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Nové fólie a laminace Intercoat 
Nově jsme zařadili do nabídky samolepicí monomerické tiskové fólie 

a laminace, které nabízejí zpracovatelům zajímavé benefity.
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Tenisky se třemi pruhy jsou sice levnější, ale vypadají hůř, 

vydrží toho třetinu a jsou méně pohodlné než stejný model 

vyráběný před lety. Ty lepší, kvalitní si dnes už bohužel 

nekoupím. V rámci optimalizace zisku a tlaku na nízké ceny 

se přestaly vyrábět. A co to má společné se signmakingem? 

V posledních letech enormně roste tlak na cenu nejen 

v signmakingu. Na první pohled vypadá skvěle, že napří-

klad PVC desky nebo hliníkové sendviče se dají koupit za po-

loviční cenu než před pár lety – a to i bez započítání vlivu 

inflace. Vyvstává však zásadní otázka. Snížila se pouze cena 

desek, nebo je nižší i životnost, zpracovatelnost a další para-

metry? Myslím, že na základě mnoha vlastních zkušeností 

všichni odpověď známe. Výrobou v Asii lze výrazně ušetřit 

především na ceně lidské práce a tím i na části výrobních 

nákladů. Naopak se hodně zdražuje doprava a ještě je třeba 

připočítat clo. Značná část ostatních dosažených úspor už 

má negativní vliv na kvalitu. Významnou složkou ve snižo-

vání cen je šetření na vstupních materiálech. Používají se 

recyklované suroviny proměnné kvality dovážené z USA či 

Evropy, kde se jich zbavujeme. To přináší neustále se měnící 

parametry produktů. Rovněž používané výrobní technolo-

gie mají obvykle vyšší tolerance než ty v Evropě. A asi netře-

ba hovořit o odlišných měřítkách kvality v různých částech 

světa. To vše vede k většímu rozptylu vlastností materiálů, 

nejen co se týče jejich životnosti. Nyní se radujeme, že je sko-

ro všechno levnější. Trendem doby je vyrábět lacino, rychle, 

krátkodobě – v tomto pořadí důležitosti. Tlaku na cenu se 

těžko odolává a tomu se přizpůsobují i producenti, kteří 

dříve vyráběli skutečně kvalitní zboží. Jen se bojím, aby se 

nám to v konečném důsledku neprodražilo. 

Jan Bejček 
oddělení strategického rozvoje HSW Signall
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Při snaze tuto situaci změnit jsme se zaměřili 

mimo jiné i na tapety, které jsou z hlediska 

digitálního tisku asi nejčastější aplikací interi-

érového designu. Pro maximální pokrytí celé 

republiky jsme vyhlásili celkem šest termínů 

workshopů v místech, kde projevili zpraco-

vatelé a výrobci tapet největší zájem. Během 

června a července proběhla v Praze, Brně 

a Ostravě první čtyři školení.

TAPETy U NÁS A V zAHRANIčí
V úvodu školení jsme provedli srovnání situ-

ace u nás a v zahraničí. Konstatovali jsme, že 

trh tapet je v Česku ve srovnání se zahraničím 

velmi slabý. Na základě HP Wallcovering 

Summit, který se konal v březnu 2014 ve Špa-

nělsku, jsme ukázali příklady firem, u nichž 

představují tapety velkou část jejich produkce. 

Jednou z nich je designové studio Markuse 

Benesche, o kterém jsme psali v minulém čísle. 

Dalším příkladem může být polská firma 

Consalnet, která tiskne výhradně na latexo-

vých technologiích neuvěřitelných 10 000 m2 

tapet denně. Zahraniční zkušenosti, použí-

vané materiály a způsoby prodeje tak byly 

malým předkrmem v úvodu školení.  

80 % VýSLEDkU URčUJETE JEšTě 
PřED LEPENíM

„…jeden z největších problémů tapetování je 

správná volba druhu tapety vzhledem k charakteru zdí a typu interiérů, 

kde se bude lepit. Rovněž je důležitý způsob výroby, nastavení tiskárny, 

nastavení jednotlivých pásů, co se týče šířky, délky a velikosti přelepů. To 

vše s ohledem na grafiku. Tím se ze 70–80 % určuje způsob lepení a vhod-

nost či nevhodnost použití tapety pro konkrétní aplikaci. Tapetář lepící 

tapetu může ovlivnit jen zbývajících 20–30 % výsledku…“

Tímto výňatkem z odpovědi na jeden e-mailový dotaz začalo školení teo-

retické části. V něm jsme se zabývali designem, volbou tiskové technolo-

gie, zkreslením souborů při tisku, nastavením panelů a přelepů. Nevy-

nechali jsme ani otázky homogenity barev, tiskového rozlišení, velikostí 

tiskového bodu atp. 

Stejně jako u celopolepu automobilu nelze zvolit jakoukoli samolepku, 

i pro polepy zdí je třeba vybrat odpovídající tapetu. Hlavní část školení 

se proto týkala rozdělení tapet podle jejich vhodnosti pro různé druhy 

interiérů a aplikací. 

Zaměřili jsme se především na vliesové tapety (v nabídce HSW Signall pro-

dávané pod názvem Neschen Erfurt) a rovněž nejprodávanější PVC tapety 

(Neschen Solvoprint Wallpaper). Účastníky často překvapily diametrálně 

odlišné způsoby lepení i použití. Důležitou součástí bylo předání rozsáh-

lých návodů na zpracování každého z typů těchto tapet.

PRAkTIckÁ čÁST
V praktické části jsme si následně ukázali způsoby jednotlivých postupů 

lepení podle typu tapety a lepení na sraz i s prořezem. Zde byly dobře vidět 

rozdíly v kvalitě tapet i v konečném výsledku. Výsledky při lepení nevhod-

ným způsobem byly odstrašujícím příkladem, naopak práce s vliesovými 

tapetami Neschen Erfurt s egyptskými motivy byla příjemná a dosáhli 

jsme špičkových výsledků. V případě zájmu se můžete podívat na www.

hsw.cz/tapetomanie, kde je možné rezervovat si poslední z několika vol-

ných míst na tomto školení. c

Tapetomanie v praxi
Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz

Projekt série wokshopů pod názvem Tapetomanie vznikl před výstavou 

Reklama–Polygraf s cílem podpořit rozvoj trhu interiérového designu. 

Tato oblast hraje v porovnání s okolními zeměmi v České republice jen 

okrajovou roli a to je velká škoda. 

Atraktivní motiv 

Egypta jsme mimo 

jiné  použili na   

tapetě Neschen  

Erfurt 615

V praktické 

části   jsme 

ukázali různé 

způsoby lepení 

konkrétních 

typů  tapet
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pŘedSTAvujeme

muTOH

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

Tři novinky 
od mutohu

Na veletrhu FESPA Digital představila společnost Mutoh tři 

nové tiskárny. Jedná se o kompaktní 24“ roll-to-roll tiskárnu 

a dvě tiskárny LED UV zaměřené na speciální a průmyslové 

tiskové aplikace. Na stánku nechyběly ani nedávno uvedené 

stroje řady Mutoh ValueJet 1638X.

Když si nalistujete další stránku, narazíte 

na článek o nových průmyslových tiskárnách 

Durst. To jsou dnes vlajkové lodě digitálního 

velkoformátového tisku určené pro produkci 

v řádech stovek metrů. Existuje však mnoho 

firem, které potřebují tisknout jen několik 

metrů nebo malé série drobných předmětů. 

A právě na tyto menší uživatele z řad malých 

firem, grafických studií a designérů se zaměři-

li konstruktéři Mutohu. Dvě ze tří nových tis-

káren jsou totiž určeny začínajícím tiskařům 

nebo firmám, kteří mají digitální tisk jen jako 

doplněk jiným aktivitám.

muTOH VALuEJET 628
Nejmenší, jen 24“ (610 mm) široká roll-to-roll 

eco solventní tiskárna z rodiny Mutoh je urče-

na pro ekonomicky nenáročný vstup do světa 

velkoplošného tisku. Výhodou je použití 

stejných inkoustů jako u vyšších modelů. To 

znamená, že ve srovnání s pigmentovými in-

kousty obvykle používanými v této velikostní 

kategorii přináší podstatně větší exteriérovou 

odolnost, a především schopnost potiskovat 

i velmi levné materiály určené pro produkční 

tiskárny. Stroj je vybaven nejnovější generací 

micro piezoelektrické tiskové hlavy s osmi 

kanály pro barvy CMYK. Uplatní se v oblasti 

komerční grafiky, pro výrobu samolepek, 

orientačního značení atp. 

Existuje mnoho 
firem, které potřebují 
tisknout jen několik 
metrů nebo malé série. 

muTOH VALuEJET 426uF
Model stolní LED UV tiskárny o rozměru 

A3+ umožňuje potisknout širokou škálu 

pevných materiálů o síle až 7 cm. Pro tech-

nologii LED UV vytvrzování byly vyvinuty 

nové inkousty s označením Mutoh LED UV 

VOC-free. Maximální plocha vloženého média 

je 483 × 329 × 70 mm. Tiskárna je určena pro 

potisk zakázkových dárkových předmětů, 

prototypů obalů, štítků, nálepek, odznaků 

a speciálních průmyslových výrobků. 

muTOH VALuEJET 1626uH
Poslední novinka je hybridní UV tiskárna 

s pracovní šířkou 64“ (165 cm), která rovněž 

využívá technologii LED vytvrzování in-

koustu. Malým a středním firmám umožňuje 

univerzální tisk na rolové i deskové materiály. 

LED UV vytvrzování je vhodné i k potisku 

materiálů citlivých na teplo jako ABS, poly-

karbonát, polystyren, polyetylen, akrylát či 

polypropylen. Tiskárna pracuje v systému 

míchání barev CMYK s možností tisku bílou 

barvou a lakem. c

Mutoh ValueJet 628

Mutoh ValueJet 426UF

Mutoh ValueJet 1626UH
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TecHNOlOgIe 
uV TISkáRny DuRST

První pololetí tohoto roku se v Durstu neslo v duchu technologických inovací. Zůstat na špičce 

technického pokroku je totiž stejně těžké jako být vrcholovým sportovcem. V úsilí nelze ani na chvíli 

polevit, protože na prvenství stále čeká zástup odhodlaných konkurentů. 

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

Durst své novinky představil na dvou nejvýznamnějších 

oborových akcích – veletrzích ISA v americkém Orlandu 

a FESPA Digital v Mnichově.

Před americkým publikem uvedla v dubnu společnost Durst 

na trh novou řadu tiskáren Durst Rho P10 Series a rolovou 

tiskárnu Durst Rho 312R. V Evropě byla prezentována subli-

mační tiskárna Durst Rhotex HS a nová řada nejvýkonněj-

ších tiskáren Durst Rho 1300. 

DURST RHO P10 SERIES
Tato skupina několika typů tiskáren nazvaná Rho P10 

HS Series využívá tiskové hlavy Durst Quadro Array 10M 

s dvojnásobným počtem trysek. Nově používá kombinaci 

LED Pin vytvrzování, které prakticky okamžitě fixuje kapky 

inkoustu na médiu, a vytvrzování klasickými UV lampami, 

jež v druhé fázi proces dokonale dokončí a zajistí rychlé vy-

tvrzení i při maximální rychlosti tisku. Uvedení předchozí 

řady tiskáren P10 Series s rozlišením až 1000 dpi znamenalo 

před dvěma roky zavedení nového standardu kvality pro 

průmyslový inkjet. Nyní je tatáž kvalita k dispozici u stroje 

s rychlostí tisku až 400 m²/hod. 

DURST RHO 312R
Jde o rolovou tiskárnu s pracovní šířkou 3,2 metru, která 

poskytuje vysokou kvalitu tisku s rozlišením až 900 dpi. 

Využívá tiskové hlavy Durst Quadro Array 12M s techno-

logií Variodrop a kapičkami inkoustu o velikosti 12 piko-

litrů. Stroj je schopen dosáhnout výkonu až 240 m²/hod. 

Konstrukce umožňuje tisknout současně dvě různé zakázky 

na dvě různé role s šířkou 1,6 m. 

UV inkousty Durst Roll Ink neobsahují žádné prchavé látky 

VOC a splňují přísná ekologická kritéria pro certifikaci Nor-

dic Swan. Kromě toho vysoká pigmentace inkoustu snižuje 

jeho objemovou spotřebu, a tiskárna tak poskytuje nízké 

náklady na m² a velmi dobrou návratnost investic. Tiskárna 

byla navržena pro firmy, které chtějí vstoupit na trh velko-

formátového tisku nebo rozšířit svou nabídku tiskových 

zakázek. d

Durst zase posunul          
          hranice možného

Durst Rho P10 

Series

Durst Rho 312R
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Durst Rhotex HS

Durst Rho 1300

DURST RHOTEx HS
Rhotex je odpovědí značky Durst na požadavky trhu v ob-

lasti potisku textilu a produkce Soft Signage aplikací. Trh 

potištěného textilu se stále rychle rozvíjí a i v tomto roce 

se očekává nárůst o 30 %. Rhotex HS je typickým průmys-

lovým řešením pro roční objem tisku na úrovni 500 000 m² 

za vysoce konkurenceschopné ceny.

Již dosavadní model, Durst Rhotex 322, byl nejrychlejší sub-

limační tiskárnou na trhu. Nový Rhotex HS (High Speed) 

zvýšil rychlost až na dvojnásobek a náklady konkuruje 

i analogovým řešením. Navíc poskytuje všechny výhody 

digitální technologie a tiskne rychlostí až 300 m²/h.

Stroj je osazen tiskovými hlavami Durst Quadro Z s více 

než 49 000 tryskami a rozlišením až 1200 dpi. Objem kapky 

inkoustu se může měnit v hodnotách 7, 14 nebo 21 pikolit-

rů. Technologie Grey Scale umožňuje tisk vysoce kvalitní 

grafiky i ve stupních šedi. Použité sublimační inkousty jsou 

na vodní bázi, neobsahují žádné těkavé látky VOC a jsou bez 

zápachu. Dosahují stálobarevnosti stupně 5–6 škály Blue 

Wool a poskytují životnost grafiky až dva roky v exteriéru.

Rhotex HS tiskne na role s maximální šířkou do 330 cm nebo 

na dvě role najednou se šířkou až 160 cm. 

řADA TISkÁREN DURST RHO 1300 
Další posun hranic produktivity velkoformátového tisku 

přinášejí modely Durst Rho 1312 a Rho 1330. Tyto vysoce 

výkonné deskové UV tiskárny jsou ideální pro plně automa-

tizovanou výrobu ve velmi vytížených provozech, kde na-

bízejí vysoký výkon, dlouhodobé nasazení v průmyslových 

podmínkách a zachovávají výhody digitální technologie pro 

tisk jakkoli velkých i malých sérií. Maximální rychlost tisku 

se u stroje Durst Rho 1312 pohybuje na úrovni 620 m²/h, Rho 

1330 dosahuje úctyhodných 1250 m²/h. Mezi konstrukční 

vylepšení můžeme zařadit úpravy transportního systému 

média, kde se využívá vyššího vakua než dosud a přesnější 

registrace pozice média. To zaručuje vyšší spolehlivost a lep-

ší výkon při tisku na problematická média, jako je například 

vlnitá lepenka. Použití inkoustů ze skupiny Llow UV snížilo 

tepelné namáhání médií, takže do stroje mohou vstupovat 

i materiály citlivé na teplo. Díky tomu se rozšířila nejen 

paleta potiskovatelných materiálů, ale i konečných aplikací.

Konstrukce řady Rho 1300 umožňuje využít pro média 

s maximálním rozměrem 125 × 250 cm režim Gradual Flow 

Printing. Médium se pohybuje na pásu, kde se postupně 

nanáší inkoust. Grafika tak vzniká postupně, a tím se 

zajistí hladší tóny na velkých plochách s vysoce lesklým 

povrchem, dokonce i při nejvyšších rychlostech. c

Inkousty Durst Roll 
Ink splňují náročná 
kritéria pro certifikaci 
Nordic Swan. 
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vÝSTROj A vÝZBROj
Hp LATEx 360

Vyšší PRODUkTIVITA
Model HP Latex 360 s pracovní šířkou 1,63 m 

dosahuje výkonu 17 m2/hod v interiérové 

a až 31 m2/hod v exteriérové kvalitě. Automa-

tický odvíječ a navíječ jsou určeny pro role 

s maximální hmotností 42 kg. Vkládání média 

je upraveno tak, aby s ním mohla snadno 

manipulovat jedna osoba.

HP 831 LATEx INkS
Tiskárna využívá inkousty nejnovější genera-

ce stejně jako průmyslová tiskárna HP Latex 

3000. Jejich odolnost vůči poškrábání je srov-

natelná s hard solventními inkousty. K poly-

merizaci potřebují nižší teplotu, a proto lze 

potiskovat i tenké materiály citlivé na teplo.

Hp Latex 360
Michal kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz

Společnost HP považuje uvedení třetí generace svých latexových 

tiskáren za dokonce ještě významnější než premiérové představení 

latexové technologie v roce 2008. 

HP LATEx OPTIMIzER 
Technologie převzatá z průmyslového modelu 

HP Latex 3000 funguje jako magnet, který 

přitahuje kapky inkoustu, a tím zajišťuje 

jejich mimořádně přesné umístění na médiu 

i za vysokých rychlostí tisku a pro dosažení 

perfektní kvality.

OMAS A OBOUSTRANNý TISk 
Osvědčenou technologií kontroly posuvu 

média Optical Media Advance Sensor pro 

zabránění bandingu pomáhá i při registraci 

polohy média v režimu oboustranného tisku. 

Proces nastavení pozice tisku na rubovou 

stranu média je pak díky systému OMAS 

automatický. 

INk cOLLEcTOR
Umožňuje potisk široké řady lehkých textil-

ních médií a mesh bannerů i bez podkladové-

ho papíru. Jasných a sytých barev je možné 

dosahovat i na textilu určeném pro sublimač-

ní tisk.

JEDNODUcHé OVLÁDÁNí
Uživatel komunikuje s tiskárnou pomocí 

intuitivního menu na 8“ dotykovém displeji, 

který se ovládá jako tablet či chytrý telefon. 

Zobrazuje se skutečný náhled zakázky, díky 

vestavěnému spektrofotometru může uživatel 

využít i funkci automatického vytváření 

vlastních ICC profilů. Tomuto tématu se 

podrobně věnujeme v článku na straně 20. c
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vÝSTROj A vÝZBROj

TISkáRny

Typické aplikace

TAPETy
Díky popularitě a míře ziskovosti se digitálně 

tištěné tapety často uvádějí na prvním místě 

vhodné aplikace pro latex. To, že je ekologic-

ká a pachu prostá latexová technologie pro 

tisky do interiérů ideální, potvrzují všechny 

dostupné atesty. 

WRAPINg
Polep dopravních prostředků je dalším seg-

mentem, který má zejména v našich podmín-

kách potenciál růstu. Latexové tisky mají 

vynikající roztažnost a malý pokles sytosti 

barev i při velkých deformacích.

PROSVěTLENé APLIkAcE
Vysoká sytost inkoustů a snížení teploty 

potřebné pro sušení tisků ještě dále rozšířily 

uplatnění latexových tiskáren v oblasti pod-

svícených aplikací. Nyní lze využít mnohem 

širší paletu backlitových filmů a je zde i mož-

nost oboustranného tisku.

FOTOgRAFIE
Společnost HP své latexové tiskárny nikdy ne-

prezentovala jako fototiskárny, nicméně jejich 

výsledky s rozlišením 1200 dpi plně vyhovují 

i velmi náročnému divákovi nebo profesionál-

nímu fotografovi.

TExTIL
Latexové tisky dosahují i na textilních médi-

ích vysokou kvalitu reprodukce jak obrazu, 

tak barev. Jedinou konkurencí je sublimace. 

Latexové tisky jsou velmi oblíbené v napí-

nacích prosvětlených rámech či v oblasti 

soft signage nebo ve výstavnictví. Latexem 

potištěný textil přináší pocit luxusu, který je 

velkou přidanou hodnotou. 

INTERIéR I ExTERIéR
Nejsilnější zbraní latexových tiskáren je jejich 

univerzálnost. Spojují vysokou kvalitu tisku 

s exteriérovou odolností. c
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Zodpovědné zacházení s přírodou

Společnost Neschen je tradičním partnerem environmentálního fotofestivalu 

Horizonte Zingst, v rámci něhož letos již produkovala výstavu v exteriéru přímo 

na pobřeží Baltského moře. Další z výstav, jejímž autorem je Jan Michael Hosan, 

nese přiléhavý název – Motýli. 

Motiv křehké krásy motýlů plně odpovídá mottu letošního, 

již sedmého ročníku festivalu – Zodpovědné zacházení s pří-

rodou. Součástí festivalu je i fotografický workshop, kdy se 

celé nádherné okolí místa konání stává ateliérem. 

Výstava Motýli je umístěna v centrální části areálu a je 

jakýmsi jeho ústředním bodem. Velkoformátové fotogra-

fie mají rozměr 3 × 3 metry a byly vytištěny na bílou PVC 

samolepicí fólii Neschen Solvoprint Performance 80. Tato 

kvalitní polymerická samolepicí fólie je velice oblíbená pro 

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

Na kvalitě snímků 

je vidět, že se 

autor Jan Michael 

Hosan specializuje 

na technologickou, 

průmyslovou 

a vědeckou 

fotografii

Environmentální 

festival Horizonte 

Zingst připomíná 

lidem „Buď opatrný“ 

při zasahování 

do přírody. Motýl 

je dokonalým 

symbolem nutné 

obezřetnosti.

svou univerzálnost a prodlouženou životnost pro všechny 

exteriérové aplikace na rovné i mírně zaoblené plochy.

Ochranu povrchu zajistila laminace Neschen Filmolux 

Performance Matt, rovněž polymerické PVC s UV filtrem. 

Oba materiály vytvářejí certifikovaný sendvič s životností 

pět let v exteriéru. Kombinace materiálů zajišťuje nejenom 

dokonalou ochranu digitálně tištěných zvětšenin foto-

grafií, ale eliminací odlesků na matném povrchu zvyšuje 

komfort diváka i za silného slunečního světla. c
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ZünD

HSWINFO ZÁŘÍ 2014        9

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

Zünd
se soustředí 
na workflow

Expozice společnosti Zünd na veletrhu FESPA 

Digital 2014 byla ukázkou řešení vysoké 

produktivity ve všech aspektech digitálního 

formátování a dalších dokončovacích operací. 

Modulární konstrukce řezacích systémů Zünd umožňuje 

sestavit vhodnou konfiguraci i pro velmi specifické potřeby 

výroby a také aplikovat vysoký stupeň automatizace.

Primárním zaměřením expozice společnosti Zünd bylo 

ukázat možnosti zvyšování efektivity výrobního procesu. 

Vzájemná konfigurace softwarových a hardwarových kom-

ponentů je optimalizovaná pro maximální produktivitu 

u typických úloh, které se vyskytují u většiny poskytovate-

lů tiskových služeb. Kromě toho jsou k dispozici automatic-

ké systémy pro manipulaci s materiálem, které maximálně 

omezují manuální zásah obsluhy a výrazně zvyšují efektivi-

tu workflow.

AuTOmATIcký pODAVAč
Ukázkou řešení, které snadno a výrazně zvýší produktivitu, 

je automatický podavač archů. Bez zásahu obsluhy zajistí 

kontinuální nakládání předtištěných archů a lehčích desek, 

které tak mohou být zpracovávány v plně automatizovaném 

workflow. 

ŘEZAcí SySTém TAnDEm
Návštěvníky dále zaujal řezací systém Zünd G3 M-2500 

s poloautomatickým výrobním workflow, označovaným 

jako Tandem. Jde o to, že současně s řezáním může být ze 

stroje odebírán a na něj nakládán další materiál. Pracovní 

plocha je přitom rozdělena na dvě části – přední a zadní, obě 

se samostatně ovladatelným vakuem. Když se po naložení 

materiálu v některé z nich znovu zapne vakuum, pokračuje 

zpracování i tam. 

Na veletrhu pracoval tento plotr s vysoce výkonným 

oscilačním nástrojem EOT-250. Ten je vybaven motorovým 

pohonem a dokáže zpracovat i sendvičové desky při maxi-

mální rychlosti.

ROLOVá méDIA
Další ukázkou bylo pracoviště na zpracování rolových 

médií a textilu pro role o hmotnosti až 100 kg. Sofistikovaný 

systém zajišťuje rovnoměrné napětí i u nejnáročnějších 

textilií, takže při zpracování se na nich netvoří vlny ani 

nedochází k tvarové deformaci. Pracoviště může být pro-

dlouženo o nástavec tak, aby ani při výměně role nedošlo 

k přerušení práce.

ZünD cuT cEnTER 
Pro ovládání všech pracovišť slouží nejnovější verze řídicího 

softwaru Zünd Cut Center (ZCC). Novinkou je například 

vytváření komplexních dat s podrobným seznamem časů 

operací pro každou pracovní stanici. Zajišťuje tak podklady 

pro integraci do firemního informačního systému a lze tak 

velmi přesně sledovat náklady v průběhu každé fáze výroby.

kyVADLOVá DOpRAVA
Společnost Zünd využila příležitost, že se letos veletrh 

konal v Mnichově, který je vzdálen jenom dvě a půl hodiny 

jízdy od jejího ústředí ve švýcarském Altstättenu, a zájemce 

dopravovala kyvadlovou dopravou i do svého showroomu, 

kde se mohli seznámit s mnohem rozsáhlejší ukázkou řešení 

pro další reklamní i průmyslové aplikace. c

Automatický podavač

Zünd Cut Center

Systém Tandem

Systém pro zpracování rolí



10  HSWINFO ZÁŘÍ 2014        

mATeRIÁlY 
nOVé  FÓLIE

Mezi hlavní výhody samolepicích fólií Intercoat patří čtyřletá životnost  

bílých tiskových fólií, atest nehořlavosti B1, variabilita používaných 

lepidel a v neposlední řadě příznivá cena. Protože se jedná o ucelenou 

rodinu válcovaných PVC materiálů se stejnými rozměry a parametry, 

v konečném důsledku to zjednodušuje orientaci v nabídce. Jsou kompati-

bilní s eco, mild a hard solventními inkousty stejně jako s latexovými a UV 

inkousty.

TISkOVé FóLIE INTERcOAT
Intercoat White Gloss 1600 je bílá lesklá verze, Intercoat White Matt 1441 

je označení bílé matné varianty. Obě řady mají žádanou tloušťku 100 mic. 

a k dispozici jsou s lepidly permanentními nebo snímatelnými, popř. či-

rými nebo šedými. Poslední je čirá samolepicí fólie Intercoat Transparent 

Gloss 1612. Celkem je tedy v nabídce osm různých tiskových specifikací. 

K tiskovým materiálům dále patří dva druhy laminace Intercoat Matt 

Protec 303 a Intercoat Gloss Protec 382. Základní šíře jsou 1,05, 1,37 a 1,52 m 

při návinech 50 m. 

PříPRAVA PROFILŮ
Od roku 2015 by měly tyto materiály nahradit dosavadní – ne úplně pře-

hlednou – nabídku krátkodobých a částečně střednědobých fólií. Jedná 

se o jednu z nejvýznamnějších letošních změn v produktové skupině 

materiálů pro digitální tisk. V současné době se vytvářejí tiskové profily 

na vybrané kombinace tiskových médií a hardwaru. c

monomery Intercoat
Vojtěch Hlaváček | produktový manažer | vojtech.hlavacek@hsw.cz

HSW Signall navázal obchodní spolupráci s německou firmou Intercoat a zařadil 

do nabídky jejich monomerické tiskové fólie a laminace. Cílem je poskytnout 

kompaktní řadu konkurenceschopných materiálů, které, ač patří v oblasti PVC 

samolepicích fólií k nejlevnějším, nabízejí zpracovatelům zajímavé benefity. 

V případě, kdy je 

potřeba překrýt 

původní barevný 

podklad, je šedé 

lepidlo ideální 

volbou

Monomerické 

tiskové materiály 

jsou vhodné pro 

krátkodobé až 

střednědobé 

aplikace

U řady aplikací je třeba 

výsledný tisk chránit 

laminací. K tiskovým 

materiálům Intercoat 

patří dva typy: matná 

Intercoat Matt Protec 

303 a lesklá Intercoat 

Gloss Protec 382
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Potřebujete rychle prezentovat maketu obalu nebo POP 

kartonový stojan? Nyní máte k dispozici pohodlný nástroj 

v podobě Adobe Illustrator pluginu Zünd Design Center 

(ZDC). Vše je optimalizováno tak, abyste navržený výrobek 

mohli rovnou zpracovat na stolových plotrech Zünd.

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

Základem ZDC je komplexní knihovna standardizovaných vzorů pro 

výrobu obalů a stojanů z kartonu nebo vlnité lepenky. Stačí jen vybrat 

vhodnou předlohu z knihovny a zadat požadované rozměry. Pak už jenom 

přidáte loga, grafiku, barvu a další designové prvky. Ve 3D náhledu si 

návrh důkladně prohlédnete a můžete jej exportovat do PDF nebo PNG 

souborů.

kOMPLExNí kNIHOVNA 
V knihovně ZDC jsou dostupné stovky vzorů konstrukcí z kartonu či 

vlnité lepenky. Výběr usnadňuje orientační 3D náhled. Všechny návrhy 

v knihovně jsou parametrické, takže se dají proporcionálně zvětšovat. Vše, 

co musíte udělat, je změnit nejdůležitější rozměr, všechny další  jsou auto-

maticky přepočítány a upraveny s ohledem na tloušťku materiálu. 

3D VIzUALIzAcE 
S programem Adobe Illustrator máte přístup k široké škále kreativních 

funkcí a možností pro navrhování. Ve virtuálním 3D náhledu ZDC můžete 

průběžně ověřovat, jak změny návrhu ovlivní složený výsledný produkt. 

Náhled Funkce 3D pracuje se vzory z knihovny stejně jako s těmi, které 

sami navrhnete. 

DIgITÁLNí PREzENTAcE 
Výsledek lze ihned předvést klientovi. Navíc můžete  snadno exportovat  

několik variant řešení do interaktivního 3D PDF souboru a zákazník 

si může návrhy zevrubně prohlédnout a vybrat si konečnou verzi. Celý 

proces návrhu a schvalování se tak výrazně urychlí. Data z programu jsou 

připravena pro bezproblémový import do řídicího softwaru pro plotr – 

Zünd Cut Center. c

Zünd Design center

SOFTWARe
ZünD

Ve virtuálním 3D náhledu vidíte, jak změny návrhu ovlivní 

složený výsledný produkt
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medAIlON 
ORAnGE FAcTORy

Citát z Písma praví: „Nejenom chlebem živ je člověk...“ Stejný 

princip panuje i na této škole ve vztahu k teorii. Proto stu-

denti v rámci svých prací řeší konkrétní zakázky. Orange 

Factory tak během tří let připraví své studenty nejenom 

po odborné stránce, ale provede je i úskalím reálného života 

a celým procesem komunikace se zadavatelem, schvalová-

ním, obhajováním svého návrhu až po honorář.

„Pro budoucí profesionální život studenta je velmi důležité, 

aby se dokázal adaptovat v tržních podmínkách,“ zdůraz-

ňuje ředitelka školy Andrea Čapková. „Naši studenti jsou 

dospělí lidé, sice mladí, ale už odpovědní za svá rozhodnu-

tí. Proto trváme na posvátnosti termínů. Je někdy těžké 

skloubit nadání a dochvilnost, ale procesy jsou nastaveny 

tak, aby i případná chvilková nepřízeň múz rozpracovaný 

projekt neohrozila.“

HRAVOST I řEMESLO
Hodně se toho napsalo o důležitosti prvního dojmu. Škola 

již svou fasádou ukazuje, jak lze ze strohé funkcionalistic-

ké školní budovy vytvořit sídlo umělecké školy. Vevnitř 

pak uvidíte mnoho studentských prací. Zaujme například 

aplikace výuky v oboru písmomalířství, ze zdí promlouvá 

množství citátů a životních moudrostí. 

Vtip, jiskra a často i nekonvenční pojetí témat ve vystave-

ných pracích jsou podtrženy dobře zvládnutým řemeslem. 

STUDIUM
Vyšší odborná škola nabízí tříleté studium, které studenty 

připraví na práci v multimediálních a reklamních agentu-

rách, grafických studiích, polygrafickém průmyslu a marke-

tingových odděleních společností zaměřených na výrobu 

a obchod.

Po absolvování studia naleznou uplatnění jako grafičtí 

designéři, produktoví fotografové, reklamní textaři, poradci 

v reklamě, account a event manažeři a produkční komerč-

ních výstav.

Za tím vším se skrývá práce pedagogů, mezi kterými jsou 

jak výtvarníci, tak jazykáři a specialisté na reklamní texty. 

Nechybí však ani základy práva, orientace v dějinách umění 

a spojení s nejmodernějšími technickými prostředky.

Praxe vyžaduje neustálý kontakt s nejnovějšími grafickými 

programy, takže studenti mají k dispozici aktuální verze 

nejrozšířenějších softwarů, ale musí se orientovat i v těch 

starších, protože mnoho firem poslední upgrady z finanč-

ních důvodů nemá.

čTyřI OBORy
Škola se při svém vzniku v roce 2004 ustavila nejenom 

na předpokladu sociálního významu reklamy jakožto hybné 

síly hospodářského rozvoje, ale především na schopnosti 

reklamy pozitivně formovat životní styl společnosti. Výuka 

Orange Factory
Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy Orange Factory připravuje odborníky 

pro náš obor od školního roku 2004/2005. Absolventi našli své uplatnění nejenom u nás, 

ale i v zahraniční. Možná i proto, že je jim na škole vštěpován základní zákon – Termín je 

posvátný! Pedagogové ke svým studentům přistupují laskavě, ale základní zákon se tu bez 

výhrad ctí, a možná i proto jsou zaměstnavatelé či obchodní partneři s absolventy spokojeni.

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

Titulní strana: 

Užitá fotografie, 

Jana Bauerová, 

3.F, komunikační 

kampaň k účasti 

České republiky 

na  EXPO 2015 

v Miláně, 2011
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Užitá grafika, Kamil Fišer, 3.G, komunikační kampaň na osvojení nového pozitivního návyku, „ Špaček v kleci,“ 2013, Media.

potom musí vnímat přípravu studentů v mnohem širším 

i hlubším kontextu společenského významu umělecké 

tvorby.

Obor Reklamní fotografie proto neformuje „pouze“ reklamní 

fotografy, ale formuje absolventy tak, aby byli samostatně 

tvořícími výtvarníky schopnými prosadit svou volnou 

tvorbu. 

Studenti oboru Reklamní grafika se během studia naučí 

vytvořit intelektuální i výtvarný koncept a následně jej 

vizuálně ztvárnit do obhajitelného projektu. V tomto oboru 

je vyučována reklamní tvorba v teoretické i praktické 

rovině, v historickém i soudobém a kreativním kontextu. 

Od nejjednodušších základů přes tvorbu piktogramů, logo-

typů, plakátů a tvorbu firemní vizuální identity až po řešení 

celorepublikových reklamních kampaní.

Obor výstavnictví pracuje s problematikou výtvarného 

řešení průčelí budov, začlenění světelné reklamy, výloh a re-

klamních štítů, orientačních dominant a uceleného řešení 

propagačních a výstavních akcí.

Strategie a obchod učí studenty, jakým způsobem myslet 

a pracovat v marketingové, obchodní a ekonomické oblasti 

firem. Učí se zásadám taktického marketingu, průzkumu 

trhu, pojmům a nástrojům strategií firem na trhu, hlavním 

kompetencím a filozofii marketingu.c

S čistými ulicemi a kouřením proti rakovině plic

KOMUNIKAČNÍ KAMPAŇ NA OSVOJENÍ NOVÉHO POZITIVNÍHO NÁVYKU

Podrobnější informace o kampani najdete na www.SPACEKVKLECI.wz.cz

Design, Text © Orange Factory, Kamil Fišer, 2013
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Užitá fotografie, Jana Bauerová, 3.F, komunikační kampaň k účasti České republiky na EXPO 2015 v Miláně, 2011

Užitá fotografie, Karolina Ryvolová, 3.F, 

komunikační kampaň na osvojení nového 

pozitivního návyku, „Uvařte si rakovinu,“ 2013

Užitá grafika, Anna Horáková, 3.G, komunikační 

kampaň na osvojení nového pozitivního návyku,

„Tech-chick,“ 2013

Air Brush, Marek Vondruška, 2.G, 

portrét herce Morgana Freemana, 

2013

Užitá grafika, Kristyna Ullrichová, 3.G, 

komunikační kampaň na osvojení nového 

pozitivního návyku, „Krása začíná uvnitř,“ 2013
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Užitá grafika, Jakub Vykoukal, 3.G, komunikační kampaň na osvojení nového 

pozitivního návyku, 2013

Užitá grafika, Adéla Zrzavá, 3.V, komunikační kampaň na osvojení nového 

pozitivního návyku, „Bezpečná zóna“, 2013

Užitá fotografie, Anežka Lebarová, 3.F, komunikační kampaň na podporu rebrandingu města Černošice „Město v detailech“, 2011

I M  G I N  T I O N

Komunikační kampaň na osvojení si nového pozitivního návyku Design, © Orange Factory, Jakub Vykoukal, 2013
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mATeRIÁlY 
TunInGOVé FÓLIE

Drtivá většina jachet a plachetnic je vyráběna v bílé barvě. Jejich majitelé 

by je rádi přizpůsobili svému vkusu, ale jak vybrat ty správné materiály? 

Pro inspiraci vám nabízíme přehled vhodných materiálů z produkce 

společnosti MACtac.

„Nikdy nebylo tak snadné vybrat si vhodný 

materiál pro aplikace na plavidla,“ řekl Jason 

Yard, marketingový manažer společnosti 

MACtac. „Průvodce Marine produkty obsahu-

je tisková média, laminace, barevné i efektové 

samolepicí fólie vhodné k dlouhodobému 

využití na plavidlech stejně jako materiály vy-

užitelné k aplikaci na koberce či plachty. Vý-

znam našich materiálů je nejenom estetický, 

ale i ochranný. Polepené plochy jsou chráněny 

i před UV zářením,“ tvrdí Jason Yard.

PRODUkTy MARINE 
Zařazení materiálů běžně využívaných k pole-

pu vozidel do nového průvodce bylo podmíně-

no nejenom dlouhou životností, ale i snadnou 

aplikací. Za zmínku určitě stojí fólie opatřené 

lepidlem se strukturou bubble free, která je 

patentovaným řešením společnosti MACtac. 

Kanálky v lepidle odvádějí vzduch, takže fólie 

se mnohem lépe aplikují bez bublin. 

Průvodce slouží k orientaci vlastníků lodí 

jako koncových zákazníků, ale především 

expertům na polepy, kteří mohou své služby 

nabídnout majitelům plavidel jako nové cílové 

skupině. 

STAčí SI STÁHNOUT kATALOg
Na našich stránkách www.hsw.cz v sekci 

Katalogy ke stažení najdete i pdf s komplexní 

nabídkou materiálů MACtac vhodných k aplikaci na lodě, čluny a vodní 

skútry. Proč se do takové úpravy pustit, nejlépe vyjádřil Jean-Pierre 

Lambrechts, jeden ze spokojených vlastníků upravené lodě: „Chtěl jsem 

mít barevný trup a najít přitom ekonomické, ale přesto profesionální ře-

šení. Vybral jsem si fólie MACtac TuningFilm, neboť za svou cenu nabízejí 

velmi dobré užitné vlastnosti. Moc se mi líbil i fakt, že film výborně chrání 

povrch lodi, a to mi zajistí mnohem lepší cenu v případě dalšího prodeje.“

NA MOřI I NA SOUšI
Pokud  loď nebo vodní skútr nevlastníte, nevadí. Všechny přednosti 

a výhody tuningových fólií MACtac můžete využít při polepu dopravních 

prostředků určených pro pevnou zem. I tady oceníte širokou nabídku 

barev a struktur, snadnou aplikaci, dlouhou životnost, odolnost proti UV 

záření i zdravotní a ekologickou nezávadnost. c

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

Loď už nemusí
být jen bílá
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kDO JE kDO 
V HSW SIGnALL

Zkuste hádat, kdo byl první zaměstnanec naší 

firmy hned v jejích počátcích. Správně, uhodli 

jste, byl to Martin. Znáte ho především po hla-

se, protože pracuje na telefonním prodeji, ale 

je i produktovým manažerem pro orientační 

systémy Cosign.

Být dvě desítky let zaměstnancem jedné 

firmy je na dnešní dobu velmi slušný výkon. 

Co tě na práci stále ještě baví?

Baví mne práce v kolektivu lidí, kteří jsou tu 

stejně jako já 10 let a více. Navíc práce není 

stereotypní a i po 20 letech se je stále co učit.

V zaměstnání strávíš u telefonu skoro vše-

chen pracovní čas. Jak je to u tebe s telefono-

váním v soukromí po práci? 

Každý mi říká, že jsem ukecaný jako telefonní 

prodejce . V telefonech po práci se ale sna-

žím spíše naslouchat. 

Orientační systémy Cosign jsou velmi modu-

lární a lze z nich vyskládat hodně zajímavých 

a různorodých prvků. Chodí k tobě pro radu 

spíš architekti, nebo signmakeři ?

Systém Cosign (dříve ACS) pamatuji od úplné-

ho začátku. Systém je jednoduchý, je to skoro 

jako lego pro dospělé a pro radu chodí spíše 

koncoví zákazníci, kteří se chtějí sami pustit 

do výroby orientačních systémů.

martin Hájek

ANkETA

Oblíbená hudba: 

Mike Oldfield.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Knihy moc nečtu – 

jsem spíše filmový 

konzument a z filmů 

je můj nejoblíbeněj-

ší Contact s Jodie 

Foster.

Nejoblíbenější jídlo: 

Steak na grilu a far-

mářské brambory.

Záliby: 

RC EXPEDICE (mo-

dely offroad v mě-

řítku 1 : 10 ovládané 

rádiem).

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Kdo jinému jámu 

kopá, sám do ní padá.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Chatu u moře, jachtu 

u mola a zásobu 

whisky.

Práce v nákupu rozhodně není stereotypní. 

Jednání s dodavateli i s kolegy napříč všemi 

odděleními, přehled o skladových zásobách, 

řešení nestandardních situací a v neposlední 

řadě i reklamací, vyžaduje správný úsudek, 

flexibilitu a nadhled. Máme štěstí, že Katka je 

přímo ztělesněním těchto vlastností.

Kde jsi pracovala před nástupem do HSW 

Signall a proč sis vybrala právě tuto firmu? 

Do HSW jsem nastoupila po mateřské dovole-

né  na základě doporučení  a jsem moc ráda, že 

se to stalo – jsou tu fajn lidi . 

Co se ti líbí na signmakingu? 

Hlavně to, že je to kreativní obor s budouc-

ností.

Hodně často se usmíváš. Jaký máš recept na 

dobrou náladu? 

Mlčení a úsměv jsou dva mocné nástro-

je. Úsměv je způsob, jak vyřešit spoustu 

problémů, a mlčení je způsob, jak se mnoha 

problémům vyhnout. Na mlčení musím ještě 

zapracovat . 

ANkETA

Oblíbená hudba: 

Rock, pop, klasická 

hudba.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Knihy Rhondy 

Byrne.

Nejoblíbenější jídlo: 

Meloun.

Záliby: 

Rodina, hudba, sport, 

kultura, chalupa.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Chovej se k ostatním 

tak, jak chceš, aby se 

oni chovali k tobě.

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Manžela a obě děti.

kdo
je

kdo?

kateřina Lodinová
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Klíčové aplikace těchto materiálů nalezneme 

v reklamě, výstavnictví, signage, POP/POS 

aplikacích a designu nábytku. Novinky, které 

nyní představujeme, mohou mnoho aplikací 

osvěžit, především jsou však přátelské k život-

nímu prostředí.

HLINíkOVÁ DESkA kAPATEcH
Rodinu desek KAPA obohatila první hliníko-

vá lehčená deska s polyuretanovým jádrem, 

která je vhodná zejména pro nejnáročnější 

interiérové aplikace.  V exteriéru je nutné 

desky chránit hranou z ABS nebo gumy. 

Povrch tvořený lakovaným hliníkem a nová 

receptura pro jádro jí zajišťují vynikající tva-

rovou stabilitu, odolnost vůči teplu i vlhkosti 

a kombinaci velmi nízké hmotnosti a výborné 

tuhosti. Je certifikována na úrovni B požární 

bezpečnosti, takže ji lze využít i v náročných 

podmínkách dopravy a průmyslu.  

Díky pevnosti a vynikajícím tepelněizolačním 

vlastnostem se tato deska používá k vytváře-

ní podhledů a vnitřního vybavení pro vlaky 

a lodě, v kabinách výtahů a samozřejmě pro vizuální komunikaci. Snadno 

ji lze opracovat na konvenčních kovoobráběcích i dřevoobráběcích stro-

jích. Je vhodná pro přímý digitální potisk a lze ji i prostorově tvarovat po-

mocí V drážek podobně jako desky Dibond. Vyrábí se v tloušťce 5 a 10 mm 

s bílým povrchem. Tato deska získala ocenění EDP Awards v kategorii 

Nejlepší deskový materiál pro rok 2014.

SMART-x NATURA
Druhá desková novinka je výrazným pokrokem v oblasti ochrany život-

ního prostředí. Je vytvořena z polymerů, které pocházejí z obnovitelných 

zdrojů. Výzkum, jenž umožnil uvedení této revoluční desky na trh, finan-

covala Evropská tz kukuřice. Deska je tak nejenom ze 100 % recyklovatel-

ná, stejně jako její předchůdce Smart-X, ale navíc i kompostovatelná.

Fyzikální a mechanické zkoušky dopadly příznivě, vyvinutý povrch je 

vhodný k přímému potisku a dosahuje velmi dobrých výsledků, co se týče 

přilnavosti UV inkoustů i z hlediska vizuální kvality.

Proč tolik námahy? Společnost 3A Composities hledá řešení pro trvale 

udržitelný rozvoj. Desky Smart-X Natura jsou cestou, jak k němu přispět. 

Surovina PLA vyrobená z obnovitelných zdrojů generuje o 60 % méně emi-

sí skleníkových plynů a při její výrobě se spotřebuje o 60 % méně energie 

ve srovnání s polymery na bázi ropy.

Ekonomicky výhodná je její recyklace prostřednictvím mechanických 

i chemických procesů obnovy. c

kreativní materiály
             3A composites
František kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Signmaking si už ani nedokážeme představit bez materiálů od koncernu 3A Composites. 

Hliníkové sendvičové desky Dibond, PVC desky Forex a lehčené desky Kapa – to jsou 

všechno ikony výroby reklamy. Jsou vzorem pro mnoho napodobitelů, originální 

produkty si však zachovávají ty nejlepší užitné vlastnosti.

Hliníková lehčená 

deska Kapa tech 

s polyuretanovým 

jádrem získala 

letos ocenění EDP 

Awards v kategorii 

Nejlepší deskový 

materiál

Smart-X 

Natura je nejen 

recyklovatelná, 

ale  dokonce 

kompostovatelná

3A Composites  na 

veletrhu Fespa 2014
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nové 
prosvětlovací
materiály
pro digitální
tisk 

Do nabídky HSW Signall nedávno přibyly tiskové 

materiály pro prosvětlené aplikace. 

Vojtěch Hlaváček | produktový manažer | vojtech.hlavacek@hsw.cz

Tato média pro optimální rozptyl světla jsou k dispozici 

v nejrůznějších provedeních – od samolepicích přes textilní 

až po PVC bannery. Kompatibilní jsou ve všech případech 

s UV inkousty a ve většině i s eco solventními, solventní-

mi a latexovými inkousty. Jedná se o značky evropského 

původu.

PONgS SOLVOTEx SOFTIMAgE
Pletená textilie s plošnou hmotností 250 g/m2, jejíž elasticita 

umožňuje napínání do rámovacích systémů. Při řezání se 

netřepí a disponuje atestem nehořlavosti B1. Tento PES ma-

teriál dosahuje při potisku vysoké sytosti a je vhodný pro 

eco solventní, solventní, latexové a UV inkousty. Skladem 

v šířích 1,55 a 2,52 m.

SEEMEE VARIO
PVC banner renomovaného výrobce Verseidag o plošné 

hmotnosti 450 g/m2 s menší optickou hustotou speciálně 

pro světelné aplikace. Potisknutelný z obou stran a dispo-

nující atestem nehořlavosti B1. Cenově přijatelná možnost 

nejen jako backlit, ale zároveň jako frontlit banner. Skladem 

v šířích 1,6–5 m.

PRODUcTION UV BAckLIT FILM
Polomatný polyesterový mléčný film o síle 185 mic. s vodě- 

odolným povrchem pro light boxy. Dosahuje dostatečně 

sytých a kontrastních barev. Je určen pro UV techno- 

logie a díky tomu nachází uplatnění u aplikací s potřebou 

ekonomického řešení. Optimální volba vzhledem k poměru 

cena/ výkon. K dispozici v rozměru 1,27 × 30 m. c

mATeRIÁlY
pRO pROSVěTLOVání
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TecHNOlOgIe 
VyTVáŘEní pROFILů

Tiskařův sen 
Když letos na jaře uvedla na trh firma HP třetí generaci latexových tiskáren, 

vrhli jsme se společně s kolegy nadšeně do zkoumání, co nového nám tato 

revoluční změna přináší. Je toho opravdu hodně.

Jan William Drnek | ředitel HSW Signall | jwd@hsw.cz

Jednou z věcí, které mě silně oslovily, je modul automatické-

ho generování profilů. Když se téměř před dvaceti lety zača-

ly objevovat první velkoformátové tiskárny, pustili jsme se 

do řešení esenciálních otázek color managementu.

Tvorba profilu zabrala v té době několik hodin plného 

soustředění. Při obtížném typu média trvala práce ještě 

mnohem déle.

Později, v době okolo roku 2000, kdy už bylo standardem 

dodávat společně s médiem profily, jsme spolu s dalšími vý-

vojáři snili o kouzelném knoflíku, který zmáčkneme a veške-

rá práce s tvorbou profilu se udělá více méně sama.

Letošní uvedení tiskárny HP Latex 360 přesunulo toto 

přání z říše fantazie do reálného světa. Jak se tedy plní sen? 

Jednoduše. Ve třech krocích.

kROk PRVNí
1 Chcete-li vytvořit nový profil nebo upravit stávající, ote-

vřete následující okno. Vše se provádí přímo na ovládacím 

panelu tiskárny, zcela bez asistence externího počítače 

s ripem. Ve správě materiálů vybereme příslušný materiál 

a stiskneme volbu pro úpravu materiálu.

2 Prvním a v podstatě nejdůležitějším krokem je najít pro 

danou rychlost tisku  dostatečnou teplotu vytvrzování 

a tomu odpovídající sycení inkoustem. K tomu slouží 

speciální testovací obrazec, který vytisknete pomocí 

modrého tlačítka Print test (na obrázku č.1, sekce 1a).

3 Po vytištění doporučuji obrazec odříznout 

Latexová tiskárna 

HP Latex 360 

je vybavena 

splehlivým 

modulem pro 

automatické 

generování profilů

a položit na rovný stůl s dostatečným osvětlením. 

4 Poté jednoduše prstem otestujeme, zda jsou inkousty 

dostatečně vytvrzené a neotírají se. Se snižující se hod-

noutou sycení (100 % až 50 %) budou inkousty snadněji 

vytvrzené. Pokud se nám inkousty od určité hodnoty 

např. 80 % nerozmázavají… 

5  … můžeme použít tuto hodnotu, kterou zadáme v kroku 

1b. Jestliže chceme použít vyšší sycení, abychom dosáhli 

lepší barevnosti, musíme zvýšit teplotu nebo snížit 

rychlost tisku. Potom postup zopakujeme. Vytiskneme 

testovací obrazec s novými hodnotami a znovu provede-

me test. 

6 Při testování nám nesmí ulpívat na prstě zbytky pigmen-

tu a povrch média nesmí vykazovat žádné viditelné stopy 

po dotycích. 

7 Nastavení hodnoty sycení v závislosti na rychlosti tisku 

a výši teploty je nejdůležitějším rozhodnutím, které 

musíme učinit sami za sebe. Pro lepší transport a schnu-

tí média můžeme upravit ještě další parametry, jako je 

intenzita vakuového přisávání, ofuk materiálu vzduchem 

atp. v tabulce Advanced settings. Vše ostatní za nás udělá 

sama tiskárna v následujících krocích. 

kROk DRUHý 
8 V druhém kroku provedeme doporučenou kalibraci 

barevných kanálů. Proces je zcela automatický. Přestože 

v ovládacím menu není označen tento krok jako povin-
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ný, ale pouze jako doporučený, udělejte ho 

v každém případě.

9 Jedná se v podstatě o linearizaci a bez 

ní nebude barevná konzistence vašich 

tisků dobrá. Celá operace zabere méně než 

15 minut. Vytiskne se barevná tabulka 

CMYKlclm (v dolní části zobrazeného tisku) 

a po zaschnutí se automaticky změří.

kROk TřETí
Posledním, závěrečným krokem, který rovněž 

doporučuji, je vygenerování ICC profilu. Půl-

hodina,  po kterou necháte tiskárnu tisknout 

a měřit, se rozhodně vyplatí. Proces je opět 

zcela automatický. Tabulku barevných polí 

vidíte na obrázku č. 9 v horní části.

JE TO VŮBEc MOžNé?
Vypadá to až neuvěřitelně jednoduše. Systém 

je však naprosto spolehlivý a přesný. Výsled-

ky tisku na různá média při naprosto stejné 

barevné konzistenci jste mohli vidět na vlast-

ní oči na výstavě Reklama–Polygraf 2014. viz 

foto  vpravo.

Pokud byste chtěli generovat profily exter-

ně mimo tiskárnu, museli byste si pořídit 

spektrofotometr a software v ceně zhruba 

od 50 000 do 100 000 Kč, mít příslušné znalosti 

a zkušenosti. Tiskárna HP Latex 360 to vše již 

obsahuje, a umožňuje tak tvorbu profilů jed-

noduše a spolehlivě bez dalších nákladů. Ho-

tové profily lze následně z tiskárny exportovat 

a použít u jiné tiskárny řady HP Latex 300. c

9

6

3

8

5

2

7

4

1
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jAK NA TO 
REkLAmAcE V pRAxI 

Lze reklamovat vlastnost materiálu, kterou výrobce nedeklaruje? Fólie páchne, 

inkoust špatně schne, deska se kroutí. Lze tyto vlastnosti reklamovat, přestože 

jejich parametry nejsou uvedené v technických listech výrobců? 

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

Odpověď na tuto otázku není zcela jednoznačná. Někdy 

ano, někdy ne. Proto je při reklamaci lepší se nejprve zamě-

řit na parametry vlastností, jež výrobce uvádí, a ty případně 

reklamovat. V následujících řádcích si ukážeme několik 

příkladů, kdy je lepší problém neformulovat jako reklamaci 

a věc řešit jinou cestou.

pOmALé ScHnuTí InkOuSTu
Jak je to s pomalým schnutím inkoustu? V úvodu je potřeba 

říci, že zde je reklamování velmi obtížné. Výrobce mate-

riálu doporučuje jen obecné typy inkoustu, kterými lze 

na materiál tisknout. Rychlosti schnutí již neuvádí a ani je 

uvádět nemůže, což vyplývá z obrovského počtu kombinací 

inkoustů, tiskových technologií, tiskových módů, správ-

ných profilů atp., které mají na rychlost schnutí zásadní 

vliv. Reklamovatelný je snad jedině stav, kdy inkoust 

na daném materiálu neuschne vůbec, ale i zde je situace 

sporná, respektive je závislá na výše uvedených podmín-

kách. Rychlost schnutí proto vřele doporučuji vyzkoušet 

na prvních několika metrech tisku, a v případě že materiál 

nevyhovuje, se okamžitě obrátit na jeho dodavatele. Většina 

solidních dodavatelů vezme nespotřebovaný materiál zpět 

v rámci výměny za jiný či vrátí peníze.

pácHnOucí FÓLIE
Pach obecně je vlastnost, která se jen obtížně definuje 

a měří. Při dalším zkoumání by se totiž muselo prokázat, 

že ovlivňuje funkci materiálu natolik, že znemožňuje jeho 

použití, a to by mohlo být dost obtížné. Obvykle pach časem 

mizí, což může dosvědčit každý, kdo si pořídil nové auto. 

Tak může dokonce dojít k situaci, kdy reklamovaný vzorek 

za několik měsíců již vadu nevykazuje a případné testování 

materiálu tak jde k tíži reklamujícího. Jako v předchozím 

případě je vhodnější okamžitě zastavit tisk a žádat výmě-

nu nespotřebovaného materiálu než řešit reklamaci této 

vlastnosti. U zakázek, kde je zápach vyloženě nežádoucí, je 

vhodné informovat se předem u dodavatele, zda vybraný 

materiál bude tomuto požadavku vyhovovat.

kROucEní DESEk
Výrobce udává různé parametry desek jako pružnost, 

tvrdost či roztažnost. Pokud se desky zkroutí, obvykle je 

to z důvodu tepla a související tepelné roztažnosti desek 

v kombinaci se způsobem montáže a rezervami na dilatace 

materiálu. Například při pevné montáži desek je vysoce 

pravděpodobné, že k jejich zkroucení došlo vlivem způsobu 

uchycení. Při reklamaci je proto vhodné pořídit fotografie 

namontované desky včetně detailů montážních prvků, a tím 

usnadnit a zrychlit její posouzení. c

V interiérovém 

designu a obzvlášť 

v prostorách, kde 

tráví čas děti, je 

mimořádně důležité, 

aby použité materiály 

nezapáchaly. Proto je 

vhodné  informovat  

se předem 

u dodavatele.

Při reklamaci desky 
je vhodné pořídit 
fotografie včetně detailů 
montážních prvků



Polepujete automobily? A závodíte přitom s časem?
 Použijte fólie s micro bubble free lepidlem. Nízká počáteční lepivost

 umožní lepit extrémně rychle,  velká flexibilita a časem silně

 vzrůstající adhesivita zase zajistí dlouholetou odolnost.

Lesklé i matné barvy v řadě TF 700 BF – nové barvy!

Luxusní  třpitivé metalízy v řadě TF 800 BF

Fólie měnící barvu podle dopadu světla v řadě Iridescent

Věrný dojem karbonových vláken dosáhnete s řadou Carbon

Semišový automobil? Uskutečnitelné s řadou Velvet.

Imitace broušeného kovu hned v několika variantách řady Brushed

www.hsw.cz

Tunigové fólie pro celopolepy aut, lodí a nejnáročnější  aplikace
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pŘedSTAvujeme 
InSpIRAcE

Dnes vás zveme na setkání s malířem, kterému prostor 

plátna nestačí a pro kterého jsou signmakingové techno-

logie inspirací. Ivan Komárek nás přivítal ve svém ateliéru 

v Kladně.

2D JE MÁLO
Tvorba Ivana Komárka má mnoho podob. Základem je sice 

kresba a malba, ale plocha plátna je pro něj často příliš 

omezující. „Baví mě experimentovat s prostorem, proto 

často na mých obrazech vystupuje reliéf nebo využívám 

perforování s průhledy za prostor obrazu. Pracoval jsem 

s polystyrenovými deskami, epoxidovými odlitky, tvořil  

z keramiky, voštinových desek nebo papíroviny. K tvorbě 

mě často inspiruje i prohlídka nějaké továrny, výrobního 

provozu, kde mě láká využít daný proces v umělecké tvorbě. 

Díky přátelství s Janem Zelenkou jr. z Atlas Advertising 

Group jsem se dostal k řadě zajímavých technologií, které 

dokázaly dát mým artefaktům novou dimenzi.“

SéRIE „AUTOzNAčEk“
„Podobně se mi to stalo i při náhodné návštěvě továrny 

na výrobu ‚espézetek‘. Při pohledu na tisk z matrice do ple-

chové tabulky jsem si uvědomil, že by stejnou technikou šlo 

vytvořit  zajímavé reliéfy, jakousi plechovou grafiku. Předlo-

žil jsem majiteli firmy několik návrhů a jemu se zalíbily 

– vznikla tak série deseti typů plechových multiplů, které 

mají rozměr nikoli klasické české ‚espézetky‘, ale americké, 

který byl příhodnější.“

Umělecká tvorba je záhada, do které nechaly múzy nahlédnout 

jenom své oblíbence. Pro nás ostatní zůstává pocit radosti z krásna, 

které umělci vytvoří.

Signmaking inspirující
František kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

züND I LASER
Stálou inspirací jsou pro Ivana Komárka technologie 

používané ve společnosti Atlas Advertising Group. „Mám 

umění rád a baví mě vidět, jak dílo vzniká,“ vysvětluje  svou 

motivaci ke spolupráci s umělcem Jan Zelenka jr. „V našich 

dílnách vzniklo několik zajímavých děl, která jsou řemeslně 

signmakingem, autor jej však povýšil na umění.“

Ivan Komárek v průběhu nedávných let vystavoval několik 

kolekcí, které vznikly v dílnách Atlasu. Působivé jsou třeba 

figury vypálené laserem do barevného plexiskla. Ke vzniku 

nejnovějších cyklů pro změnu dopomohl stolový plotr Zünd.

MARATONcI Běží LETIšTěM
Pro výstavu, která byla v roce 2012, kdy probíhaly letní 

olympijské hry v Londýně, koncipována jako pocta myš-

lence olympismu, Ivan Komárek navrhl prostorové figury 

maratonských běžců inspirované antikou. Když přemýšlel 

o vhodném materiálu, společně s Janem Zelenkou vybrali 

papírový sendvič – voštinovou desku, z níž byla kolekce 

figur v životní velikosti vyřezána právě na plotru Zünd. 

Maratonce jste mohli vidět například v prostorách Národní 

galerie ve Veletržním paláci v Praze, také „doběhli“ až na vý-

stavu do Milána a v současné době našli svůj „cíl“ v příletové 

hale Letiště Václava Havla. 

Zatím nejnovější počin spolupráce umělce s firmou Atlas 

Advertising Group je figurální triptych Prolínání, Půlení, 

Křížení, který byl vytvořen stejnou technikou jako mara-

tonští běžci. c

Maratonci a figura 

z triptichu 

Prolínání, Půlení, 

Křížení vytvořené 

z  voštinové desky 

vyřezané na plotru 

Zünd

Plechové multiply 

z raženého plechu 

s vlepovanou 

reflexní fólií 

a tištěnou linkou



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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Pojmy Contone tisk a Halftone tisk nejsou 

nijak nové, v praxi se hlavně u HP tiskáren 

vyskytují již delší dobu. U nových velkoformá-

tových tiskáren HP Latex L300 se šířkou tisku 

do 160 cm použilo HP opět tuto technologii 

řízení tisku. Ve spojení s přímým napojením 

na internet a vestavěným spektrofotometrem 

včetně generátoru ICC profilů tak dostává 

uživatel  tiskárny z řady L300 nové zajímavé 

nástroje pro tisk.

kLASIcké ScHéMA řízENí
Nejprve si připomeneme klasické schéma 

řízení velkoformátové tiskárny, které se po-

užívá po mnoho let. Základem je program RIP, 

tedy nástroj pro zpracování tištěného motivu, 

dodaného v nějakém univerzálním formátu 

jako je TIFF nebo PDF. Program RIP (na na-

šem trhu třeba populární ONYX) pak převede 

motiv v několika krocích do formátu, kterému 

rozumí velkoformátová tiskárna. Pro převod 

potřebuje tiskový profil média – soubor nasta-

vení a kalibrací. V podstatě jsou programem 

RIP vytvořena tisková data obsahující každou 

kapku inkoustu tiskárny a ta jsou pak ode-

slána do tiskárny, která je jen pasivně otiskne 

na médium. Postup je vidět na následujícím 

obrázku (obrázek podle materiálů společnosti 

HP). Postupně tedy jsou data tvořící tištěný 

motiv převedena do jednoho rastru přes 

Nástup poslední generace latexových tiskáren řady L300 firmy 

HP přináší tisk s řízením Contone. Co to je a co znamená v praxi, 

se dozvíte v následujícím textu.

Tiskárna s řízením       

            contone
Václav Poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

vstupní profily a barevně korigována pomocí ICC profilu velkoformáto-

vé tiskárny (Color management). Dále následuje rozdělení na jednotlivé 

tiskové barvy tiskárny (4barva, 6, 8barva atp.), omezení maximálního 

dávkování jednotlivých inkoustů (Ink limiting),  linearizace inkoustových 

kanálů (Calibration) a nakonec vyvoření tiskového rastru (Halftoning) 

podle zvolené metody (stochastic, error diffusion). Při rastrování se podle 

tiskárny generuje 1 pevná kapka (1 bit/bod), proměnná kapka nebo multi-

kapka (typicky 4 úrovně, 2 bity/bod). K takto vytvořeným datům se přiřadí 

hlavička s technickými nastaveními, jako je počet průchodů, teploty suše-

ní, intenzita přisávání média a další podle možností té které tiskárny. 

čAS JE DŮLEžITý
Celý tento proces je komplikovaný, a hlavně zabere u větších tisků dost 

času. U většiny ripů je možné do nastavení jednotlivých výpočtů různě 

zasahovat, proces upravovat a ladit tak tisk. To je pro znalé uživatele zají-

mavé, pro neznalé to představuje mnoho možností jak udělat chybu. Tis-

kový profil média je potřeba předem vytvořit, naladit pomocí optického 

měřidla, pečlivě vyzkoušet. Tiskový profil je specifický pro každou značku 

Halftone path

Document
- RGB (+ profile)
- sRGB
- Adobe RGB
- CMYK(+ profile)
- Spot color

Color
management

Settings
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Ink limiting
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(vpravo a na  

protější straně)
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ripu a často i pro konkrétní vývojovou verzi ripu bez možnosti záměny. 

Například v praxi máme k dispozici profil média pro starší tiskárnu HP 

L25500 pro backlit Dialux pro RIP Onyx 10.2. My však provozujeme před-

chozí  Onyx 7.3.2 a profil nelze použít nebo máme RIP Caldera a opět nelze 

profil použít, musí se vytvořit nový na míru dle tiskového programu.

SySTéM cONTONE
Nové tiskárny HP latex řady L300 používají odlišný systém Contone, 

postup je vidět na předchozím obrázku (obrázek podle materiálů spo-

lečnosti HP). Začátek práce s daty k tisku je stejný – data jsou převedena 

do jednoho rastru přes vstupní profily a barevně korigována pomocí ICC 

profilu tiskárny (Color management). Výsledkem je soubor k tisku obsa-

hující data v CMYK kódování v rozlišení 300 nebo 600 dpi dle volby v ripu. 

Další převod až do výsledných kapek inkoustu je už prováděn v samot-

né tiskárně, a to velice rychle v reálném čase díky elektronice tiskárny 

optimalizované pro tuto práci. Po odeslání CMYK rastru do tiskárny tedy 

nezaznamenáme nějaké další počítání dat, tiskárny řady L300 jen rychle 

nahřejí výstupní sušicí topení a zhruba během  minuty začínají tisknout 

bez ohledu na výslednou velikost tisku. 

V čEM JE ROzDíL?
Contone tiskárna HP L300 na rozdíl od halftone modelů obsahuje kom-

pletní tiskové profily média a sama provádí separace dat dle tiskových 

inkoustů. Také provádí omezení maximálního dávkování jednotlivých 

inkoustů (Ink limiting),  linearizace inkoustových kanálů (Calibration) 

a nakonec vyvoření tiskového rastru (Halftoning). Tiskový profil média 

pro L300 je uložen v souboru s příponou OMS a je nezávislý na tiskovém 

ripu. To je významný rozdíl, v praxi velice příjemný a zjednodušující práci 

s tiskovými profily. Soubor OMS obsahuje všechna potřebná nastavení 

včetně ICC profilu v jednom balíčku, který se nejprve nahraje do tiskárny, 

ne do ripu. Vlastní ICC profil se přímo v tiskárně nepoužije a je k dispozici 

ovládacímu ripu. Po nahrání nového profilu média do tiskárny je pouze 

potřeba provést v ovládacím ripu tzv. synchronizaci, tedy načtení jména 

média a ICC profilu do ripu přes počítačovou síť. ICC profil je univerzál-

ním formátem, kterému rozumí jak program Onyx běžící pod Windows, 

tak i Caldera běžící na počítači s Debian Linuxem nebo MacOS systémem. 

Tedy jedna OMS kalibrace je použitelná v různých ripech, to je v praxi 

velice výhodné.

zJEDNODUšENí A zRycHLENí PRÁcE
Postup tisku Contone není nový a využíval 

se již v minulosti u různých výrobců velko-

formátových tiskáren. U poslední generace 

tiskáren HP L300 přináší v maximální míře 

zjednodušení a zrychlení práce s tiskárnou. 

Odstraňuje možnost chybných nastavení 

uživatelem. Některé procesy, jako je separa-

ce do samostatných tiskových barev nebo 

vytváření tiskového rastru, nelze uživatelem 

vůbec ovlivnit, vše je napevno nastaveno 

v tiskárně výrobcem. V praxi určitě nastane 

situace, kdy by možnost zásahu i do těchto 

voleb nějak pomohla k lepší kvalitě tisku, ale 

procento nebo spíše promile těchto případů 

bude asi velice nízké. První tiskárny HP řady 

L300 jsou již u zákazníků a uvidíme dále,  jak 

bude Contone tisk tiskaři oceněn. Spíš asi 

dobře, neboť u L300 se k tomu přidává uživa-

telsky velice snadné stahování a instalování 

tiskových profilů z intenetu z  databáze HP 

nebo možnosti jednoduché tvorby a úpravy 

kompletních profilů vestavěným měřidlem 

přímo na tiskárně.  Tomu však je věnován jiný 

článek, který najdete na straně 20. c
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Tak snadno si lze nyní poradit s produkcí 

i těch nejsilnějších tapet pro digitální tisk. 

Grafický motiv se rozpaneluje, opatří se 

Fotoba značkami pro automatický ořez a na-

formátované pruhy se automaticky srolují.

To umožňuje Fotoba REW 104/160, přídavné 

zařízení k řezačkám Fotoba XLD 170 WP, které 

jsou určeny speciálně k ořezu tapet. Zařízení 

Fotoba REW 104/160 výrazně zvyšuje produk-

tivitu zpracování. Jednotlivé pruhy naformá-

tované řezačkou svine do role a obsluha je pak 

nemusí třídit, pouze je zabalí, opatří štítkem 

a můžou se distribuovat.

„Technologie je sice primárně určena na 

zpracování digitálně potištěných tapet, ale 

máme klienta, který tuto linku využívá ke 

zpracování všech tapet. Jeho produktivita 

dosahuje úrovně tisíců metrů čtverečních 

denně,“ vysvětluje Rolando Rappi, specialista 

na řezačky Fotoba. c

Vytisknout, 
automaticky 
naformátovat 
a ještě srolovat

cocut 2015 

Společnost Eurosystems uvádí na trh novou 

verzi oblíbených řezacích programů CoCut 

Standard 2015 a CoCut Professional 2015. 

Nedůležitější zpráva asi je, že nová verze již 

podporuje CorelDraw X7.   

Program je lokalizován do českého jazyka, 

můžete ale využít i jeho další verze (EN, D, F, E, 

I, NL, PL, RUS). Pomocí pluginů pracuje CoCut 

přímo s vektorovou grafikou z programů 

CorelDRAW 17 a Adobe Illustrator CC. Verze 

CoCut Professional pak umožňuje zpracování 

vektorů i z AutoCAD 2015 a InDesign CS4. 

Vůbec poprvé je možné přímo řezat z pro-

gramu Inscape, který je nezávislý na použité 

platformě. 

Program má aktualizované a optimalizované 

ovladače pro řezací plotry Summa a Mimaki. 

Uživatel může stanovit nulový bod v progra-

mu CoCut a velikost výstupu lze kalibrovat 

pro kompenzaci nepřesnosti stroje. Funkce ví-

cenásobného řezání je užitečná při zpracování 

silných a odolných materiálů. To je jen krátký 

výčet nových možností, pro podrobnější infor-

mace pište na produkt@hsw.cz. c

nové odstíny 
mActac wrap fólií

MACtac Tuning Film 700 BF Sublime jsou 

polymerické velmi flexibilní samolepicí fólie 

pro celopolepy dopravních prostředků.

Jsou opatřené převratným BF Sublime lepi-

dlem. V podstatě se jedná o micro bubble free 

lepidlo s nízkou počáteční lepivostí, které však 

velmi dobře přilne i v prolisech a na složitých 

místech. Životnost fólií se při polepu vertikál-

ních ploch dopravních prostředků pohybuje 

v rozmezí sedmi až osmi let. 

Původní nabídka 15 lesklých a 15 matných 

odstínů je rozšířena o lesklou temně mod-

rou fólii Ocean Adict Blue,  středně a světle 

modrou matnou metalízu Artic Blue a Frosty 

Blue a smetanově bílou fólii se saténovým 

povrchem Cream Pearl. c
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Aplikační PVC fólie o síle 80 µm s podkladem 

ze silikonového papíru je vhodná pro použití 

v kombinaci se všemi plotrovými fóliemi. 

Disponuje nejvyšší adhezí v dané řadě (1,65 N/

cm), která se nijak významně nemění ani při 

dlouhodobém skladování. 

Průhledné fólie jsou vhodné pro přenášení 

aplikací náročných na polohování nebo mo-

tivů skládajících se z několika barev. Lepidlo 

přenášecí fólie má určitou počáteční adhezivi-

tu, která se po nanesení na vyřezanou aplikaci 

zvyšuje úměrně s časem. Proto doporučujeme 

vyřezanou grafiku aplikovat co nejdříve 

po nanesení přenášecí fólie nebo ji ochránit 

silikonovým linerem během přechodného 

uložení či dlouhodobé přepravy. c

nová přenášečka 
poli-Tape 170

Letošní expozice firmy Neschen na veletrhu 

FESPA Digital byla i místem oslavy opravdu 

úctyhodného výročí. Společnost po své 

restrukturalizaci nabrala hodně elánu 

a představila další vynikající produkty.

Stánek jubilanta byl umístěn u vchodu 

do haly a i díky textilní skulptuře vysoké pět 

metrů byl pro návštěvníka nepřehlédnutelný. 

Realizace z textilu Neschen Solvotex Artist 

Premium Light dala sice zabrat i fachmanům 

z firmy, ale úsilí se vyplatilo – našlo se mnoho 

zájemců, kteří ho rovněž chtějí využít ve vý-

stavnictví. Mezi další inovativní produkty 

patří oblíbený kašírovací materiál Gudy Dot 

s lepidlem naneseným v bodech, který se dá 

snadno aplikovat na různá média a umožní 

tak vytvořit svépomocí vlastní samolepicí 

produkt.Samolepicí fólie Neschen Easy Fix 

180 MSP téměř dosáhla na ocenění EDP 

Awards 2014 a skončila na druhém místě. Je 

to monomerická fólie určená pro krátkodobé 

aplikace na rovné nebo v jednom směru mírně 

zaoblené plochy. Síla 180 mikronů umožňuje 

velice snadné lepení a použité semi-perma-

nentní akrylické waterbased lepidlo poskytu-

je velice dobrou snímatelnost až do jednoho 

roku od instalace. Vývažení bílého bodu 

a vynikající brilantnost barev z fólie dělají 

médium i pro náročné fotografické motivy. 

Osvědčí se i v exteriéru, kde dosahuje život-

nosti až dvou let. c

neschen oslavil
125 výročí

nová podlahová 
laminace

Do své nabídky jsme zařadili novou 200 µm 

silnou PVC podlahovou laminaci s jemnou 

protiskluzovou strukturou Neschen Filmo-

lux Nippon Plus. 

Materiál vychází ze svého předchůdce Filmo-

tack Nippon. Splňuje atest 51130 s bezpečností 

skluzu R9. Fólie je opatřena čirým permanent-

ním lepidlem a poskytuje životnost tři až čtyři 

měsíce. Lze ji využít i na UV tisky.

K dispozici je v rolích s návinem 50 m a v šířce 

1,37 m, ale prodává se i na běžné metry.

Při výrobě podlahové grafiky je nutné vyvaro-

vat se tvarů s ostrými rohy, doporučujeme je 

vždy zakulacovat, prodlužuje se tak životnost 

aplikace. Před laminací musí rozvinuté tisky 

schnout alespoň po dobu 12 hodin. c

Desky pro Océ 
Arizona v nové řadě 
profit Line

Od září 2015 můžete v nabídce HSW zahléd-

nout produkty s novým logem Profit Line. 

Prvním příkladem jsou nové desky ACP (Alu-

minium Composit Panel) neboli hliníkové 

sendvičové desky.  

V této řadě však budou postupně  přibývat 

i další produkty, které budou spojovat dvě 

charakteristické vlastnosti  vyplývající  

z názvu Profit Line. To znamená  profi  kvalitu 

určenou pro profitabilní zakázky. Již tento 

první produkt nové řady to přesvědčivě 

definuje. Jde o kvalitní hliníkové sendvičové 

desky plně srovnatelné s vysoce ceněnými 

německými výrobky (vždyť se vyrábějí 

stejnou technologií). Oproti neznačkovým 

deskám můžete očekávat špičkovou rovin-

nost desek, vyrovnané vlastnosti a kvalitní 

povrchy přinášející zvýšenou životnost a lepší 

zpracovatelnost. 

Kromě těchto parametrů jsou tady i méně ná-

padné, přesto však důležité drobnosti. Jednou 

z nich je speciální typ krycí fólie, která se lépe 

strhává a je upravena tak, aby nezanechávala 

drobná rezidua lepidel, která potom způsobují 

při tisku na UV tiskárnách Arizona a dalších 

strojích rušivé pruhy a šmouhy. Kvalitu 

použité krycí fólie jistě ocení i další uživa-

telé průmyslových UV tiskáren, protože  se 

stahuje s menší námahou a tím i rychleji než 

u běžných hliníkových desek . c



Od evropské premiéry, která proběhla v České republice na veletrhu Reklama–Polygraf 
v květnu 2014, splnila nová řada tiskáren HP Latex 300 všechna očekávání. Nadchla kombinací 
vysokého výkonu s bezkonkurenční všestranností. Přesvědčila novými inkousty s odolností 
hard solventu a ještě lepší kvalitou tisku na textil a další náročná média. Zaujala nízkoteplotní 
technologií omezující kroucení materiálu. Překvapila možností tisku na mesh a vlajkovinu bez 
podkladového papíru. Potvrdila vysokou homogenitu barev s vysokou tolerancí vůči různým 
typům médií. Překvapila spolehlivou  a uživatelsky jednoduchou automatickou tvorbou 
barevných profilů médií. To a mnohé další ohlašuje počátek éry tisku bez kompromisů. 
Navštivte náš showroom a přesvědčte se sami.

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

HP Latex 310

HP Latex 360

HP Latex 330

Nic vás nezastaví.


