profesionálně, určitě navštivte výstavu 

Reklama–Polygraf. Na stánku HSW najdete 

dva produkty, které používá většina vel-

kých evropských výrobců tapet. 

Jde o speciální návrhový a ripovací software 

Avacadcam (www.avacadcam.com) a automa-

tickou řezačku Fotoba 170 XLD WP. Software 

i řezačka sice nepatří mezi levné vybavení, 

ale seriózní produkce bez nich není možná, 

což podle údajů dodavatelů potvrzuje svým 

nákupem 70 % evropských výrobců digitálně 

tištěných tapet. Vzhledem k rozvoji tohoto 

segmentu trhu máte nyní ideální příležitost 

seznámit se s produkty, které zatím nejsou na 

českém trhu digitálního tisku známé. c

Bez čeho se neobejde 
profesionální výroba 
tapet

úspěch Durstu 
na polském trhu 
s keramikou 

Výroba keramických obkladů má v Pol-

sku dlouhou tradici. Dnes se polské firmy 

úspěšně prosazují na globálním trhu i díky 

digitálním tiskárnám od společnosti Durst.  

Přitom to s polskou produkcí v devadesátých 

letech vůbec nevypadalo růžově. V té době zís-

kaly až 60% podíl na trhu zahraniční firmy.

Polští výrobci se však nevzdali a zaměřili svou 

nabídku na evropský a posléze na světový trh. 

Kromě potenciálu, který skýtá velmi kvalitní 

hlína, věnovali velkou pozornost designu. 

Dnes je Polsko po Itálii a Španělsku třetím 

největším producentem keramických obkladů 

v rámci Evropské unie.

loKální ZaStoUpení
Pro Durst je tento trh velmi zajímavý, a i když 

je Polsko relativně blízko, vytvořila tu firma 

lokální zastoupení v podobě úzké spolupráce 

s firmou Polimpex. Durst chápe důležitost 

snadno dosažitelného servisu a komunikace 

v polském jazyce. Jako příklad může sloužit 

třeba firma Keramika Paradyż, která má ve 

svých různých závodech nainstalovány již 

čtyři tiskárny na keramiku Gamma 75 HD-R 

a jednu Pictocer HD. Tento flatbed je navržen 

speciálně pro vývoj designu a malosériovou 

výrobu dekorů na zakázku. Tyto stroje jsou 

instalovány i ve firmách Keramika Pilch či 

Creative Cerart. Posledně jmenovaná dokonce 

investovala do druhé tiskárny potom, co 

na svém prvním stroji během jednoho roku 

potiskla více než 40 000 m2 obkladů. c

KRáTcE 
NOvINkY



KRáTcE

NOvINkY

Onyx graphics
slaví 25 let

Významné výročí oslavuje společnost Onyx 

Graphics. V roce 1989 byla první softwa-

rovou firmou na světě, která vytvořila 

RIP a tiskové workflow pro velkoplošný 

digitální tisk.

Za čtvrtstoletí své existence byla často 

oceněná na mezinárodních fórech. Její řešení 

poskytují efektivní pracovní postupy a firma 

stále pomáhá tiskařům snižovat náklady 

na tisk a zvyšovat produktivitu. 

 

ZnaloSti a ZKUšenoSti
Jádro úspěchu společnosti Onyx Graphics 

tvoří rozsáhlé znalosti chování a správy barev, 

díky nimž vyvinula jedinečné řešení optimali-

zované pro velkoplošný digitální tisk. Dnes 

firma zaměstnává devět specializovaných 

odborníků na color management. Vedoucí to-

hoto týmu Max Derhak zastává post vicepre-

zidenta International Color Consortium (ICC).

Firma Onyx Graphics je celosvětově uznávána 

jako tvůrce softwaru, který umožňuje uživa-

telům rychle a snadno vytvářet konzistentní 

a vysoce kvalitní tiskové výstupy. c

Hliníkový Graphic Profile z produkce švéd-

ské společnosti Expolinc jednou provždy vy-

řeší otázku, jak snadno a elegantně pověsit 

vytištěnou grafiku. 

Umožní připevnit plakáty či bannery s tloušť-

kou do 0,8 mm a pověsit je na zeď či do pro-

storu. Grafika je uchycena pomocí modulu 

Snap bez šroubů či lepidla. Symetrický tvar 

a vycentrování grafiky zajistí, že obrázek visí 

rovně a vypadá stejně luxusně z obou stran. 

Profil nemá žádný pružinový mechanismus, 

který by omezoval možnost profil zkrátit 

na požadovanou délku nebo bránil v navrtání 

na stěnu. c

Expolinc graphic 
profile

V poslední době roste zájem klientů o promě-

nu interiérů.

„Máme v tomto ohledu co nabídnout. Aplikací 

speciálních fólií na zeď lze této zásadní pro-

měny hravě dosáhnout,“ uvádí Marek Němčík, 

ředitel společnosti Factory a pokračuje: „Prací 

se speciálními fóliemi se zabýváme dlouho-

době. Sledujeme moderní trendy v této oblasti 

a neustále pilujeme způsoby aplikací.“

MateRiálY od FiRMY Mactac
Wallwrapové fólie od americké firmy MACtac 

si firma oblíbila především kvůli jejich spoleh-

livosti a univerzálnosti. Tato tisková média 

lze aplikovat na široké spektrum povrchů 

jako beton, sádrokarton, dřevo, kov nebo štuk. 

Znatelnou výhodou je také to, že je lze na roz-

díl od obyčejných samolepek a tapet nalepit 

i na hrubě strukturované povrchy. Odpadá 

tak mnohdy velice náročná povrchová úprava. 

Digitální potisk fólií ve Factory provádějí 

na strojích Mutoh ValueJet, které pravidelně 

kalibrují a používají do nich originální certi-

fikované inkousty. Tisk se následně laminuje 

lesklou či matnou laminací, což zajistí jeho 

ochranu proti mechanickému poškození 

a stabilitu barev. 

pRoFeSionální WRappinG teaM
Velký důraz kladou ve firmě na profesionální 

aplikaci fólií. Používají celou řadu speciál-

ních aplikačních pomůcek. „Členové našeho 

wrappingového týmu jsou náležitě proškoleni 

a mají bohaté zkušenosti. Před samotnou re-

alizací provádíme analýzu povrchů a navrhu-

jeme optimální technologické řešení,“ uzavírá 

Marek Němčík. c

factory nabízí
polep na zdi



Chtějte víc.
Evropská premiéra nejlepší latexové tiskárny všech dob.
Na veletrhu Reklama–Polygraf 13. 5.–15. 5. uvidíte jako první v Evropě 
novou tiskárnu řady HP Latex 300. Nadchne kombinací vysokého výkonu 
s bezkonkurenční všestranností. Přesvědčí novými inkousty s odolností 
hardsolventu a ještě lepší kvalitou tisku. Zaujme nízkoteplotní technologií 
zabraňující kroucení nebo tiskem na vlajkovinu bez podkladového papíru. 
Potěší cenou stroje i inkoustu. To vše a mnohé další ohlašuje začátek nové éry 
tisku bez kompromisů.

Více na: hsw.cz/latex nebo hp.com/go/latex

HP Latex 310

HP Latex 360

HP Latex 330


