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ČASOPIS 
O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU

digitální potisk TexTilu | tiskárna MuTOH VJ 628| nový specTrOpad od barbieri elecTrOnic



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 adhezivita zase zajistí dlouholetou odolnost.

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

Luxusní  třpytivé 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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Svět kolem nás se rychle mění. Někde jsem četl, že dnešní 

člověk díky mobilnímu telefonu a e-mailu vyřeší za týden 

tolik korespondence, kolik naši otcové bez těchto techno-

logií zvládli za celý rok. Na první pohled to možná ani tak 

nevypadá, ale moderní informační technologie mění zcela 

podstatu našeho života. Otázkou zůstává, zda jsme na tyto 

změny připraveni i my. Myslím si, že současnou situaci 

velmi dobře popisuje poupravené přísloví o ohni: Infor-

mační technologie jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Jsou 

skvělé, pokud jsou využívané pro člověka, pro usnadnění 

a zjednodušení našeho života. Jsou hrozné, pokud přiná-

šejí jen zavádějící či bezcenný obsah. Vývoj informačních 

technologií stále častěji předbíhá vývoj člověka a my nejsme 

schopni s ním držet krok. Očekávám, že několik málo 

dalších let bude v tomto oboru zcela klíčových. Jsou školy, 

které pro nedostatek studentů neotevřely obor tiskař, ale 

naše děti se ve školách pořád učí především z knih a tiště-

ných publikací. Dle mého odhadu se většina vyučovaných 

informací na základních školách shoduje s výukou před 

30 lety i přesto, že v té době neexistovala většina z toho, co 

nyní tvoří náš pracovní život. Svět práce a technologií se 

rychle mění a pro nás, kteří jsme dlouhá léta žili v totalitě 

bez svobodného přístupu k informacím, to jsou změny ještě 

výraznější. Do nového roku přeji všem, abychom dávali 

a dostávali informace cenné, smysluplné, zajímavé, příjemné 

a bezpečné. Věřím, že když budeme brát náš současný dar 

volné informace podobně vážně, jako brali naši dávní předci 

dar ohně, potom se nám povede dobře.

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok přeje  

Jan bejček 
oddělení strategického rozvoje HSW Signall
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Úvodní referát setkání přednesl David Hlaváč, 

konzultant společnosti HSW Signall pro 

oblast průmyslového tisku. Ve své prezen-

taci ukázal, že digitální velkoplošný tisk má 

v současnosti mnohem větší záběr než jenom 

grafické aplikace pro vizuální komunikaci, 

podporu prodeje a reklamu. 

indusTriální Tisk
Hledáme-li odpověď na otázku, kam s tiskem, 

jednou ze správných odpovědí je směřová-

ní do oblasti průmyslových aplikací. Tato 

myšlenka není nová, ale spolu s dozráváním 

trhu její váha roste. Specializovaný web www.

industrialni-tisk.cz společnosti HSW Signall 

soustřeďuje informace o možnostech, kde 

všude najde digitální tisk uplatnění. 

Prezentujeme tu řešení postavená na tech-

nologiích Durst a Zünd, které ve svém oboru představují špičku v kvalitě, 

produktivitě i flexibilitě. 

Grafický desiGn V inTeriéru
„Cenová válka mezi poskytovateli tisku u klasických aplikací, jako jsou 

bannery, billboardy či samolepky, vede do slepé uličky,“ zdůraznil David 

Hlaváč. „Ziskové zakázky najdeme v oblastech, kde se od tiskaře očekává 

i další přidaná hodnota v podobě kreativity a odborné aplikace. Takovou 

je i grafický design pro interiéry, který vytváří prostor pro smysluplné 

podnikání, a navíc práci, která přináší radost.“

Kombinace high-end technologií pro tisk a finishing pro projekt průmys-

lových aplikací není náhodná. Společnost Durst kromě digitálních strojů 

pro grafický segment vyvinula i technologie specializované pro průmys-

lovou produkci. Speciály potiskují keramické obklady a dlažbu, sklo, textil 

i dřevo. 

David Hlaváč ve své prezentaci ukázal mnoho zajímavých nápadů, jak 

využít digitální tisk, ale i tvarový ořez materiálů. Podrobnější informace 

najdete na stránkách www.industrialni-tisk.cz. c

kam s ním – s tiskem…
františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Otázka, či povzdech? Především jde o podtitul odborného setkání Grafický 

design v interiéru, které se uskutečnilo 8. října 2014. POPAI CE a Sdružení 

dodavatelů pro signmaking připravily další z řady akcí, na které se 

zabývají aktuálními otázkami technologií pro výrobu reklamy a nových 

materiálů pro výrobu POP aplikací a signmakingu

Značka Desigual 

patří k čelným 

průkopníkům 

digitálního potisku 

textilu

Díky digitálnímu 

tisku lze vytvářet 

i malé série textilu 

s atypickým 

designem  

Interiérový 

design a  móda 

jsou oblasti, 

které digitální 

tisk posouvá 

k ještě větší 

kreativitě



TECHNOlOgIE
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Zünd G3 si poradí 

s materiály jako 

vlnitá lepenka, 

voštinové desky, 

karton, pěněné 

desky, sendvičové 

materiály i plast

Zvýšení pracovní 

výšky na 120 mm 

přináší vyšší vý-

konnost v obalovém 

průmyslu

Řezací systémy 

Zünd jsou určeny 

pro zatížení 24/7 

v průmyslových 

provozech

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

zünd opět
pozvedl
produktivitu

Rostoucí podíl velkoplošného UV tisku na produkci zakázek 

pro obalový průmysl vyžaduje adekvátní dokončovací zařízení. 

Společnost Zünd inovovala svou úspěšnou řadu stolových plotrů G3 

a přizpůsobila ji i pro řezání a zpracování silnějších materiálů. 

Tyto nové dokončovací stolové plotry Zünd nabízejí výrob-

cům obalů větší flexibilitu a vyšší produktivitu. Jde zejména 

o zvýšení pracovní výšky z původních 60 mm na nynější 

úroveň 120 mm. Modely L-3200 a XL-3200 tak dokážou 

pracovat se silnějšími materiály až do tloušťky 110 mm. Kon-

strukční úprava nové verze oblíbených obráběcích plotrů 

řady G3 tak dovoluje efektivně pracovat s širším spektrem 

materiálů. Vlnitá lepenka, karton, pěněné desky, sendvi-

čové materiály a vlnitý plast jsou jen některé ze substrátů, 

u nichž se zvýšení pracovního rozsahu projeví.

SměřOvání k InDuSTRIáLním ApLIkAcím
„Společnost Zünd je odhodlána ještě posílit produktivitu 

svých systémů pro digitální řezání a finishing v různých 

průmyslových odvětvích. Tím, že plotry G3 zvládnou silnější 

materiály, dokážou zpracovat širší spektrum substrátů, což 

šetří čas a zvyšuje efektivitu. Obě tyto veličiny jsou kritic-

kým faktorem v dnešní produkci obalů, která se v mnoha 

případech realizuje v režimu just-in-time,“ řekl Oliver Zünd, 

CEO společnosti Zünd Systemtechnik AG.

pRůmySLOvé řEšEní
Řezací systémy Zünd jsou určeny pro zatížení 24/7  v prů-

myslových provozech. Pro výrobce obalů již dnes poskytují 

na mnoha trzích plně automatizované workflow a optimální 

flexibilitu, ať už pro vytváření prototypů, nebo pro sériovou 

výrobu. Modulární konstrukce strojů Zünd a jejich součástí 

umožňuje přizpůsobit konfiguraci i velmi specifickým po-

třebám a různým stupňům automatizace výroby. 

„Zaměřujeme se na kontinuální výzkum a vývoj nástrojů 

pro zvýšení efektivity zpracování mnoha materiálů. Zpětná 

vazba od uživatelů našich strojů řady G3 ukázala potřebu 

této rozšířené verze. Jsme přesvědčeni, že tiskárnám pracu-

jícím v oblasti obalového průmyslu stoupne investicí do no-

vých systémů G3 výkonnost a rozšíří se jejich obchodní 

příležitosti,“ uzavírá Oliver Zünd. S tím souhlasíme i u nás 

v HSW Signall a proto najdete nový ZÜND G3 i v našem 

showroomu. Díky jeho instalaci v plné výbavě včetně osci-

lačního nástroje, frézovací hlavy atp. je zde možné v klidu 

a důkladně vyzkoušet většinu ze schopností této špičkové 

dokončovací technologie. c
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PřEdSTAvujEmE 
TREnDy v DIgITáLním TISku

Poptávku po digitálně potištěném textilu vnímáme všude kolem sebe. Výrazný 

růst tomuto odvětví předpovídá i nová studie společnosti InfoTrends, která 

byla zveřejněna v polovině října tohoto roku. Do roku 2018 se předpokládá 

celosvětový roční nárůst na úrovni 39 %. Potěšující informací je i to, že hnacím 

motorem bude region EMEA. 

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

V roce 2013 činil celosvětový objem digitálně potištěné-

ho textilu 600 000 000 m2. Podle studie by měla složená 

roční míra růstu (compound annual growth rate – CAGR) 

dosáhnout úrovně 39 % ročně a do roku 2018 by se měl objem 

dostat na úroveň přibližně 30 miliard metrů čtverečních. 

Nejvýrazněji poroste trh v regionu EMEA a ten i nadále 

zůstane nejsilnějším v celkovém objemu tisku a výroby 

potištěného textilu. 

dOMinuJí OděVy
Společnost InfoTrends jako strategická poradenská firma 

podrobně analyzuje vývoj na trhu v mnoha segmentech. 

Studie nazvaná 2013–2018 Digital Textile Forecast vychází 

z analýz údajů o vývoji aplikací, spotřebě inkoustu, tech-

nologické základně pro výrobu textilu a zohledňuje trendy 

z pohledu dostupných a vyvíjených technologií, výrobních 

kapacit a distribučních kanálů a z průzkumu u uživatelů 

digitálních tiskových systémů. 

Podle studie je největším trhem produkce oděvů, ale rychle 

roste i oblast textilních dekorací. Průmyslové aplikace 

vyžadují zvláštní technický vývoj a požadavky průmyslu d 

Charakteristický 

design značky 

Desigual

Digitálně tištěné 

florální motivy na 

oděvech značky 

Zara 

Textilní dekorace 

najdou uplatnění 

i v minimalistických 

interiérech

Digitální
potisk textilu
silně poroste
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TREnDy v DIgITáLním TISku
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Bytové textilie jsou 

další oblastí, kde 

lze využít výhod 

digitálního tisku 

Digitální potisk se 

neomezuje pouze na 

oděvy

jsou rozdrobeny do mnoha směrů, ale i tato oblast vykazuje 

trvalý růst. 

Na strojích s průmyslovou kapacitou se velmi rychle rozvíjí 

potisk bavlněných tkanin pomocí reaktivních inkoustů 

a roste také segment sublimace na polyesterové látky. 

Vzrůstá i objem tisku přímými disperzními barvami.

Pigmentové inkousty se zatím využívají především u de-

korací, kde digitální tisk přináší výrazné zjednodušení 

výrobních procesů a pigmenty poskytují slušnou barevnou 

stálost.

klíčOVé fakTOry růsTu
Výzkum InfoTrends identifikoval několik klíčových faktorů 

růstu. Digitální tisk přináší významné snížení ekologické 

zátěže ve srovnání s klasickými barvířskými metodami. 

Digitální technologie přinesly demokratizaci tisku, protože 

nabídly obchodní příležitosti i malým firmám v oblastech 

s vysokou nezaměstnaností stejně jako velkým tiskařským 

společnostem. 

Digitální technologie dokážou pružně reagovat na poptávku, 

a tím výrazně zvyšují odbyt a snižují provozní náklady. Re-

dukuje se textilní odpad, odpadá jeho třídění a několikaná-

sobný transport. Celkově nižší režijní náklady tak zlepšují 

ziskovost.

ekOlOGie a kreaTiViTa
Ochrana životního prostředí je již pro mnoho silných 

oděvních značek významným faktorem, který odpovídá 

jejich firemní filozofii a je součástí jejich komunikace se 

zákazníkem. Digitální tisk přináší obrovskou variabilitu 

vzorů a barev při rozumných nákladech. Díky tomu lze 

zákazníkům nabídnout požadovanou kreativitu, originalitu 

a jedinečnost.

Digitální potisk textilu zásadně mění dodavatelský řetězec 

a pomáhá tiskařům zajistit udržitelný a ziskový obchod.

další analýza pOTVrzuJe růsT 
Letošní rok byl i premiérou nového veletrhu InPrint. Akce 

zaměřená na průmyslové aplikace digitálního tisku přinesla 

Digitální
potisk textilu
silně poroste

přehled různých odvětví, kde digitální tiskové technologie 

dokážou uplatnit své přednosti. Souvisí to i s hledáním no-

vých trhů, po kterých touží každý tiskař unavený cenovou 

válkou v oblasti tisku reklamní grafiky. Které obory mohou 

využít zkušeností digitálních tiskařů a kam se vyplatí upřít 

svou pozornost? Nahlédněte do analýzy společnosti IT Stra-

tegies zveřejněné v závěrečné zprávě veletrhu InPrint 2014. 

Tabulka ukazuje, jak si digitální tisk vedl v jednotlivých 

průmyslových oborech v roce 2012 a jaká je prognóza růstu 

trhu do roku 2022.

Tabulka č. 1

Předpokládaný vývoj digitálního tisku v průmyslových 
segmentech (mld. USD) 

Roky 2012 2022

Textil 2 8

Keramika 0,4 2

Podlahové krytiny 0,25 0,6

Sklo 0,02 0,1

Dřevo 0,03 0,1

Dekorace produktů 0,12 0,38

3D tisk 0,02 0,1

Elektronika 0,6 2,5

Biomedicína 0,08 0,4

Obaly 0,15 7

Celkem 3,77 21,58

Zdroj: IT Strategies

TexTil sTabilně rOsTe i u nás
Při podrobném pohledu na odhad objemu tisku v jednotli-

vých průmyslových segmentech vidíme, že významný růst 

zaznamená potisk obalů, textilu a pak i potisk keramických 

obkladů a elektroniky.

Potisk textilu má rostoucí tendenci i u nás. Se svolením 

Sdružení dodavatelů pro signmaking zde zveřejňujeme data 

z monitoringu trhu. Vidíme, že růst má plynulý charakter.

Tabulka č. 2

Prodej textilních tiskových médií v letech 2010–2014 (Kč)

2010 4 080 300

2011 6 268 800

2012 7 790 000 

2013 9 772 000

2014 13 777 200 

Zdroj: Monitoring Sdružení dodavatelů pro signmaking c
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vÝSTROj A vÝZBROj
muTOH vALuEjET 628

VariabiliTa
Mutoh ValueJet 628 svou konstrukcí posky-

tuje velkou variabilitu využití. Jako stolní 

tiskárna nezabere mnoho místa, ale pomocí 

stojanu ji lze rychle transformovat na malou 

lehce přemístitelnou rolovou tiskárnu.

arcHy i rOle
Výhodou je možnost potiskovat archy i role. 

Pro archy je k dispozici automatický systém 

pro zavádění média. Maximální hmotnost 

a průměr potiskovaných rolí jsou 9 kg 

a 150 mm. Do nemotorového odvíječe lze 

vkládat role na jádrech 2“/3“. Maximální šířka 

média je 630 mm, potisknutelných je 620 mm 

a tloušťka média se musí pohybovat mezi 

0,3–1,3 mm.

mutoh
valuejet 628
Michal kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz

Mutoh ValueJet 628 patří k nejmenším profesionálním tiskárnám pro segment sign & display 

grafiky. Má zajímavý potenciál pro začínající a malé firmy v oboru, dobře poslouží v propagačním 

oddělení obchodních domů nebo v marketingovém oddělení větších firem. Nabízí potisk médií 

šířky 630 mm (24 "), kompaktní rozměry a uživatelsky přívětivé ovládání.

VýHOda inkOusTOVé TecHnOlOGie 
Tiskárna využívá nejnovější generaci eco 

solventních inkoustů Mutoh Eco Solvent 

Ultra, který je vhodný pro tisk do interiéru 

i exteriéru. Tím se rozšiřují možnosti uplatně-

ní tiskárny. Díky tomu, že inkoust nezapáchá 

a nevyžaduje náročnou údržbu, je tiskárna 

vhodná i pro provoz v běžných kancelářských 

prostorech.

zásObníky inkOusTu
Standardně se Mutoh ValueJet 628 dodává 

se zásobníky inkoustu s objemem 220 ml, což 

je optimální řešení pro nepravidelné menší 

objemy tisku. Při vyšší produkci lze využít 

systém Mutoh pro vysokoobjemové zásobová-

ní inkoustem s objemem jeden litr.

kValiTa a rycHlOsT Tisku
Tiskárna je vybavena technologií i2, která 

zajišťuje odstranění pruhování i při vyšších 

rychlostech tisku. Rozlišení se pohybuje 

v rozmezí od 360 do 1440 dpi. Uživatel má 

k dispozici 12 základních tiskových módů, 

v nejvyšší kvalitě lze tisknout rychlostí 

3 m2/hod a v rozlišení pro grafiku s větší 

pohledovou vzdáleností 16 m2/hod.

TiskOVá HlaVa
Nejnovější generace piezoelektrických hlav 

Mutoh tiskne s variabilní velikostí kapky 

v rozsahu 3,5 pl až 35,2 pl. K dispozici je vždy 

180 trysek pro barvu v systému 2× CMYK. c
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vÝSTROj A vÝZBROj

TISkáRny

Typické aplikace

saMOlepky
V kombinaci s malým řezacím plotrem 

Summa D60 je Mutoh ValueJet 628 ideálním 

nástrojem pro výrobu samolepek s tvarovým 

ořezem. Toto řešení ocení každý, kdo potře-

buje produkovat různé druhy samolepek 

v krátkém termínu. 

fOTOGrafie
Vysoké rozlišení a vynikající odolnost výtisků 

otevírají uživatelům této tiskárny i trh s tis-

kem fotografií a uměleckých tisků. Výstupy 

jsou vhodné pro výstavní zvětšeniny fotogra-

fií, které i bez laminace nevyblednou.

eTikeTy
Mít vlastní etikety na lahve s nápoji pro 

speciál ní příležitost je stále častějším poža-

davkem klientů. Je jedno, zda jde o soukromé 

či firemní akce. Tento trh se rozrůstá a je 

přitažlivý pro zákazníky ve všech regionech.

Okenní Grafika
Produkce one-way vision grafiky je další pří-

ležitostí, která dovolí uživateli této tiskárny 

nabídnout svým klientům nové služby. Určitě 

je zajímavá i pro propagační oddělení obchod-

ních domů, které mohou ve vlastní režii řešit 

své reklamní kampaně.

siGnaGe
Různé bannery, poutače, venkovní tabule, 

podsvícenou grafiku, POS displeje, grafiku 

na auta, interiérové dekorace, to vše lze 

na této tiskárně nabídnout v reklamním 

sektoru. Při takové produkci určitě litrové 

zásobníky inkoustu využijete.

plakáTy
I když je tiskárna nenáročná na prostor, doká-

že uživateli poskytnout velkou variabilitu na-

bízených formátů až do standardní velikosti 

A1 s exteriérovou odolností až tři roky. c
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Rozšířená realita přichází

Pojem rozšířené reality se v odborných kruzích skloňuje již několik let. Toto 

označení v našem pojetí znamená, že jsou k reálnému obrazu světa připojeny 

objekty a data vytvořené na počítači. 

Při pohledu na známou památku přes kameru telefonu či 

tabletu se na displeji zařízení zobrazí doplňkové informace, 

například její výška, poloha, historie nebo možnost kliknout 

na ikonu Wikipedie apod. 

Co ale tento pojem přináší v tiskové produkci? Jednoduše 

dokáže propojit tisk a multimediální prezentace se službami 

internetu. Stačí se podívat na tiskovinu přes tablet a ta se 

rázem promění v noviny jako z Harryho Pottera. Nejlepší 

bude rovnou si to vyzkoušet.

pOJďMe si TO zkusiT
Lepší než 100krát slyšet je jednou zkusit. Stáhněte aplikaci 

Layar a s její pomocí se podívejte na vytištěné obrazy či 

fotografie označené logem aplikace. To vám umožní nahléd-

nout do světa rozšířené reality. Není potřeba žádný komen-

tář, protože vše další se objeví ve vašem mobilním zařízení 

(samozřejmě pokud bude připojeno na internet). Jen pro 

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

Která postava se 

neobjeví ve filmu? 

City lighty 

s upoutávkou 

na film Princ 

z Persie a možností 

zapojit se do soutěže 

přímo pomocí 

chytrého telefonu. 

Ikona Layar

správné načtení obrázku je občas potřeba najít tu správnou 

vzdálenost od objektivu vašeho přístroje.

layar 
Aplikaci Layar pro rozšířenou realitu si vyhledejte na Goo-

gle Play nebo App Store. Po stažení a spuštění aplikace 

ve vašem telefonu či tabletu stačí již jen nasnímat obrázky 

označené ikonou Layar.

Nasnímáním loga Layar se dostanete k videu, které vám 

rozšířenou realitu přiblíží. d
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Ikona Blippar

Range Rover Evoque – podobně budou zanedlouho fungo-

vat všechny inzeráty

blippar 
Další z možností vstupu do rozšířené reality může být 

aplikace Blippar. I tu najdete na Google Play anebo App 

Store. Po jejím spuštění nasnímejte obrázky v tomto článku 

označené ikonou Blippar.

Samotné logo Blippar vás dovede do světa rozšířené reality

Gardeners' World – toužíte po uklidňující přírodě?

Chcete poznat blíže modelku z titulní strany Vogue? 

Jak TO bude dál?
Není náhoda, že jsme pro vás vybrali jako ukázky právě 

prohlížeče Layar a Blippar, protože jejich příběh naznačuje 

příští vývoj na trhu. Firma Layar přišla se svým nápadem 

v roce 2009 a můžeme ji směle označit za nejvýznamnějšího 

průkopníka či spíše apoštola rozšířené reality pro tiskové 

aplikace. Původní idea byla založena na tom, že každý 

obrázek je jiný, podobně jako otisky prstů. Zadavatel uloží 

do databáze obrázek a prostřednictvím softwaru na tvorbu 

obsahu rozšířené reality přidá propojení s dalším elektro-

nickým obsahem. Uživateli se po naskenování obrázku 

zpřístupní například videa, 3D vizualizace, webové stránky 

a další vložené informace.

zVíTězí Ten neJsilněJší
Zatím je rozšířená realita spíš jen zajímavou hračkou, která 

však má obrovský potenciál. Myslíme si, že na trhu rozšíře-

né reality se prosadí jen několik úspěšných řešení. Následně 

dojde k unifikaci, pravděpodobně formou akvizic, podobně 

jako se stalo v letošním roce, kdy Blippar koupil Layar.

ikea na záVěr
Doufám, že po této krátké exkurzi do světa rozšířené reality 

si začnete všímat, jak rychle do oblasti tiskovin proniká. 

Pokud jste to ještě neudělali, stáhněte si další z aplikací 

určenou pro letošní katalog IKEA. Tady si můžete ve 3D 

animaci vyzkoušet, jak by se ten který kus nábytku hodil 

do vašeho bytu. c

Podívejte se, co může 

skrývat obal na cereálie

S tištěným 

katalogem IKEA, 

který jste našli ve 

schránce, si také 

můžete vyzkoušet 

funkce rozšířené 

reality 
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„Pojem nové trhy má pro nás dva významy,“ 

vysvětluje Filip Švrček, jednatel společnosti 

TopAdvert, a dodává: „První význam spočívá 

v rozšíření našeho regionálního působení. 

Chceme se prosadit v celé střední Evropě jako 

přední dodavatel displej systémů. Druhým 

je průnik do světa aplikovaného grafického 

designu a dekorací.“

Hp laTex TO Vyřešil
V první fázi se firma zaměřila především na 

dodávky prezentačních systémů větším od-

běratelům. Výroba grafiky a kompletace systé-

mů na klíč pro koncové klienty byly dříve spíš 

doplňkovou činností, a tak se firma obracela 

na tiskařské firmy. 

„S rostoucím objemem dodávek na klíč a rozší-

řením portfolia reklamních nosičů bylo nutné 

pořídit si vlastní tiskárnu,“ vysvětluje Filip 

Švrček, „vsadili jsme na latexovou technologii 

od HP, která se ukázala jako velmi univerzální 

a dobré řešení.“ Rychle se ale ukázalo, že ani 

dvě tiskárny s pracovní šířkou 1,6 metru nestačí. Dnes je v provozu i HP 

Latex 850 s šířkou 3,2 metru. 

uV Tisk a subliMace
Protože TopAdvert nabízí i prosvětlené rámy a dodává i světelné boxy 

a vitríny vlastní konstrukce, byla logickým krokem investice do UV tis-

kárny Durst Rho P10 200. Firma zvolila technologii, která nabízí vysokou 

kvalitu tisku, protože ji chce využít pro expanzi do designových projektů. 

„Počítáme s potiskem skla pro interiér i fasády a láká nás i dřevo. Další 

technologií, která rozšiřuje naše možnosti proniknout do světa dekora-

tivního textilu, je sublimační tiskárna Mutoh ValueJet 1638,“ říká Filip 

Švrček. 

pOdpOra z eurOfOndů
Výrobní kapacity společnosti jsou soustředěny v Hodoníně. Zde je výho-

dou stabilní pracovní síla a ochota lidí k rekvalifikaci. Právě působení 

v okrese Hodonín umožnilo společnosti ucházet se o podporu v rámci 

rozvojového programu Evropské unie. Díky úspěšnému obhájení projektu 

se firma technologicky posunula mezi silné hráče v oblasti velkoplošného 

tisku. „Pocházím z Hodonína, a tak mi přišlo logické umístit výrobu sem,“ 

přiznává Filip Švrček, „vytvoření nových pracovních míst je pro mne 

jistou satisfakcí za energii vkládanou do podnikání.“ c

TopAdvert,
od displejů na nové trhy
františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Společnost TopAdvert byla založena v roce 2008 s vizí stát se špičkou mezi 

dodavateli reklamních a prezentačních systémů na českém trhu. Díky pevné vůli, 

investované energii a otevřenosti novým věcem se podařilo naplnit stanovený cíl. 

Před firmou však stojí další výzvy v podobě nových trhů, na které chce proniknout.

Výstavní stánek je 

sestaven ze systému, 

který dokáže 

využít světlo a 

mimořádnou kvalitu 

tisku na stroji Durst 

Rho P10 200

Interiérové dekorace 

jsou další oblastí, 

kam firma směřuje

Do systémů 

FLEXIFRAME je 

potřeba kvalitní 

potisk textilu. 

Využívá se latexová 

technologie 

i nová sublimační 

tiskárna Mutoh 

ValueJet 1638 WX.
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Reklamná agentúra Pro Grup zo Spišskej Novej Vsi výrazne rozšírila svoje 

priestory aj technologické vybavenie a stala sa tak nielen reklamnou agentúrou, 

ale aj významným poskytovateľom tlačiarenských služieb. Nainštalovali sme 

pre ňu tlačiarne HP Latex 360 a FineArt flatbed Durst Ω1.

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

Reklamná agentúra PRO GRUP, s.r.o., má 15-ročnú tradíciu. 

Z rodinnej firmy, ktorá postupne rástla, sa dnes stala vý-

znamná agentúra s celoslovenskou pôsobnosťou a význam-

nými výrobnými kapacitami. Na viac ako 2500 m2 výrobnej 

plochy pracuje tím 52 skúsených zamestnancov s najnovší-

mi technológiami. Je to zaujímavý príbeh, lebo aj po rokoch 

je mnoho pozícií obsadených rodinnými príslušníkmi. Za 

rastom firmy je filozofia jej zakladateľa Miloslava Bdžocha, 

ktorý povedal: „Nachádzame sa v dobe, keď technológie 

a relatívne neobmedzená dostupnosť umožňujú každej 

zdravej firme, ktorá je v niečom dobrá, existovať v reklamnej 

brandži. Už nie je výsadou byť dobrý. Preto ak sa chceme od-

líšiť od dobrých, musíme byť schopní a pripravení ponúknuť 

viac. Schopnosť vedieť diagnostikovať a promptne zareago-

vať na potreby zákazníka nás transformovala do ozajstnej 

jednotky v intenzívnej starostlivosti. Nie je jednoduché 

nájsť zákazku, ak sídlite vo väčšej vzdialenosti od hlavného 

mesta. Nám sa to darí a sme úspešní u mnohých veľkých 

klientov.“

inVesTície dO nOVýcH TecHnOlóGií
„V rámci rozsiahlych investícií do nových technológií,“ 

pokračuje Miloslav Bdžoch, „je aj univerzálna veľkoploš-

ná tlačiareň HP Latex 360, ktorá nám poskytuje výstupy 

s interiérovou kvalitou a exteriérovou odolnosťou. Výtlačky 

na textil sú porovnateľné so sublimáciou a zákazníci si ich 

pro grup zamieša karty

veľmi obľúbili. Flatbed Durst Ω1 je zasa stroj s mimoriadne 

vysokou kvalitou tlače, ktorý otvára obrovské kreatívne 

možnosti. Rezací ploter Summa s pracovnou šírkou 1,6 met-

ra je zasa ideálnym doplnkom k obom tlačiarňam.“ 

finearT Tlačiareň dursT Ω1 
UV tlačiareň Durst Ω1 okrem bežných zákaziek vo svete 

signmakingu otvára možnosti preniknúť do sveta ume-

leckej tlače. Kvalita s rozlíšením až 1728 dpi a maximálny 

výkon na úrovni 35 m²/hod sú ešte podporené veľkými 

možnosťami pre systém miešania farieb. Dá sa totiž využiť 

tlač s rôznymi stupňami sivej, prípadne k systému CMYK 

pridať farby lclm alebo Orange a Violet. Hybridná konštruk-

cia dovoľuje potláčať doskové aj rolové médiá. 

Durst Ω1 dovoľuje vstúpiť do sveta tlače fotografií a umelec-

kých reprodukcií na priemyselnej úrovni. c

Na HP Latex 360 

sa dá pozrieť úplne 

inak

Pohľad na 

technológie pre 

veľkoplošnú tlač

Durst Ω1 

charakterizujú 

kompaktné 

rozmery, vysoký 

výkon a kvalita 

tlače

PřEdSTAvujEmE
TEcHnOLOgIE u nAšIcH kLIEnTů
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mEdAIlON 
škOLA úžITkOvéHO výTvARnícTvA jOSEfA vyDRu

Škola umeleckých remesiel pôsobila do II. svetovej vojny, 

po jej skončení sa ukázala potreba zriadiť Školu umeleckého 

priemyslu. Skratka ŠUP dala škole hovorové meno „Šup-

ka“, ktoré sa používa dodnes. Meno Josefa Vydru je poctou 

historikovi a teoretikovi ľudového umenia, významnému 

etnografovi, pedagógovi a zakladateľovi školy. 

sTále VysOká uMelecká úrOVeň
Od začiatku mala škola veľmi schopný pedagogický zbor. 

Svoje skúsenosti žiakom odovzdávali osobnosti sloven-

skej a českej umeleckej avantgardy ako Ľudovít Fulla, 

Mikuláš Galanda, Karel Plicka, Rudolf Fila a mnohí ďalší. 

Počas svojho pôsobenia škola vychovala niekoľko generá-

cií významných umelcov a odborníkov, ktorí sa nemalou 

mierou zaslúžili o rozvoj umeleckého diania na Slovensku 

a priblížili ho svetu. Sú to také významné osobnosti ako 

výtvarníci Albín Brunovský, Andrej Rudavský, Jozef Jan-

kovič, režiséri Juraj Herz, Juraj Jakubisko, Jozef Bednárik, 

Elo Havetta, mím Milan Sládek, herečka Zdena Studenková, 

scénografi Ján Zavarský, Aleš Votava, fotografi Tono Stano, 

Miro Švolík a ďalší.

súčasnOsť
Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru je nový názov školy, 

ktorý charakterizuje jej súčasnú koncepciu. Terajší program 

školy nadväzuje na progresívne a avantgardné ideové odka-

zy ŠUR a vytvára základnú osnovu poslania súčasnej Školy 

úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru. 

Škola poskytuje vzdelanie v týchto študijných odboroch: 

propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, úžitková 

fotografia, keramický dizajn, dizajn a tvarovanie dreva, 

kameňosochárstvo, ručné výtvarné spracúvanie textílií, 

priemyselný dizajn, konzervátorstvo a reštaurátorstvo.

VyMyslieť, VyTVOriť a ObHáJiť
Počas prvých dvoch ročníkov sa pedagógovia snažia odo-

vzdať žiakom čo najviac z výtvarnej abecedy, remeselnej 

zručnosti a postaviť základ teoretickej orientácie študenta. 

Posledné dva ročníky ponechávajú priestor pre jeho umelec-

kú profiláciu s dôrazom na vlastné projekty. Musí ich nielen 

navrhnúť a vytvoriť, ale aj odprezentovať a obhájiť. 

naOzaJsTné uMelecké Vedenie
„Na jedného pedagóga pripadá u nás asi deväť žiakov na od-

bornom vyučovaní,“ hovorí riaditeľ školy akad. mal. Milan 

Pagáč. „Dokážu ich tak nielen učiť, ale aj spoznať, pochopiť 

a viesť. Ďalším motivačným faktorom je vzájomná konfron-

tácia výsledkov žiakov medzi sebou. Takýto osobný prístup 

k žiakom sa prejaví aj v kvalite absolventa. Podľa rebríčka 

nezávislej organizácie INEKO sme najlepšou odbornou 

školou spomedzi 65 odborných škôl Bratislavského kraja 

a najlepšou strednou umeleckou školu na Slovensku.“

„Snažíme sa, aby študenti pochopili, že najhorším pre-

hreškom voči samému sebe je podviesť úroveň remesla,“ 

vysvetľuje zástupca riaditeľa pre odborné predmety akad. 

sochár Michal Zdravecký. „Najväčší záujem je o štúdium 

odboru propagačná grafika, ale všetkých žiakov pripravuje-

me tak, aby boli schopní pracovať s aktuálnymi grafickými 

programami ako aj veľkoplošnou tlačou. Považujeme to 

za nevyhnutnú gramotnosť. Ako pedagógovia sme spokojní 

aj s tým, že až 85% našich absolventov pokračuje v štúdiu 

na umeleckých vysokých školách.“ c

Bratislavská                        
                  šupka 

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave so svojou 85-ročnou tradíciou 

je najstaršou výtvarnou umeleckou školou na Slovensku. Vznikla ako Škola umeleckých 

remesiel a dennú výučbu začala v školskom roku 1930/31. Metodikou a zameraním programu 

škola vedome nadviazala na nový európsky prúd, ktorý vytýčil avantgardný nemecký 

Bauhaus. Tento odkaz si škola ctí dodnes.

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

Titulní strana: 

Propagačné 

výstavníctvo, Iveta 

Rehušová, 4.V, 

Kocka, 2012
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Propagačná grafika, Katarina Šuhajová, 3.G, jednotný vizuálny štýl – Junior Design Fest, 2012

Katarína Šuhajová, 3.G, 2012

Jednotný vizuálny štýl na podujatie Junior design fest 2012
Logo, plagát, tlačoviny, propagačné nosiče

medzinárodný festival dizajnu 
stredných umeleckých škôl

11. - 29. novembra 2012
Galéria Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava
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mEdAIlON 
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Propagačná grafika, Jonáš Atila, 4.G, jednotný vizuálny firemný štýl, 2013

Propagačné výstavníctvo, Barbora Demovičová, 4.V, jednotný vizuálny štýl – čajovňa Mondo, 2014

Propagačná grafika, Sylvia Smatanová, 4.G, filmový 

plagát – Melancholia, 2013

Dizajn a tvarovanie dreva, Pavlína Kusá, 4.D, 

predelová stena, 2011

Propagačná grafika, Eva Husárová, 3.G, autorský 

font, 2012

Propagačná grafika, BibianaTóthová, 4.G, grafický 

motív a jeho aplikácia, 2013

Eva Husárová, 3.G, 2 012

Dizajn fontu - jdfont - pre podujatie Junior design fest 2012

téma Múdry jeleň - gra�cký motív aplikovaný na tričko, visačka a autorský font
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original art by Biba - rennobp@gmail.com

Bibiána Tóthová - ŠÚV Josefa Vydru - propagačná gra�ka
4. G

Motívy z pôvodných gra�ckých matríc
transformované a použité ako aplikácia
na potlač trička.

Gra�ka/gra�ka
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visačka
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Úžitková fotografia, Katarina Ondrejičková, 4.F, 

štylizovaný portrét, 2014

Ručné výtvarné spracúvanie textílií, Sára 

Čunderlíková, 2.T, Povolanie: filmárka, 2011

Keramický dizajn, David Valovič, 3.K, Vázy, 2014

Propagačná grafika, Martin Malina, 4.G, 

autorský font, 2013

Kameňosochárstvo, Michal Kezman, 3.Ks, 

Misa – mramor, 2005

Kameňosochárstvo, Michal Jánošík, 3.Ks, 

Petrolejka – čadič, 2013

Keramický dizajn, Chiara Darášová, 3.K, Flaše, 2014 Ručné výtvarné spracúvanie textílií, Nina 

Abramovičová, 3.T, Vianočná ozdoba – ryba, 2014
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PřEdSTAvujEmE 
fóLIE mAcTAc

podepsáno dětmi
Společnost MACtac ve spolupráci s neziskovou organizací Portraits of Hope z Kalifornie 

přispěla k realizaci zajímavých projektů, které přinášejí dětem v nemocnicích nebo 

sociálně či ekonomicky znevýhodněném prostředí pocit smysluplnosti a naději. Činí tak 

kromě vzdělávacích a podpůrných programů prostřednictvím umění a kreativity.

Neziskovka Portraits of Hope byla založena 

v roce 1995 a pomocí artterapie přináší dětem 

i dospělým v těžké zdravotní či sociální situa-

ci naději a možnost zapojit se aktivně do čin-

ností, které by jim jinak zůstaly nedostupné. 

Vyvinula metodiku a pomůcky pro to, aby 

se i handicapovaní jedinci mohli kreativně 

podílet na výtvarných projektech, které jsou 

následně představeny veřejnosti.

z ObyčeJnéHO neObyčeJné
Symbolem organizace Portraits of Hope 

jsou květy, právě proto v roce 2007 vykvetlo 

v New Yorku až 100 taxíků. Ani vozy seriálu 

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

Nascar nemusí být vždy polepeny jen rekla-

mou. V roce 2006 se po dohodě se sponzory 

předvedla závodní auta v pestrých barvách 

Portraits of Hope. Loni zase do ulic vyjelo 

31 rozkvetlých sanitních vozů. A bez typic-

kých květů se neobešly ani věže plavčíků 

na plážích Kalifornie.

prOMěna VeřeJnýcH prádelen
Letošní kampaň změnila šest veřejných 

prádelen v různých čtvrtích New Yorku. Motiv 

pestrobarevných květů se objevil prakticky 

všude. Od podlah, stolů a praček až po výzdo-

bu lamp a stropů. Veřejné prádelny v USA jsou 

nepostradatelné pro miliony lidí. V městských 

oblastech plní ještě další funkci. Jsou to vlast-

ně malá sociální centra, kde dospělí se svými 

dětmi tráví hodiny času. Akce sem přinesla 

pozitivní energii a tyto původně poněkud 

ponuré prostory krásně prozářila.

MacTac JT 5529 p
Společnost MACtac projekt podpořila tisko-

vým materiálem. K polepu stolů a samotných 

praček byla použita špičková polymerická 

samolepicí fólie MACtac JT 5529 P určená 

k celopolepu dopravních prostředků. K potis-

ku byla použita technologie HP Latex. c
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kDO jE kDO 
v HSW SIgnALL

Tato usměvavá kolegyně k nám před několika 

lety přišla hned po střední škole na mís-

to recepční. Při zaměstnání stále studuje 

a po změnách ve firemní struktuře nastoupila 

do oddělení nákupu. 

Firma HSW Signall byla tvůj první zaměstna-

vatel. Nelákalo tě zkusit něco jiného?

Poslední dobou na recepci jsem cítila, že po-

třebuji změnu, osobně povyrůst a získat nové 

zkušenosti, proto jsem moc ráda, že se naskyt-

la možnost postoupit na nákupní oddělení. 

Úspěšně jsi vystudovala bakalářský stupeň 

a pokračuješ v magisterském studiu. Jak se ti 

daří skloubit práci a studium? 

Je to náročné, obzvlášť ve zkouškovém období, 

při psaní seminárek a podobných prací, ale 

pokud máte kolem sebe lidi, jak v práci, tak 

i ve škole, kteří vás podrží a pomáhají vám, tak 

se to daří. 

Co máš na své práci nejradši?

Dodnes si vzpomínám, jak jsem seděla 

na chodbě a čekala na pohovor s Markem An-

gelisem a viděla jsem, jak se kolegové na chod-

bě smějí a vítá mě tu přátelská atmosféra. 

Takže jednoznačně kolektiv, nové zkušenosti 

a to, že mohu našim zákazníkům vyhovět 

a objednat jim to, co potřebují. 

Lucie Lancigerová

ankeTa

Oblíbená hudba: 

Vše možné 

od Ludovica 

Einaudiho až 

po Nickelback.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Momentálně skripta. 

Nejoblíbenější jídlo: 

Čokoláda Lindt, 

dobrý steak či kuře 

na paprice od ma-

minky .

Záliby: 

Cestování, procház-

ky, příroda, puzzle, 

Tomík a Natálka 

(činčily).

Oblíbený citát či 

přísloví: 

S úsměvem jde 

všechno líp!

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Někoho, s kým by mi 

tam bylo krásně, a to 

asi stačí.

Jak ho poznáte? Dobrá nálada a smysl pro 

anglický humor dělají z Martina velmi oblí-

beného kolegu. Stejně rádi jako my ho mají 

i zákazníci, se kterými je v rámci telefonního 

prodeje denně v kontaktu.

Co se ti líbí na signmakingu? 

Jeho pestrost, různorodost zakázek a po-

žadavků. Nikdy to není stereotypní práce 

a člověk se nemůže nudit. 

Telefonní prodej je náročná práce vyžadující 

plné soustředění. Jak si dobíjíš energii? 

Mám rád chvíle se svými dětmi, osvěžující 

spánek a moc mi pomáhá dovolená.

Působíš jako velmi klidný člověk. Dokáže tě 

něco opravdu vytočit?

To víte, že ano . 

ankeTa

Oblíbená hudba: 

Široký záběr, to by se 

sem nevešlo.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Jack London: Tulák 

po hvězdách, Ondřej 

Neff: Tma 2.0.

Nejoblíbenější jídlo: 

Šunkofleky.

Záliby: 

Hudba, film, cesto-

vání.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Zajímám se o bu-

doucnost, protože 

v ní hodlám strávit 

zbytek života. 

Chaplin

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Loď, mapu a kompas.

kdo
je

kdo?

martin podlešák
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mATERIálY 
mAcTAc

„DecoCanvas je 100% bavlněné plátno pro výzdobu interiérů, 

ale je vhodné i pro oblast uměleckých tisků označovanou 

jako FineArt,“ řekl Vojtěch Hlaváček, náš produktový mana-

žer. „Tento produkt je na trhu ojedinělý, skutečné samolepicí 

bavlněné plátno budete jinde hledat velmi obtížně. Vyvi-

nut byl na základě poptávky architektů a designérů, kteří 

požadovali dekorační materiály lahodící nejenom zraku, 

ale i hmatu. Není divu, že si velmi rychle našel své místo 

na trhu.“

dOTek luxusu
Materiál je vyroben z hrubého bavlněného plátna s gramáží 

370 g/m2, které je opatřeno čirým permanentním akryláto-

vým lepidlem. Uplatní se v hotelech, obchodech, konferenč-

ních místnostech či na recepcích, ale hodí se i pro výzdobu 

soukromých interiérů. Výhodou je snadná výměna či obno-

va výzdoby, zajímavých výsledků lze dosáhnout u designu, 

kde je požadován přírodní autentický vzhled.

Materiál lze potiskovat všemi solventními, eco solventní-

mi, latexovými či UV inkousty. Výrobce informuje, že při 

použití UV vytvrzovaných flexibilních inkoustů se zlepšila 

odolnost tisku vůči poškrábání.

zásaH dO černéHO
„Jsme velmi spokojeni s výsledky, kterých tento inovativní 

samolepicí materiál dosahuje,“ vysvětluje Stefano Belotti, 

Sales Manager společnosti MACtac. Díky své univerzálnosti 

materiál zaujal v různých segmentech trhu. Uplatnil se jak 

v soukromém, tak veřejném prostoru, od kanceláří přes 

recepce až po hotely a byty. DecoCanvas si oblíbili archi-

tekti, dekoratéři a designéři, protože se v maximální míře 

dokáže přizpůsobit různému designu i prostředí. Kromě 

toho je o DecoCanvas velký zájem i ze strany subjektů ze 

světa fotografického a uměleckého tisku, protože umožňuje 

vytvořit realistické obrazy s živými barvami, a navíc se 

velmi snadno aplikuje. c

mActac Decocanvas              
františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Samolepicí malířské plátno ze 100% bavlny je unikátním řešením společnosti MACtac. 

DecoCanvas obohatil rodinu dekoračních materiálů pro architekturu a interiérové 

dekorace, které nesou společné označení Deco.

Mactac DecoCanvas 

je naprosto 

ojedinělý. Plátno ze 

100% bavlny s čirým 

lepidlem najde 

uplatnění všude, 

kde je  požadován 

přírodní, autentický 

vzhled.
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Den 
signmakingu 
Brno 2014 

Nový prostor, nový formát a nová energie 

charakterizovaly osmý ročník Dne signmakingu, 

který se letos uskutečnil 30. října 2014 v brněnské 

Richard Adam Gallery. 

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

Charakter ryze výstavní se v rámci osmého ročníku 

změnil na edukativní. Těžištěm Dne signmakingu se staly 

prezentace věnované novinkám a trendům na trhu. Zájem 

veřejnosti všichni přednášející ocenili, protože auditorium 

bylo vždy slušně obsazeno. Jednou z nejsledovanějších před-

nášek byla prezentace našeho obchodního ředitele Marka 

Angelise, který zde porovnal třetí generaci latexových 

tiskáren HP Latex řady 300 s tradičními eco solventními 

technologiemi. Výhody shrnul do tří základních okruhů.

OdOlnOsT a kValiTa
Podstatnou informací bylo zhodnocení třetí generace late-

xových inkoustů a nových tiskových hlav. Díky vylepšené 

receptuře dosáhly tisky z latexových tiskáren odolnosti 

srovnatelné s hard solventními tiskárnami a tím se posunu-

ly před eco solventní inkousty. Navíc přidání kazety s print 

optimizerem zvýšilo možnosti potisku náročných médií. 

O kvalitě tisku svědčí i opakovaně měřený údaj, že barevná 

konzistence tiskárny dosahuje hodnoty nižší než 2 ΔE 2000.

PřEdSTAvujEmE
kOnfEREncE

prOdukTiViTa a ObsluHa
Pohodlná údržba, tisky bez zápachu, možnost potiskovat 

textilie bez podkladového papíru a žádné ruční čištění, to je 

jenom krátký výčet několika předností nejnovější latexové 

technologie od HP. Třetí generace tiskáren výrazně zvýšila 

i svou produktivitu. Změna receptury inkoustů a kon-

strukce tiskových hlav dovolily snížit potřebnou teplotu 

na vytvrzení inkoustu, takže stroj začne tisknout do dvou 

minut od odeslání dat.

Nechali jsme mezi posluchači kolovat vzorky tisků na vlaj-

kovinu, které, jak se po skončení prezentace ukázalo, úspěš-

ně odolaly i několika pokusům o seškrábání barvy.

Přehledné ovládání pomocí dotykového displeje s možností 

připojení na web dovolí obsluze přístup k video návodům, 

které pomáhají řešit všechny situace s obsluhou tiskárny. 

Model 360 navíc dovoluje automatické měření profilu média. 

Právě na ukázky profilace byla zaměřena naše další prezen-

tace, která byla součástí výstavního stánku. Pro ty z vás, 

kteří na akci nebyli, připravil kolega Václav Poselt článek 

na stranách 22 a 23.

ŽiVOTní prOsTředí
Různé certifikace zdravotní nezávadnosti, udržitelného 

rozvoje a energetické úspornosti dokládají přínos latexové 

technologie pro životní prostředí. Nejedná se přitom pouze 

o odpovědný ekologický přístup uživatele, ale i o vstupenku 

na mnoho trhů, kde se tyto certifikace striktně vyžadu-

jí. Ostatně i v tomto čísle vás seznamujeme s úspěšnými 

realizacemi v oblasti interiérových dekorací i do škol 

a nemocnic. c

Naše prezentace 

na stánku byla 

zaměřena především 

na ukázky profilace 

s tiskárnou HP Latex 

360

Vzorky potištěné 

vlajkoviny, které 

odolaly zkoušce 

oděru klíči
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COlOR mANAgEmENT 
měřIcí příSTROjE

Spectropad,
nástroj profesionálů 

SpectroPad je nejnovějším výrobkem firmy Barbieri Electronic, která se 

specializuje na vývoj a výrobu měřicích přístrojů pro správu barev. 

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

Každý ze tří 

nezávislých 

světelných zdrojů 

uspořádaných 

v kruhu je 

sestaven ze sedmi 

luminiscenčních 

diod, které vytvářejí 

vyrovnané světelné 

spektrum

Vzhledem k tradiční spolupráci s firmou Durst je při 

vývoji kladen důraz na použití v oblasti velkoformátového 

a průmyslového tisku. Firma HSW se stala v letošním roce 

výhradním distributorem Barbieri.

TakOVý Jiný spekTrOfOTOMeTr
Ve srovnání s běžnými spektrofotometry konstruovanými 

pro měření barev pro účely profilace je SpectroPad určen 

nejen pro měření profilů, ale také pro rychlou a efektivní 

kontrolu stability tiskového procesu. 

Přístroj je přenosný a v tomto směru je doveden k doko-

nalosti. Pro práci nepotřebuje žádné kabelové připojení. 

Napájení zajišťuje vestavěný akumulátor. Data se přenášejí 

bezdrátově pomocí wi-fi. Přístroj se ovládá prostřednictvím 

barevného dotykového displeje, na kterém se zobrazují zá-

kladní měřená data. Veškerá měření se přenášejí bezdrátově 

do počítače pro další použití. V případě potřeby je možné 

přístroj připojit také přes USB kabel. 

Velkou výhodou tohoto řešení je, že měření se provádí přímo 

v tiskárně bez nutnosti vyjímání a odřezávání měřeného 

média, což ocení zejména uživatelé velkých průmyslových 

tiskáren. Barbieri tradičně používá velké měřicí apertury, 

jejichž výhodou je přesné měření tisků s nízkým rozlišením 

a měření médií s hrubou strukturou. 

Qb-TecHnOlOGy
Přestože všechna zařízení Barbieri jsou známá svou přes-

ností, SpectroPad posouvá tuto přesnost na mnohem vyšší 

úroveň. K měření používá tři nezávislé světelné zdroje d 

Barbieri qb-technologie

Tři nezávislé světelné zdroje 
pro vyrovnané osvětlení 
povrchu média

Sedm LED diod
emituje světlo
standardu D50
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v kruhovém uspořádání a každý z těchto světelných zdrojů 

je sestaven ze sedmi luminiscenčních diod, které vytvářejí 

vyrovnané světelné spektrum. Kruhové uspořádání tří 

zdrojů eliminuje anizotropní reflektanci některých typů 

tisků. Jistě jste se setkali s tím, že některé tisky vypadají 

barevně odlišně při pohledu z různých úhlů. Tento efekt je 

velmi častý a je závislý na typu tiskárny, inkoustu a médiu. 

Při měření pomocí SpectroPadu je tento problém vyřešen.

JednOducHá ObsluHa, OkaMŽiTé Výsledky
Měření je velmi jednoduché a komfortní. Přístroj má vlastní 

inkrementální čidla, takže dokáže identifikovat polohu po-

líček testchartů jednoduše a přesně. Pro snadné vyrovnání 

rovnoběžného směru přístroje a testchartu slouží laserový 

paprsek, který osvětluje každý pás políček po celé délce.

Pro účely sledování barevné konzistence tiskového procesu 

poslouží geniálně udělaný modul DOC – Digital Output Con-

trol. Nadšeni z něj budou všichni, kteří chtějí konzistenci 

hlídat u velkých tiskáren s posuvným pásem či u stolových 

tiskáren. Se SpectroPadem jednoduše vytisknete kontrolní 

testchart a uložíte ho. Kdykoli poté, každý den či několikrát 

denně vytisknete testchart, přiložíte SpectroPad, několikrát 

posunete měřicí hlavu a přímo na displeji vidíte, zda se váš 

tisk liší od standardu nebo ne. V případě že ano, provedete 

obdobným způsobem relinearizaci či reprofilaci a tisknete 

dál. Pro kontrolu klimatických podmínek je přístroj vyba-

ven čidlem teploty a vlhkosti.

spekTrOfOTOMeTr budOucnOsTi
SpectroPad díky celokovovému provedení a maximální 

přesnosti výroby splňuje vysoké nároky průmyslového 

standardu a je navržen pro náročné každodenní použití 

s vysokou dobou životnosti. 

Díky mimořádné linearitě světelných zdrojů vykazují 

profily vytvořené pomocí SpectroPadu extrémně vysokou 

přesnost v celém tonálním rozsahu včetně náročné terciální 

oblasti stínů. 

Není divu, že SpectroPad získal několik významných oce-

nění. Prestižní ocenění iF Design Award, European Digital 

Press Association Award a Instrument Business Outlook 

Design Gold Award.

SpectroPad je opravdu ojedinělým přístrojem, který díky 

své přesnosti a jednoduchosti použití změní přístup mnoha 

profesionálních tiskařů ke správě barev. Zaujímá nejen vý-

jimečné postavení v produktové řadě Barbieri, ale ukazuje 

i směr, kam se budou ubírat v budoucnosti měřicí přístroje 

pro color management.

OblasT pOuŽiTí
 ̈ Kontrola kvality a barevné konzistence tisků (DOC)

 ̈ Měření linearizace, profilů a uživatelsky vytvořených 

testchartů na nejrůznější média

 ̈ Bodové měření barev a kontrola jejich konzistence 

HlaVní VlasTnOsTi
 ̈ Bezdrátové použití – vestavěný akumulátor, přenos dat 

přes wi-fi

 ̈ Průměr apertury 6 mm – přesné měření tisků s nízkým 

rozlišením a médií s hrubou strukturou

 ̈ Barbieri qb-technologie – nativní osvětlení D50 a tři svě-

telné zdroje, geometrie 45:0

 ̈ ISO 13655-2009 (M1, M0 a M2)

 ̈ Jednoprůchodové měření

 ̈ Dotykový displej

 ̈ Čidlo teploty a vlhkosti

 ̈ SW Barbieri Gateway pro Mac i PC

SpectroPad je 

opravdu výjimečným 

přístrojem, který 

díky své přesnosti 

a jednoduchosti 

použití změní 

přístup mnoha 

profesionálních 

tiskařů ke správě 

barev

V případě zájmu 

o spektrofotometry 

Barbieri pište na 

obchod@hsw.cz
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jAK NA TO 
kALIBRAcE

Minule jsme se dozvěděli, že kalibrace sídlí na rozdíl od star-

ších modelů tiskáren přímo v tiskárně (systém Contone). 

Ke kalibracím se dostaneme přes ikonu SUBSTRATE 

LIBRARY na ovládací obrazovce tiskárny (následující obráz-

ky jsou z panelu modelu L360, který má větší obrazovku).

 

ulOŽené kalibrace (1)
Knihovna kalibrací v tiskárně obsahuje po levé straně ka-

librace seřazené do šesti skupin (SELF-ADHESIVE VINYL až 

PAPER), číslo v závorce udává počet instalovaných kalibrací 

v každé skupině. Navíc pro zrychlení práce je nahoře skupi-

na FAVORITES, kam se dají dávat nejpoužívanější materiály.

 

kalibrace na síTi (2)
Pokud vhodnou kalibraci ve skupinách nenajdeme, lze zku-

sit, zda je k dispozici v databázi HP na síti. K tomu zvolíme 

ONLINE SEARCH, tiskárna se připojí k internetu a po chvíli 

V minulém čísle HSW Info ze září 2014 byly ve dvou příspěvcích popsány principy správy barev v nových 

latexových tiskárnách HP řady L300. Pro doplnění se nyní podíváme prakticky, co má tedy nový uživatel 

těchto tiskáren k dispozici v tiskárně a co může s kalibracemi provádět.

praktická práce 
s kalibracemi u tiskáren 
Hp Latex řady 300
Václav poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

zobrazí počet kalibrací v databázi HP a funkce pro jejich 

dohledání. Poznámka: Stejně lze postupovat i u tiskárny ne-

zapojené přímo k internetu, do databáze médií se dostaneme 

i přes prohlížeč v počítači a nalezenou kalibraci pak do tis-

kárny nahrajeme s pomocí webového rozhraní tiskárny.

sTaŽení kalibrace (3)
Celých 278 kalibrací nalezených na obrázku 3 není málo, 

od uvedení tiskáren na trh toto číslo postupně roste. Vhod-

nou kalibraci pak hledáme zadáním klíčového slova, třeba 

BLOCKOUT, nebo přes výrobce (BRAND), typ, aplikaci. 

Pokud najdeme vhodnou kalibraci, stačí stisknout tlačítko 

vpravo vedle názvu a během několika minut je materiál 

nainstalován do tiskárny, můžeme ho zvolit v příslušné 

skupině a začít používat. Jako poslední krok je třeba provést 

synchronizaci s ovládacím ripem tak, aby se nám materiál 

objevil i ve volbách média v ripu. d

1

2
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dOladění kalibrace (4)
Nyní lze novou kalibraci vyzkoušet a případně dále doladit. 

K tomu použijeme funkci MODIFY u příslušného média, 

kterou se dostaneme do voleb pro nastavení a kalibraci 

stejných, jako byly popsány v článku Tiskařův sen v minu-

lém HSW Info. Měnit tedy můžeme barevné sycení, teplotu 

vytvrzování, vakuum pod materiálem atd.

přeMěření kalibrace (5)
Pokud budeme kalibraci dále používat, je doporučeno 

přeměřit barevnou kalibraci jednotlivých tiskových barev. 

Tento krok je doporučen vždy po instalaci nové kalibrace 

do tiskárny a dále vždy, když se barevnost začne měnit nebo 

po výměně tiskových hlav. V tiskárně je to zařízeno tak, že 

první barevná kalibrace vytvořeného profilu uloží jakýsi zá-

znam stavu, referenční křivky. Následné opakované barev-

né kalibrace se snaží tento barevný stav zachovat a tím zaji-

stit stejnoměrnou barevnost i v budoucnu. Všechny tři nové 

modely tiskáren, tedy 310, L330 i L360, obsahují měřidlo pro 

tuto kalibraci. Navíc model L360 má i spektrofotometr pro 

měření nových ICC profilů. Tedy tlačítko START COLOR 

CALIBRATION je třeba používat, i když nechceme vytvářet 

zcela nové kalibrace. Barevnou kalibraci lze odstartovat 

i z menu SETTINGS – IMAGE QUALITY MAINTENCE nebo 

vzdáleně z ripu.

Hlášení sTaVu kalibrace (6)
V jakém stavu je barevná kalibrace, nám určuje informace 

nad tlačítkem START COLOR CALIBRATION, zde najdeme 

tři hlavní stavy: Obsolete znamená zastaralá, automaticky 

se nastaví po výměně tiskové hlavy, Done znamená v pořád-

ku, barevná kalibrace je aktuální a Recomended znamená, 

že není zatím vytvořena žádná barevná kalibrace, například 

při tvorbě nové kalibrace od začátku.

Tohle vše pracuje hezky na většině materiálů s výjimkou 

substrátů, které z principu interní měřidla nezvládají měřit, 

jako jsou materiály na průsvit, čiré fólie nebo materiály 

s hrubou strukturou. Zde si musíme vystačit s výchozími 

obecnými kalibracemi nebo využít externí měřidlo, které si 

s nestandardními materiály poradí. c

3

4

6

5
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SOFTWARE 
Onyx

Balík obsahuje všechny funkce verze Onyx 11 se zohledně-

ním osobitých vlastností textilních médií. Je k dispozici 

jako specifické vydání aplikace pro ONYX RIPCenter, ONYX 

PosterShop a ONYX ProductionHouse a jako modul pro 

software ONYX Thrive. 

Uživatelé určitě uvítají speciální funkce upravené pro po-

tisk textilu, díky nimž se zvýší předvídatelnost barev, zajistí 

se lepší postprodukce a sníží se odpad materiálu. Můžeme 

je rozdělit do tří okruhů – nástroje pro textil, produktivitu 

a správu barev.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=1dmQHKl6ru8

násTrOJe prO TexTil
Step & Repeat výrazně zjednodušuje vytváření vzorů 

od kraje do kraje textilu v Job Editoru. Vzory lze vertikálně 

i horizontálně opakovat, otáčet, zrcadlit a posouvat. Z jed-

noho obrázku tak lze rychle vytvořit motivy pro oděvní 

textilie i tapety bez použití dalších grafických aplikací. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=zb57rETP6cY

Colorways je jednoduchá intuitivní aplikace, která umožní 

vytvářet vzory s unikátními barevnými kombinacemi pří-

mo ve známém rozhraní ONYX. Barvy vyberete ze vzorníku 

Color Swatch Books nebo je zadáte manuálně.  Barevnost 

grafiky tak můžete měnit, aniž byste ji museli otevírat v gra-

fickém programu.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eT2bn6V4QKs

Funkce Ink Configuration Builder dovoluje snadno se vrátit 

Společnost Onyx Graphics, která vyvinula první tiskový software pro 

velkoformátový tisk na světě, nyní přichází se softwarem Onyx Textile Edition, 

který je určen speciálně pro velkoformátový potisk textilu. 

Onyx 
Textile Edition

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

k správnému nastavení podmínek tisku pro ověřené barev-

né odstíny.

násTrOJe prOdukTiViTy
Color Swatch Books dovoluje tisknout na různých tiskár-

nách a s různými inkousty určitou barvu co nejvěrněji. 

Uživatel tedy nemusí pracně hledat nejlepší nastavení pro 

tisk korporátních barev významných klientů.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Z1NBdKzaitU

Pro textil je rovněž důležitý nástroj Disproportional Sca-

ling, který umožňuje měnit nezávisle šířku a délku motivu. 

Náhled řazení zakázek spolu s úpravou značek pro ořez opti-

malizují využití média. Specifickým textilním nástrojem 

Sewing Marks je sada značek pro šití a lemování, které jsou 

nejčastější dokončovací operací u textilních tisků. Jejich 

přidáním se výrazně zrychlí finální zpracování. Značky pro 

panelovanou grafiku zajistí díky přesahu přesné navazová-

ní motivu na pásech sešitého textilu. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rUqsyJUB9cw

násTrOJe prO spráVu bareV
Funkce Chroma Boost v modulu pro výpočet ICC profilu   

má za úkol vizuálně zlepšit tisk barev mimo barevný rozsah 

tiskárny. O našich dobrých zkušenostech s touto funkcí 

jsme podrobně psali v HSW info 86 na stranách 20–21.

Dále je k dispozici spektrální kalibrace a restrikce inkoustů 

u specifických či spotových barev. c
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glasstec 2014
Tato největší oborová výstava pro zpracování skla na světě se koná ve dvouletém 

cyklu v německém Düsseldorfu. Letošní ročník proběhl v termínu 21.–24. října 2014. 

Na stánku společnosti DURST, který byl jedním z nejvíce navštěvovaných, měla 

společnost HSW svého zástupce a tak přinášíme informace přímo z centra všeho dění. 

david Hlaváč | konzultant pro průmyslové aplikace | david. hlavac@hsw.cz

Výstava zaplnila deset hal rozdělených do kategorií Strojírenství, Výroba, 

zpracování a finishing, Řemesla, Architektura a stavba, Okna a fasády, 

Solární panely. Bylo vidět, že výroba skla dostává nový impuls, a byla cítit 

optimistická nálada jak u vystavovatelů, tak u návštěvníků. Podle statis-

tiky bylo až 60 % návštěvníků ze zemí mimo Německo a až 40 % zástupců 

firem přišlo na veletrh s ochotou investovat do technologií v nejbližších 

měsících.

cO nabídl dursT?
Durst budil značnou pozornost, protože kromě předloňské ukázky 

technologie SolGelových inkoustů byl na veletrhu poprvé. Na stánku 

byla v provozu tiskárna Durst Rho Vetrocer 250, skla se po tisku omývala 

vodou, sušila a znovu potiskovala. K vidění byly různé vzorky skleněných 

dveří, obkladů a podobně. Vše bylo prezentováno s důrazem na kvalitu 

tisku a odolnost grafiky. V průběhu veletrhu firma získala asi 400 zajíma-

vých kontaktů. Odbornou veřejnost tato tiskárna skutečně zaujala. Jedná 

se o stroj vyvinutý speciálně pro dekoraci skla. Spojuje v sobě všechny 

výhody série Durst Rho, jako jsou kontinuální tisk a vysoká produktivita 

s optimální kvalitou tisku na skleněné desky libovolné délky s šířkou 

PřEdSTAvujEmE
vELETRH

do 2,5 metru. Je vybavena speciálním trans-

portním mechanismem, který jemně vede 

skleněné desky. Tiskové hlavy Durst Vari-

odrop CF zajišťují rozlišení 800 dpi. Mohutná 

konstrukce budí důvěru ve spolehlivost 

a průmyslovou produktivitu. 

pOTenciál i u nás
S ohledem na tradici sklářského průmyslu 

v Čechách se tato technologie může prosadit 

i u nás, ale bude se jednat o jednotky kusů. 

Ostatně Česká republika měla mezi vystavo-

vateli až 25 zástupců, takže pojem českého 

skla úspěšně proniká i do industriální sféry. 

Svět respektuje, že to se sklem umíme.

Dekorační potisk je svým způsobem nástav-

ba, zde je však třeba vyzvednout činnost 

sdružení Czech Deco Team, které dokázalo 

výrazně posunout povědomí o možnosti do-

dávat produktům přidanou hodnotu v podobě 

designu. Toto téma je probíráno i s  předními 

developery, kteří jsou otevřeni diskusi. Velkou 

službu v této oblasti udělali přední architekti 

jako Bořek Šípek, Eva Jiřičná, Josef Pleskot, 

Petr Kolář nebo Vlado Milunič. c

Durst Rho 

Vetrocer  250

Velkou výhodou 

oborových výstav je 

možnost prohlédnout 

si řadu kreativních 

instalací pod jednou 

střechou
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jAK NA TO 
REkLAmAcE v pRAxI

Ve větších tiskařských provozech jsou problémy spojené s elektrostatickým 

nábojem známé již dlouhá léta. V inkjetovém digitálním tisku statický náboj 

obvykle zanedbáváme. Může mít i zde nějaký negativní vliv? A jaký? 

 Reklamace prakticky III
 co dělá statická elektřina 

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

Pokud materiál obsahuje elektrický náboj, jedno zda kladný 

či záporný, říkáme, že je elektrostaticky nabitý. Statický 

náboj dělá problémy obvykle v materiálech s velkým spe-

cifickým odporem, který umožňuje dlouhodobé udržování 

náboje. Mezi tyto materiály s velkým potenciálem elektro-

statického nabití řadíme PVC, polyetylen, silikon (součást 

podkladových papírů samolepicích materiálů) a další 

ve velkoformátovém tisku nejvíce využívané materiály. 

Popisované chyby se nejčastěji objevují při potisku PVC 

desek na některých UV tiskárnách (např.Océ Arizona), ale 

za určitých podmínek je můžeme pozorovat téměř na všech 

tiskových technologiích.

vLIvy ELEkTROSTATIckéHO náBOjE nA TISk
Vliv statického náboje na tisk může být zásadní a má cenu 

se jím zabývat i u menších tiskových technologií. Pokud 

elektrostatický náboj dokáže zvednout vaše vlasy nebo 

přitáhnout k desce větší nečistoty, je zřejmé, že může 

ovlivnit i mnohem menší částice, jakými jsou pikolitrové 

kapky inkoustu. Protože je náboj na materiálu rozložený 

nepravidelně, nepravidelně ovlivňuje i kapky inkoustu. Lze 

si ho představit jako zvlněnou oblačnost a podobně vypadá 

i projev chyby (viz obrázek). Tento projev se však může mě-

nit s ohledem na kontakt materiálu s vodicími lištami stroje 

atp., kde se v daném místě mění i elektrický náboj.

HLAvní příčIny vznIku
Jak již bylo řečeno, velikost náboje ovlivňuje především 

materiál. Jeho zdrojem je obvykle tření anebo tzv. separace. 

Zatímco vliv tření je každému známý ze školy (ebonitová 

tyč), separace spočívá v oddělování materiálů od sebe. Zná 

to každý, kdo pracuje s laminátorem, kde náboj vzniká při 

oddělování laminace od silikonového papíru. Podobný vliv 

však má i pouhé odvíjení materiálu z role. Dalšími důležitý-

mi faktory vzniku náboje jsou vlhkost vzduchu, bateriový 

efekt (vzniká sčítáním napětí společným skladováním) 

i vlivy poměrně nečekané, jako je například změna teploty 

materiálu. 

jAk SE vyvAROvAT zHORšEní kvALITy TISku
Je třeba snažit se elektrostatický náboj eliminovat. Napros-

to nejjednodušší a zároveň velmi účinné je udržování dosta-

tečné vlhkosti vzduchu. S vlhkostí výrazně stoupá vodivost 

vzduchu, který náboj odvádí. Základním nástrojem tiskaře 

by měl být vlhkoměr a vlhkost vzduchu by neměla klesnout 

pod 50 %. Další možností jsou různé formy pasivní neutrali-

zace pomocí kartáčů, ty se však hodí spíše pro laminaci než 

pro digitální tisk. Nejúčinnějším řešením je ionizace, jejíž 

princip je znázorněn na obrázku výše. To je však zároveň 

řešení nejdražší. c

Ukázka vlivu statické 

elektřiny na tisk 

světle modré barvy

Funkce ionizační 

tyče při odstraňování 

statického náboje. 

Pro vyšší efektivitu je 

podle typu systému 

dokonce možné měnit 

poměr emitovaných 

záporných či 

kladných iontů. 

Ionizační tyč

Povrch  s vysokým 
kladným nábojem

Kladné ionty nepřitahované 
povrchovým nábojem

Ionizace na hrotech 
elektrody

Záporné ionty 
přitahované 
kladným nábojem

Povrch  bez 
zbytkového náboje
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V nabídce firmy 

Mactac je k dispozici 

i fólie s efektem 

pískovaného skla 

určená pro potisk 

Mactac JT5796 MBF 

Otisky rukou či 

změna průhlednosti 

se vyskytují jen na 

méně kvalitních 

pískovaných fóliích 

Efekt pískovaného 

skla lze využít pro 

zachování soukromí

Efekt pískovaného skla

Se zvyšujícím se podílem prosklených ploch v architektuře se vrací obliba fólií 

s efektem pískovaného skla. Hlavní výhodou tohoto designu je jeho nenápadný 

a přitom luxusní vzhled, který je v moderní architektuře žádaný stále více. Jednotlivé 

typy fólií s tímto efektem se však od sebe výrazně liší (a nejde jen o obvyklé rozdělení 

na monomer/polymer), a proto stojí za to seznámit se s nimi blíže. 

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

Už jste se setkali u bankovní přepážky či ve sportovním 

klubu s pískovanými skly, na kterých byly patrné skvrny 

od rukou či kapek vody? Pokud si myslíte, že na vině je špat-

ný úklid, je to pravda jen částečně. Každý typ fólie s efektem 

pískovaného skla je totiž jinak odolný proti ušpinění a má 

i různé možnosti odstranění skvrn.

Jak na skVrny
Jedna z podstatných funkcí pískovaného skla je rozptyl 

světla. Tento rozptyl by měl být dostatečný, aby zabránil 

průhlednosti skla. Podstatně důležitější vlastností je však 

zachování rozptylu světla za různých podmínek. A zde již 

nacházíme výrazné rozdíly. Zatímco kvalitní fólie (v nabídce 

HSW například Mactac Glass Decor 700) svou průhlednost 

při kontaktu s rukama, mastnotou či vodou nemění, levnější 

řady se v místě dotyku stanou průhlednější. Tím na fólii 

vznikne charakteristický vzhled „ušpiněného skla“.

dOsTaTečná neprůHlednOsT
Stejné příčiny popsané u vzniku skvrn se mohou projevit 

ve změnách průhlednosti skla ve vlhkých prostorech. To je 

důležité například u bazénů, ve sprchách, saunách, šatnách 

a všude tam, kde je efekt neprůhlednosti pískovaného skla 

důležitý pro zachování soukromí. Po namočení celé plochy 

skla se levnější fólie stávají mnohem průhlednější, což může 

být (někomu) nepříjemné.

lepení a VliV lepidel
Větší plochy pískované fólie se obvykle lepí tzv. na vodu, to 

má však svá úskalí. Je důležité, aby sklo bylo rovné a čisté, 

problémy obvykle dělají zejména zbytky laků po natírání 

oken či drobná poškození skla (po dopadech ostrých či 

horkých částic, například při broušení) nebo zbytky tmelů 

na okrajích skla. Při aplikaci na vodu zůstává v poško-

zených částech zbytková vlhkost a tato poškození ještě 

více zvýrazní, případně se fólie začne odlepovat od okrajů. 

Zde nejvíc pomůže lepení na sucho, ale u větších ploch je 

takové lepení náročné, protože při odtrhávání a opakova-

ném nalepování fólie vznikají v lepidle rušivé stopy. I zde 

pomůže odpovídající kvalitní materiál. Pokud je třeba lepit 

na sucho, doporučujeme fólii s bubble free lepidlem Mactac 

Glass Decor 700BF. Tento typ fólie je velmi vhodný i pro 

lepení v zimních měsících na studené tabulky, kdy voda při 

mokrém lepení jen velmi těžko vysychá. c
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MacTac WallWrap 100 
K polepu zdí i samotného přístroje byla použi-

ta samolepicí fólie pro digitální potisk MACtac 

WallWrap 100, která je vhodná i pro aplikaci 

na hrubé stěny a omítky. Materiál je silný 

55 µm a ze zadní strany je opatřen šedým lepi-

dlem s vysokou počáteční lepivostí. Aplikuje 

se pomocí horkovzdušné pistole a gumového 

válečku na čistý, suchý a bezprašný povrch. 

Grafika byla vytištěna technologií HP Latex, 

která má certifikaci Greenguard pro prostře-

dí, kde se zdržují děti. HP latexové inkousty 

na bázi vody, které jsou bez zápachu a ne-

uvolňují žádné látky znečišťující ovzduší, jsou 

ideálním řešením pro tento typ aplikace. c

Durst aktualizoval 
svou certifikaci 
greenguard

Výrobce průmyslových UV tiskáren Durst 

podrobil své inkousty Rho Premium Rigid 

30DM, Rho Roll 30DM a Omega 2 dalšímu 

kolu certifikace Greenguard. Všechny tři 

inkoustové systémy Durst jsou stále certifi-

kovány ve stupni Greenguard Gold.  

Ekologický institut Greenguard je nezávislá 

certifikační organizace s velkým renomé, jež 

je světově uznávanou autoritou. Pro ekolo-

gickou certifikaci Greenguard musí výrobky 

splňovat velmi přísná emisní kritéria pro 

více než 360 těkavých organických sloučenin 

(VOC). Všechny výrobky, které certifikát zís-

kaly, jsou pravidelně podrobovány zkouškám, 

jejichž cílem je udržení certifikace.

VýznaM GreenGuard GOld
Označení Greenguard získávají produkty 

s velmi nízkými chemickými emisemi a 

jsou způsobilé pro použití v budovách, které 

vyžadují splnění předpisů v oblasti životního 

prostředí a zvláštní pokyny RFP pro kvalitu 

ovzduší v interiéru. Všechny tři inkousto-

vé systémy Durst jsou nyní certifikovány 

na stupni Greenguard Gold (dříve: Greengu-

ard Children & Schools Certification). Ten 

označuje produkty, které mají zajistit bez-

pečnost citlivějších osob, jako jsou děti nebo 

starší osoby. Výrobky s certifikátem Gold 

jsou tedy vhodné pro použití ve školách nebo 

zdravotnických zařízeních. 

Tato certifikace dokládá ekologickou anga-

žovanost a udržitelnost výroby a umožňuje 

podílet se na projektech, které vyžadují osvěd-

čení pro daný interiér. c

Děti už se 
magnetické 
rezonance nebojí

Vyšetření na pracovišti magnetické rezo-

nance dá zabrat i psychice dospělého paci-

enta. Vsunout se do hučícího válce a ležet 

nehybně ve stísněném prostoru několik mi-

nut je hodně stresující zážitek. Ještě tíživěji 

působí pobyt v těsném tunelu na dětského 

pacienta. 

Projekt, který připravila katalánská agentura 

DemiBold s podporou firem HP a MACtac, 

pomohl strach dětských pacientů výrazně 

utlumit. Velmi prospěšný projekt se podařilo 

realizovat v Barceloně v Nemocnici sv. Jana 

z Boha. 

space zOne
Namísto velkého bílého tunelu čeká dětské 

pacienty zajímavá objevná cesta do vesmíru. 

Nejen samotný přístroj, ale i celá místnost 

dostaly pomocí velkoplošné grafiky úplně jiný 

rozměr. Stěny místnosti a celý přístroj byly 

polepeny fólií s grafikou tematicky zaměře-

nou na průzkum vesmíru. Vyšetřovna magne-

tické rezonance byla přejmenována na Space 

Zone a děti si v ní připadají jako astronauti při 

letu do vesmíru. d
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Durst kappa 320 
na ITmA ASIA 2014

Společnost Durst na veletrhu ITMA ASIA 

2014, který se konal na výstavišti Shanghai 

New International Expo Centre, s úspě-

chem představila svou tiskárnu na textil 

Durst Kappa 320. Stroj byl vyvinut v úzké 

spolupráci s předním evropským výrobcem 

textilií pro domácnost Mascioni. 

Inkoustová technologie Durst pro potisk 

textilu nabízí řešení současných problémů, 

kterým čelí textilní průmysl. Přináší více fle-

xibility a produktivity pro náročné designové 

textilie ať už pro módní průmysl, nebo textilní 

dekorace. Vysoká kvalita a rychlost tisku jsou 

samozřejmě nutnou podmínkou úspěchu. 

Tato technologie výrazně snižuje výrobní 

náklady, spotřebu energie, dopad na životní 

prostředí a zkracuje výrobní čas.

OrienTace na asii
„Vzhledem k růstu trhu v textilním odvětví, 

který se dynamicky projevuje od roku 2011, 

musí být naše úsilí ještě intenzivnější,“ říká 

Martin Winkler, vedoucí segmentu textilního 

tisku společnosti Durst. „Své technologie 

vyvíjíme ve spolupráci s významnými zpra-

covateli textilu. Naše technická kompetence 

v oblasti výroby je nesporná a nyní máme 

také zkušenosti v ostré výrobě. Nabízíme 

bezkonkurenční produktivitu a kvalitu tisku. 

Prezentace v Číně je jenom logickým krokem 

na trhu největšího zpracovatele textilu.“ c

nová kniha Logo 
& corporate Identity

Právě vyšla nová kniha autorů Ondřeje Kaf-

ky a Michala Kotyzy, kterou vydalo studio 

Kafka Design. Autoři věří, že publikace bude 

zábavná, a hlavně přínosná pro každého, 

koho zajímá budování značky, tvorba loga 

a jeho redesign, obsah grafického manuálu, 

korporátní barevnost a typografie, vytvoře-

ní firemního maskota, fáze přípravy projek-

tu Corporate Designu nebo způsob zavádění 

vizuálního stylu do praxe.

Kniha Logo & Corporate Identity je určena 

všem, kteří potřebují získat více informací 

o tomto nesmírně důležitém nástroji moderní 

komunikace značky s jejím okolím. Do mno-

hých reklamních agentur, grafických studií 

a marketingových oddělení může přinést 

správné pochopení významu Corporate 

Identity a učinit z něj jeden ze strategických 

nástrojů řízení značky. Užitečným pomoc-

níkem může být ale také třeba pro majitele 

firem, kteří mají zájem na dobré image svého 

podniku.

Původně tato publikace vyšla již v roce 2004 

a byla součástí balíčku s názvem Corporate 

Identity Set. Po letech ale bylo třeba řadu 

věcí změnit a doplnit. Tak vznikla nyní tato 

zásadně přepracovaná a aktualizovaná podo-

ba doplněná navíc o množství nových textů, 

obrazových ukázek a případových studií 

od nás i ze světa.

Partnerem knihy je Unie grafického designu.

Knihu lze objednat na stránkách www.font.cz 

v sekci Publikace nebo zakoupit osobně 

ve studiu Kafka Design. c

Tiskárna Mutoh ValueJet 628 patří svými 

rozměry k nevelkým technologiím, ale její 

schopnosti jsou opravdu všestranné. 

Důkazem je i výstava fotografií, která byla 

na tomto stroji připravena. IYL Showca-

se byla v Londýně přístupná od 23. října 

do 14. listopadu. 

Partnerství společnosti Mutoh a organizace 

If You Leave (IYL) ukázalo možnosti této nená-

padné tiskárny, která je schopna produkovat 

tisky do formátu A1. Podrobné technické 

údaje najdete na stranách 6–7 tohoto časopisu.

iyl sHOWcase
Tato fotografická soutěž je zaměřená na ob-

jevování nových talentů. Za projektem stojí 

kurátor Laurence Von Thomas. Akce začala 

v roce 2009 na veřejné síti Flickr, kde se 

prezentovali talentovaní fotografové tvořící 

mimo hlavní proud. Dnes má velkou prestiž 

a úspěch v ní již odstartoval kariéru několika 

fotografů. 

Na obrázku nahoře Ruben Wu – South Dakota 

Badlands. c

mutoh valujet 628
ve službách umění



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

a laminace, které nabízejí zpracovatelům zajímavé benefity.

www.hsw.cz

Spolehlivost

Snímatelná 
verze 

Laminace 
s UV filtrem 

Německá
provenience

Šířky 1,05, 
1,37 a 1,52 m

Atest
nehořlavosti 

B1

Prodloužená
životnost

Atraktivní
cena

Čiré i šedé 
lepidlo


