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tapety muramour | durst rhotex 180 tr | ferropapír a magnetické fólie | durst rho 1300 



Špičkový laminátor Flexilam S 165 za výbornou cenu
 Hledáte-li univerzální, výkonný a velmi přesný laminátor

 pro dlouhé náviny v šířce až 165 cm, pak jste na správné adrese.

Vysoký přítlak až 600 kg a přesnost 2 mm / 50 m

Plně elektronické ovládání snižuje nároky na obsluhu

Pneumatický přítlak zaručuje vysoké tlaky i velmi přesné nastavení

Silné válce (o hmotnosti 150 kg) zaručují vysokou životnost

Výjimečně stabilní konstrukce založená na pancéřové nosné desce

Vysoká životnost 10+ let

www.hsw.cz

Zeptejte se na akční ceny

Brno • MANAG, Kaštanová 489/34, 620 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

Košice • Južná trieda 78, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

Praha 9 • VGP Park, D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

Další informace na jan.bejcek@hsw.cz, tel. 602 221 108

Měření spotřeby laminace

Pneumaticky nastavitelný 
přítlak až 600 kg

Plně elektronické ovládání

Vysoce odolné válce
uchycené v pancéřové desce

Pět tyčí s robustními  zámky
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Začátkem února padlo závažné rozhodnutí. Veletrh Drupa 

mění svou periodicitu ze čtyř na tři roky. Lídři polygrafické-

ho průmyslu začali již před několika lety hledat nové cesty 

pro tento obor.  Claus Bolza-Schünemann, prezident výboru 

veletrhu Drupa a předseda představenstva společnosti Koe-

nig & Bauer AG, to popsal těmito slovy: „Celý svět polygrafie 

se zásadně mění pod vlivem internetu a digitálních tech-

nologií. Neustále se vyvíjejí nové aplikace a řešení, které 

vytvářejí nový typ obchodu. Nedají se přehlédnout inova-

tivní technologie jako 3D, průmyslový nebo funkční tisk. 

Pro naše zákazníky je proto důležité, aby získali přehled 

o nejnovějších technologiích a načerpali inspiraci pro nové 

obchodní modely a řešení. Drupa je jediný veletrh, který 

může v celosvětovém měřítku vytvořit takovou patformu, 

a proto se bude konat každé tři roky.“ Rizikem, které mnoho 

provozovatelů analogových tiskáren nepostřehlo včas, je 

nedostatek vzdělání v oblasti informačních technologií. 

Lepší počáteční pozici mají producenti digitálních tisků, 

investice do dalšího vzdělávání jsou však nutné i zde.

Zadavatelé investují stále více prostředků ze svých marke-

tingových rozpočtů do cross-media kampaní, což znamená, 

že kromě tiskovin využívají další informační kanály, jako 

jsou internet, e-mail, datové nosiče či mobilní zařízení.

Co z toho plyne pro nás a náš obor? Záplava obchodních sdě-

lení, jež pronikají do chytrých telefonů a tabletů, sice může 

působit jako nebezpečí, ochota přijímat je však rychle klesá 

v důsledku zahlcování nevyžádanými informacemi. Pro 

nás je velkou výzvou nabídnout zajímavé produkty, které 

najdou propojení v oblasti rozšířené reality a vícekanálové 

komunikace. První impulz totiž vychází z vůle adresáta. 

Pokud najde zajímavou reklamu a chce o produktu vědět 

víc, je to již jeho rozhodnutí, a proto je mnohem ochotnější 

informaci zpracovat. Umíme spoustu věcí – jsme kreativní, 

ovládáme řemeslo, dokážeme zpracovat variabilní data 

a nabídnout úplnou individualizaci. Bylo by dobré, abychom 

k tomu přidali komplexní služby ve vícekanálovém marke-

tingu a také nebude na škodu poohlédnout se po nových 

trzích. Samotný tisk už prostě nestačí. Držím nám palce. 

františek Kavecký 
redaktor HSW info



PŘEDSTAVUJEME 
NOVÝ VLASTNÍK HSW SIGNALL

Změna je život
Jan Bejček | redaktor | jan.bejcek@hsw.cz

HSW Signall se stal členem skupiny Vink Plastics Group. Na 

sklonku roku 2014 prodala společnost Genesis Capital majoritní 

podíl ve společnosti HSW Signall. Novým 100% vlastníkem 

se stala společnost Vink Holdings Limited, která je součástí 

nadnárodní skupiny Vink Plastics Group.

Společnost Genesis Capital, jeden z největších správců fondů 

rozvojového kapitálu v České republice a na Slovensku, vystoupila 

z úspěšné investice do firmy HSW Signall po necelých dvou letech. 

Během doby, kdy Genesis Capital držel osmdesátiprocentní podíl, se 

HSW Signall podařilo zvýšit efektivitu společnosti a výrazně zlepšit 

její ziskovost. Vzhledem k zajímavému zhodnocení a relativně 

krátké době trvání investice se jedná o jednu z nejúspěšnějších 

transakcí Genesis Capital.

Nový vlaStNíK
Nový vlastník je na českém trhu již znám jako majitel společnosti 

Vink – Plasty, s. r. o., která je formálním nabyvatelem společnosti 

HSW Signall. „Akvizice je velkým krokem k posílení naší pozice 

na českém a slovenském trhu. Skupina oživila svoji značku Vink 

v roce 2011 a nyní bude svým zákazníkům nabízet společně s HSW 

široký sortiment produktů a značek,“ říká Ralf Höllmann, generální 

ředitel pro Německo, regionální výkonný ředitel pro země střední 

a východní Evropy.

hSW SigNall Si zachová Své JméNo i autoNomii
Tradicí skupiny Plastics Family je forma struktury, ve které si 

jednotlivé obchodní firmy udržují svoji nezávislost a fungují jako 

zisková střediska. Stává se, že někteří členové se nalézají nezávisle 

ve stejné lokalitě. „S novým vlastníkem přicházejí nové možnosti 

a díky velmi širokému portfoliu produktů nadnárodní skupiny Vink 

Plastic můžeme našim zákazníkům poskytnout ještě atraktivnější 

nabídku zboží než dosud,“ je přesvědčen ředitel firmy HSW Signall 

Jan William Drnek. „Rozhodli jsme se pokračovat v našem plánu 

zefektivnění činnosti firmy a věříme, že změna přinese zajištění 

dlouhodobé stability a další posílení současné dobré finanční 

pozice,“ dodává Jan Tyl, finanční ředitel.
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TEcHNOlOgIE

ZüND
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Stolový plotr Zünd 

S3 a automatický 

podavač

Zünd G3 M-2500 

v režimu Tandem

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

Zünd 
inspirující

Pod mottem „Inspirujeme vaše podnikání“ vystavovala 

začátkem listopadu společnost Zünd na veletrhu Viscom ve 

Frankfurtu nad Mohanem. Dokonalé sladění softwarových 

a hardwarových komponetů spolu s ukázkou plně 

automatizované dokončovací linky bylo pastvou pro oči 

technicky naladěného návštěvníka veletrhu.

Plně automatizovaná manipulace s deskami pro stolový plotr Zünd S3 

dokázala vysokou produktivitu systémů Zünd i v této vstupní kategorii 

obráběcích plotrů. Vytištěné archy a lehčené desky byly automaticky 

dodávány a zpracovány. 

TANDEm
Pro velmi vytížené provozy bylo prezentováno jiné řešení. Na systému 

Zünd G3 M-2500 bylo předváděno současné nakládání a obrábění. Plotr 

totiž umožňuje rozdělit pracovní plochu tak, aby na jednu část stolu moh-

la obsluha nakládat materiál na zpracování, zatímco na druhé části stolu 

plotr pracuje. To dovoluje výrazně zvýšit produktivitu systému bez další 

investice do automatického nakladače. 

NOVÝ NáSTROj EOT 250
Zünd předvedl i oscilační nástroj EOT 250 s novým patentovaným nožem 

pro řezání kartonu a sendvičových panelů. Tím firma vychází vstříc stále 

rostoucím potřebám segmentu POP displejů 

a obalového průmyslu a stanovuje nové, vyšší 

standardy. Robustní konstrukce a výkon-

ný pohon dovolují řezat sendvičové panely 

do tloušťky 16 mm rychlostí až jeden metr 

za sekundu. 

ŘÍDIcÍ SOfTWARE ZüND cuT cENTER
Všechny předváděné systémy běžely pod nej-

novější verzí řídicího softwaru Zünd Cut Cen-

ter. Ten je připraven pro integraci do firem-

ního Print & Cut systému. Informace o čase 

potřebném na zpracování konkrétní úlohy lze 

automaticky přenášet do RIP programů. No-

vinkou je i automatické rozpoznávání příkazů 

prostřednictvím QR kódu.

ZüND DESIGN cENTER
Tento pohodlný nástroj v podobě Adobe 

Illustrator pluginu Zünd Design Center (ZDC) 

jsme podrobně popsali v 87. čísle našeho časo-

pisu. Můžete se k němu vrátit třeba v archivu 

HSW info na stránkách www.hsw.cz. Zákla-

dem ZDC je komplexní knihovna standardi-

zovaných vzorů pro výrobu obalů a stojanů 

z kartonu nebo vlnité lepenky. c

Oscilační nástroj EOT 250 
s novým patentovaným 
nožem pro řezání kartonu 
a sendvičových panelů.
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PŘEDSTAVUJEME 
TEXTILNÍ VELETRH

Mezinárodní veletrh bytového textilu a textilu pro veřejný sektor, který se konal 

14.–17. ledna ve Frankfurtu nad Mohanem, úspěšně odstartoval novou sezonu. 

Profesionalita, vysoká úroveň prezentací jednotlivých vystavovatelů, znalosti 

a odbornost návštěvníků a množství uzavřených kontraktů vedly k všeobecné 

spokojenosti, jež se projevila ve výsledcích průzkumu mezi účastníky veletrhu.

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

Ukázalo se, že současné trendy jako například etnomotivy 

nebo dekory v pastelových odstínech nahrávají digitálnímu 

tisku a že trh tuto technologii akceptuje.

Digitál Se Stává StaNDarDem
Pro textil vyšší kategorie je vysoká úroveň a kvalita designu, 

potisku i samotné látky samozřejmostí. Poptávka po výji-

mečných produktech přivedla mnoho firem k využívání di-

gitálního tisku jako standardní technologie. To se týká více 

skupin výrobků, jako jsou stolní a ložní prádlo, čalounický 

textil, tapety i oděvy. 

Není proto divu, že se na veletrhu prezentovali i výrobci 

digitálních velkoplošných tiskáren. Z našich dodavatelů 

vystavují tradičně na veletrhu Heimtextil společnosti HP, 

Durst a Fotoba. Řešení od HP pro výrobu tapet s využitím 

automatické řezačky a baličky Fotoba a novou průmyslovou 

tiskárnu Durst Rhotex 180 TR vám představíme v samostat-

ných článcích. Pokračujme však ve sledování trendů.

tapety Na zaKázKu
Poptávka po digitálně tištěných tapetách stále roste, ale 

jejich produkce má svá úskalí. Zákazník je sice ochoten 

za svůj vysněný motiv zaplatit, ale tiskař mu ho musí nabíd-

nout. Snímek z dovolené pořízený digitálním fotoaparátem 

nebo mobilem jako motiv na tapetu ve velikosti několika 

čtverečních metrů neobstojí. Řešením mohou být jakési 

databanky dekorů, ale komplexně tuto problematiku řeší až 

nová verze HP WallArt.

Jedním ze čtyř 

trendů pro rok 

2015 je Mixology, 

který vytváří 

mezikulturní 

koktejl stylů 

z etnických motivů

Heimtextil 2015



treNDy v „theme parKu“
Do haly 4.0, tedy těsně vedle digitálních tiskových techno-

logií, byl umístěn „Theme Park“, který byl jakýmsi srdcem 

veletrhu, protože názorně předvedl trendy v celém odvětví 

bytového textilu a textilu pro veřejný sektor.

Návštěvníci zde našli cennou inspiraci pro interiérovou 

tvorbu. „Obzvláště zajímavá pro mne byla etnická témata 

a široká škála vystavovaných tkanin,“ řekl Soizic Gilibert, 

majitel a designér studia Cosmic Zoo z Francie. 

Kromě Galerie materiálů či Pavilonu barev zaujaly návštěv-

níky tematické instalace pro segment pohostinství či well-

nes a spa, stejně jako samotná expozice digitálního tisku.

Spojení světa online a offline obchodu představovaly brýle 

pro zobrazování virtuální reality, které umožnily prodejcům 

simulovat využití nabízených látek v bytových či komerč-

ních interiérech. Zatím to sice vypadalo hodně futuristicky, 

ale pokrok v oblasti informatiky může velmi rychle udělat 

z virtuální reality běžnou součást našeho světa. c

PŘEDSTAVUJEME

TEXTILNÍ VELETRH
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Značka Desigual 

uvedla svou kolekci 

sloganem „Say 

something nice“. 

Může být něco 

hezčího než láska? 

Snad jen Desigual.

Z nové kolekce 

bytového textilu 

Desigual vyzařuje 

čirá radost, jak 

můžete vidět i na 

obálce časopisu

Asi nejvýraznějším 

českým zástupcem 

byla společnost 

Grund se svou 

kolekcí designových 

koupelnových 

předložek od 

světoznámého 

designéra Karima 

Rashida

Na etnomotivy 

a digitální tisk 

vsadila i australská 

firma KAS

Theme park, to jsou 

trendy, možnosti, 

kombinace – prostě 

vše o textilu

DeSigual
Tato španělská značka je v textilním průmyslu synonymem 

digitálního tisku. Se sloganem „Řekni něco hezkého“ uvedla 

nové kolekce ložního prádla, domácího oblečení, bytových 

doplňků a programů pro koupelnu a kuchyň.

KaS auStralia
Důraz na etnomotivy a pestrou barevnost přišel i od pro-

tinožců. Rozhovor s majitelem firmy KAS máme slíbený 

do dalšího čísla HSW infa. Doufáme, že prozradí, jaké 

technologie digitálního tisku využívá a jak jsou zákazníci 

s jeho produkty spokojeni. Velkou část prodeje realizuje 

firma prostřednictvím e-shopu a jednotlivé zboží částečně 

připravuje na zakázku.

ČalouNěNí a závěSy
Tisk dekoru sladěného se stávajícím interiérem a dodávka 

čalouněného nábytku jsou dalším trendem, který bylo mož-

no na veletrhu vypozorovat. Stejně tak výběr libovolného 

vzoru a odstínu závěsů, přehozů a ubrusů či prostírání.  

oživeNí trhu
Veletrh byl důkazem, že textilní průmysl má zájem o evrop-

ského zákazníka, stejně jako globální trh má zájem o ev-

ropské produkty. Zaslouženému zájmu se těšila expozice 

české společnosti Grund, která se specializuje na designové 

koupelnové předložky a jiné doplňky.
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VÝSTROJ A VÝZBROJ
DuRST RHOTEX 180 TR

efeKtivita výroBy
Potisk termotransferového papíru na rozdíl 

od přímého potisku textilu nabízí jednodušší 

výrobní proces, který minimalizuje náklady 

na ošetření použitého média před tiskem 

a po něm. 

polyeSter a Jeho SměSi
Proces sublimace je možné využít pouze 

k potisku textilu z polyesteru a jeho směsí 

s minimálním obsahem 50 % polyesteru. 

Výsledné tisky dosahují vynikající barevnosti 

a lze je opakovaně prát.

Durst Rhotex 180 TR
michal Kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz

Nová průmyslová tiskárna pro sublimační tisk je určena k provozu 24 hodin, sedm dní v týdnu. Je 

konstruována k potisku termotransferového papíru, což přináší po všech stránkách efektivnější 

výrobní proces. Svou premiéru měla tiskárna na veletrhu Heimtextil 2015.

pracovNí šířKa
Pracovní šířka tiskárny je 1850 mm. Do tiskár-

ny může být vložen běžný termosublimační 

papír všech jakostních tříd v roli s maximál-

ním průměrem 400 mm.

iNKouSty
Stroj využívá inkousty Durst Dye-Sublimati-

on Ink Set v systému CMYK pro osm barev-

ných kanálů. Pro každou barvu je v zásobníku 

k dispozici 16 litrů inkoustu, který je hypoaler-

genní, bez zápachu a bez těkavých organic-

kých sloučenin (VOC).

rozlišeNí
Nové tiskové hlavy Durst QuadroS nabízejí 

běžné rozlišení 800 × 600 dpi, v nejvyšší kvali-

tě pak 1000 × 1200 dpi. Technologie umožňuje 

tisknout variabilní velikostí kapky v režimu 

7, 14 a 21 pikolitrů.

rychloSt tiSKu
Rhotex 180 TR dosahuje maximální rychlosti 

tisku 200 m2/hod., ale reálná produkční rych-

lost se pohybuje na úrovni 100 m2/hod. c
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VÝSTROJ A VÝZBROJ

DuRST RHOTEX 180 TR

Typické aplikace

Bytové DeKorace
Neomezené možnosti se otevírají v oblasti 

interiérových dekorací. Právě proto byla tato 

tiskárna v premiéře uvedena na veletrhu 

bytového textilu. Nekonečné barevné variace 

vzorů umožňují návrhářům doladit doplňky 

přímo pro konkrétního zákazníka.

SvětelNé rámy
Potištěný polyester napnutý do prosvětlo-

vacího rámu je elegantním druhem světelné 

reklamy. Toto řešení je příjemné na dotek, 

nabízí velmi ostrý obraz a syté barvy. S tímto 

řešením se můžete velmi často potkat při 

tvorbě komerčních interiérů. 

móDa
Světové značky využívají digitální tisk ve stá-

le větší míře. Značnou část z tohoto objemu 

tvoří sublimace, kde se polyester kombinuje 

s jiným druhem textilu nebo se na něj vrství. 

Asi nejznámější značkou využívající sublimaci 

je španělský Desigual.

potahy pro ČalouNěNí
Solitérní dekor čalounění dokáže z křesla 

nebo sedačky vytvořit designový kousek, 

který dominuje celému interiéru. Nabídka 

polyesterových látek vhodných k čalounění je 

poměrně široká a sublimaci využívá značný 

počet nábytkářských firem. 

Soft SigNage
Textilní bannery a reklamy jsou velmi 

oblíbené a poptávka po nich neustále stoupá. 

Na rozdíl od PVC jsou totiž velmi elegantní, 

příjemné na dotek a s nádechem luxusu. Ne-

smíme zapomínat ani na ekologickou stránku 

tohoto řešení.

SportovNí oDěvy
Sportovci se dnes bez sponzorů neobejdou, 

a tak jsou jejich dresy vhodným reklamním 

nosičem. Sublimace je tou nejlepší technolo-

gií, jak zajistit vysokou kvalitu, jasné barvy 

a možnost častého praní. c
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Vývoj
trhu
a trendy 
v obalovém 
průmyslu

Dr. Markus Lorenz, partner a ředitel prestižní konzultační společnosti Boston 

Consulting Group, zveřejnil ve své přednášce na semináři Durst Inkjet 

Corrugated Printing Days 2014 optimistické prognózy vývoje trhu v oblasti 

digitálního tisku. Ostatní přednášející pak poskytli další cenné informace.

Markus Lorenz konstatoval, že podle analýzy trhu dnes po-

krývá digitální tisk pět procent objemu trhu s obaly. Tento 

podíl by se měl do roku 2018 zdvojnásobit. Podíl digitálních 

technologií má potenciál dosáhnout hodnoty 8–10 % trhu. 

Tento růst bude způsoben nejenom na úkor ofsetového 

tisku, ale také růstem výroby obalů z vlnité lepenky o 4,3 % 

ročně do roku 2019. Podle studie agentury Pira „Packaging 

Report 2013“ dosahuje objem trhu s obaly z vlnité lepenky 

100 miliard USD. Rostoucí poptávku po obalech z vlnité 

lepenky vidí Markus Lorenz v několika klíčových faktorech. 

Prvním je změna ve spotřebitelském chování a stále větší 

obliba nákupu přes internet. To přináší velkou poptávku 

po lehkých obalech. Dále je to produkce obalů určených 

přímo do prodejních regálů – Shelf Ready Packaging (SRP) 

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

– a na palety. Dalším faktorem je využívání velkoplošných 

digitálních tiskáren pro rychlé reakce na poptávku trhu 

v oblasti POP/POS.

Zdůraznil, že nová modelová řada tiskáren Durst Rho 1300, 

kterou firma v rámci akce představila, umožní svým uživa-

telům podílet se na tomto vývoji. Samotná technologie však 

bez jasného obchodního modelu nedokáže zajistit úspěch. 

JaK Být úSpěšNý
Příklad úspěšného modelu podnikání představil Thomas 

Bauernfeind, majitel společnosti Bauernfeind Druck + 

Display GmbH. Bauernfeindova rodina vlastnila v letech 

1945 až 2004 ofsetovou tiskárnu produkující obaly. Tho-

mas v roce 2010 založil novou společnost, postavenou 

Digitální tisk 

umožňuje 

produkci malých, 

individualizovaných 

sérií 
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zcela na digitální tiskové technologii. Zaměřil se na vývoj 

v oblasti POS displejů a prodejních stojanů ve standardních 

formátech. Investoval do tiskáren Durst Rho 750 a Rho 1000, 

stolového plotru a dalších strojů pro finishing. Díky tomu 

byl schopen reagovat na poptávku do 24 hodin. Stal se spe-

cialistou na malé a střední série v systému print on demand, 

kde se mu daří udržet ziskové podnikání. Dnes má firma 20 

zaměstnanců a specializuje se na zakázky, které klasické 

ofsetové tiskárny nedokážou efektivně pokrýt. 

zmeNšit, recyKlovat, opaKovaNě použít
Důsledky změn na trhu rychloobrátkového zboží definoval 

ve svém příspěvku Bernhard Stradner, generální ředitel 

agentury Rudolf Reproflex GmbH, která se zabývá designem 

a inovacemi ve světě obalů s důrazem na využití digitálního 

tisku. Stále více firem se v tomto vysoce konkurenčním pro-

středí chová jako subjekt měnící zvyklosti trhu, tedy firma, 

která mění své obchodní strategie a často od základu staví 

úplně nový obchodní plán. Cílem tohoto chování je přímá 

reakce na konkurenci nebo právě odlišení se od ní. V tomto 

prostředí se mnohem lépe prosazují digitální technologie.

Další vodu na mlýn digitálnímu potisku vlnité lepenky žene 

poptávka po kategorii tzv. funkčních obalů. Jde o obaly 

vytvořené s využitím ověřených vědeckých metod, pro 

které se vybírá druh a design lepenky tak, aby nejlépe vy-

hovoval potřebám ochránit výrobek napříč dodavatelským 

řetězcem. 

Rostoucí objem internetového obchodu podporuje poptávku 

po bezpečných ochranných obalech – kategorie RIP a in-

teligentních obalech, které umí kontrolovat např. složení 

prostředí v obalu a upozorňovat na problémy s kvalitou 

nebo bezpečností baleného produktu. Takové obaly by 

například mohly indikovat protržení balení, trvanlivost 

potravin, nešetrné nebo neautorizované zacházení či špatné 

skladování produktu. 

Snaha po udržitelném rozvoji v obalovém průmyslu pod-

poruje i obaly typu 3R (Reduce, Recycle, Reuse – zmenšit, 

recyklovat, opakovaně použít). Zde všude je prostor pro 

využití nových digitálních technologií. 

Na závěr Bernhard Stradner uvedl velmi důležitý fakt 

týkající se profilování značek. Zatímco v roce 1990 stačily 

k etablování profilu značky v průměru tři kampaně, dnes je 

jich průměrně 15. Proto je na trhu velký prostor pro flexibil-

ní print-on-demand řešení nejvyšší kvality.

DigitálNí WorKfloW a automatizace 
proceSů
Hans Peter Schneeberger, generální ředitel společnosti 

Prepress Digital GmbH a specialista produktů Adobe, 

poukázal ve své prezentaci na úskalí v digitálním workflow. 

Vládne zde nedostatek průmyslových standardů a stan-

dard PDF/X-4 je de facto standardem pro digitální tiskové 

procesy. Umožňuje totiž designérům předávat digitální data 

ve formátu, u nějž se mohou spolehnout, že bude správně 

a předvídatelně zpracován v předtiskových studiích a tis-

kárnách. Na druhé straně předtiskovým studiím a vydava-

telům zaručuje, že přijaté soubory projdou jejich předtisko-

vou přípravou bez nutnosti zásahu, nezpůsobí žádné chyby 

a v tisku jim umožní splnit očekávání zákazníka. 

O digitální správě barev a RIP přednášela Valery De March 

a o komplexním řešení a automatizaci workflow zase Pa-

trick Zimmermann, oba ředitelé divizí společnosti Caldera. 

Společnost Durst k řízení svých tiskáren využívá právě 

tento tiskový software, který zajišťuje integraci datových 

toků prostřednictvím komunikačních standardů JDF (Job 

Definition Format) a JMF (Job Messaging Format) do stáva-

jících informačních systémů (MIS). Informace z tiskových 

strojů Durst tak mohou být v reálném čase k dispozici 

různým oddělením. Prostřednictvím tohoto typu automati-

zace je možné optimálně řídit tok zakázek i pracovní náplň 

jednotlivých zaměstnanců. Automatizace v oblasti správy 

barev a správného nastavení parametrů tisku pro různá 

média představuje obrovský potenciál k zefektivnění výro-

by a zvýšení produkce. Tiskové technologie Durst jsou díky 

připravenosti pro kontinuální tisk špičkou v produktivitě. c

Další vodu na mlýn digitálnímu 
potisku vlnité lepenky žene 
poptávka po kategorii tzv. 
funkčních obalů. 
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PŘEDSTAVUJEME 
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HP WallArt je webová služba pro návrh, vizualizaci a výro-

bu individuálních tapet založená na cloudu. „Třetí generace 

služby HP WallArt zohledňuje požadavky uživatelů našich 

latexových tiskáren,“ uvedl Doru Stoican, Low Volume 

Signage Partner Account Manager společnosti HP. „Obsa-

huje množství atraktivních motivů, pro něž jsou vyřešena 

autorská práva, a usnadňuje koncovým zákazníkům návrh 

dekorací do interiéru. Právě komunikace s koncovým 

klientem, který se často neorientuje v problematice potisku 

a aplikace tapet, byla velmi náročná na čas. Bylo potřeba 

vysvětlovat mnoho detailů a udělat hodně grafické práce 

bez jistoty, že si nakonec klient tapety objedná. Nyní lze 

službu HP WallArt velmi snadno implementovat na webové 

stránky tiskařů, což umožní výrobcům tapet a designérům 

těsněji spolupracovat,“ dodává Doru Stoican.

Nové fuNKce
Novinka obsahuje jednoduché zásuvné modely pro rychlou 

integraci služby na webové stránky. Plug-in CRM modul 

uživatele WordPress dovoluje rychle nastavit webové strán-

ky. Pro začátečníky je tu Startup Kit pro tvorbu webových 

stránek. Efektivnější workflow umožňuje automatizaci 

zpracování souborů připravených pro tisk, které jsou zaslá-

ny z web2print rozhraní. 

HP WallArt spolupracuje se službou Dropbox, takže 

zákazníci mohou snadno nahrát i velké soubory a využít 

v aplikaci vlastní fotografie. Pro prostory, které je třeba čas-

těji redesignovat, lze v HP WallArt vytvořit šablony. Tím se 

ušetří spousta času a zákazník se vyvaruje možných chyb.

iNteriér SNů
Latexová technologie umožňuje vyrobit i obrazy, žaluzie, 

polštáře a dekorační látky. S tím vším lze dnes v prostředí 

HP WallArt pracovat, a získat tak dokonalou představu 

o výsledku ještě před samotnou výrobou. Specialitou je 

možnost navrhovat komerční prostory, což usnadní komu-

nikaci s klientelou v oblasti obchodu a služeb. 

SKuteČNá továrNa Na tapety
Stánek společnosti HP na veletrhu Heimtextil byl kon-

cipován jako prostor k rychlému vytvoření designu pro 

konkrétní interiér, který byl následně zpracován, a zákazník 

si tak mohl odnést tapety podle vlastního návrhu vyrobené 

v rekordním čase.

Součástí stánku byla výrobní linka sestavená z průmyslové 

tiskárny HP Latex 3000 a automatické řezačky a baličky 

tapet Fotoba REW 160. c

Hp WallArt 3.0
františek Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Na veletrhu Heimtextil 2015 uvedla společnost HP na trh již třetí generaci 

webové služby HP WallArt. Ta pro uživatele latexových tiskáren přináší bohatý 

obsah dekorů a snadnou implementaci web-to-print služeb, tedy přesně to, 

po čem tiskaři prahli.

HP WallArt 

zpřístupňuje různé 

motivy, které se dají 

využít samostatně 

nebo je lze 

zakomponovat do 

další grafiky

Inkousty HP Latex 

mají certifikaci 

pro interiéry, kde 

tráví čas děti, 

a tisky mohou být 

klidně aplikovány 

i v ložnici

Lze vyrobit i obrazy, žaluzie, 
polštáře a dekorační látky.
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Tiskárny řady Durst Rho 1300 významně posouvají úroveň 

produktivity a kvality v oblasti průmyslového potisku vlnité 

lepenky. Úspěšný vývoj a dlouhodobé investice do výzkumu 

nyní přinášejí ovoce.

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

Společnost Durst zaměřuje od roku 2000 výzkum a vývoj na nasazení 

svých technologií v industriálním prostředí. Je úspěšná v oblasti tisku 

etiket, potisku textilu, keramiky a skla. Toto směřování sehrálo rozhodu-

jící roli v inovaci a digitalizaci výrobních procesů v segmentu velkoformá-

tového tisku. 

vStup Do iNDuStriálNího proStřeDí
Dnes Durst využívá své zkušenosti z této oblasti při digitální produkci 

keramiky a má největší instalovanou základnu jednoprůchodových 

tiskáren po celém světě. S neustálým rozvojem technologie tiskové hlavy 

Durst a procesu jednoprůchodového tisku dosáhla firma bezkonkurenční 

produktivity a kvality tisku, která se vyrovná tradičním tiskovým  tech-

nologiím.

Durst má vlastní výzkumné centrum pro vývoj inkoustů pro specific-

ké povrchy, materiály a aplikace. Jako příklad může sloužit keramický 

pigmentový inkoust nebo inkousty s nízkou migrací pro výrobu etiket 

na potraviny. Pro tato řešení vlastní Durst patenty. Velký pokrok nastal 

v posledních letech i v oblasti potisku vlnité lepenky a kartonu. Nejnovější 

výsledky výzkumu a příslušné inovace jsou zhmotněny v nové řadě prů-

myslových produkčních tiskových systémů řady Rho 1300, které v oblasti 

digitální produkce obalů z vlnité lepenky představují světovou špičku.

Nové tiskárny Durst
pro obalový průmysl

Nová řaDa DurSt rho 1300
Akce Durst Inkjet Corrugated Printing Days 

2014 byla příležitostí pro uvedení nové řady 

tiskáren Durst Rho 1300 specializované pro 

potisk vlnité lepenky. Model Rho 1312 tiskne 

rychlostí až 620 m2/hod. a Rho 1330 dokonce 

až 1250 m2/hod. Kromě toho tiskové systémy 

nabízejí lepší kvalitu tisku, exkluzivně lesklý 

povrch, vyšší spolehlivost a větší flexibilitu 

ve výběru médií. Série Rho 1300 je vybavena 

nejmodernějším systémem podávání média 

s větší silou vakua a přesnější registrací 

polohy. To zajišťuje spolehlivější potisk méně 

kvalitních lepenek. Pro potisk materiálů 

citlivých na teplo lze využíit UV sušení mimo 

prostor tisku. 

Uživatel si může zvolit konfiguraci tiskárny 

s režimem Gradual Flow Printing s širším 

a stabilním dopravníkem. Do stroje mohou 

být automaticky vkládány archy a desky až 

do rozměru 125 × 250 cm. Grafika je tištěna 

průběžně, čímž se zajistí hladší barevné pře-

chody na větších plochách a vysoký lesk po-

vrchu, a to i při nejvyšších rychlostech. Řada 

Rho 1300 může tisknout i v režimu roll-to-roll 

nebo roll-to-sheet, čímž získá jejich uživatel 

možnost produkovat tisky pro velmi široké 

spektrum dalších aplikací mimo produkci 

obalů. Výrobce nabízí různé úrovně automati-

zace a možnost optimálního vybavení tiskár-

ny podle potřeb a požadavků klienta. c

Atraktivita obalu 

z „obyčejné“ lepenky  

vzroste díky 

fotorealistickému 

potisku

Tiskárny řady 

Durst Rho 1300 

jsou v současnosti 

nejefektivnějším 

řešením pro potisk 

vlnité lepenky

PŘEDSTAVUJEME
TEcHNOLOGIE
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MEDAIlON 
STŘEDNÍ uměLEcKá šKOLA OSTRAVA

Přívlastek škola s fantazií výstižně charakterizuje atmosfé-

ru mezi studenty i pedagogy. Stejně tak je tu cítit i svěží hra-

vost, jejímž důkazem je i školní galerie SUŠi. Žádní Japonci 

sice na škole nestudovali ani zatím nestudují, slovo suši 

však připomíná zkratku názvu školy a skrývá i významo-

vou souvislost mezi japonským pokrmem a školní minigale-

rií. Návštěvník v ní totiž najde „chuťovku, jednohubku, malé 

občerstvení“ z domácích prací studentů na půdě školy.

vize – řemeSlo – uměNí
Tak lze zkráceně vyjádřit úsilí pedagogů vštípit studentům 

vyvážený přístup k těmto třem pilířům smysluplné tvorby. 

Dalším důležitým cílem je ukázat jim reálné souvislosti 

života, profese a trhu. 

„Snažíme se, aby naši absolventi opouštěli školu řemeslně 

dobře připraveni, zorientováni v tom, co je umění, a také 

připraveni v oblasti obecných znalostí,“ vysvětluje Martin 

Mikolášek, zástupce ředitele školy pro odborné vzdělává-

ní. Že se pedagogům daří toto předsevzetí plnit, dokazuje 

úspěšnost maturantů v dalším vzdělávání. Na vysokých 

školách totiž pokračuje až 80 % z nich. Většina volí umě-

lecké zaměření, ale škola se pyšní i právníky či studenty 

orientálních jazyků.

reKlama Je Důležitý oBor 
Škola v současnosti nabízí studium v následujících stu-

dijních oborech: Grafický design (Klasická a počítačová 

grafika, Kresba a ilustrace, Grafika a animace), Užitá malba, 

Užitá fotografie a média, Průmyslový design a Výtvarné 

zpracování keramiky a porcelánu.

„Práce v oblasti reklamy je uplatněním řady našich stu-

dentů,“ pokračuje Martin Mikolášek a dodává: „Snažíme se 

účastnit mnoha soutěží, aby se studenti mohli konfrontovat 

s jinými školami. Získali jsme několik ocenění v soutěži 

Mladý obal, POPAI Awards i Studentský design. Studenti 

často pracují na zadáních pro konkrétní zákazníky a je 

velmi zajímavé sledovat, jak pracují na skloubení představy 

zadavatele a své vlastní. Máme i CMC frézu, takže i tato 

technologie nezbytná pro signmaking je našim studentům 

dobře známá, stejně jako možnosti, které skýtá.“

Kurzy po veřeJNoSt
Škola plní i další společensko-edukační funkci – vzdělávání 

pro širší veřejnost. Organizuje různé kurzy, ze kterých je 

pochopitelně nejoblíbenější ten pro přípravu na přijíma-

cí zkoušky, přitažlivé je však i vzdělávání zaměřené na 

zvládnutí grafických programů a digitální fotografie. Z ryze 

umělecky zaměřených kurzů se těší největší oblibě Figurál-

ní kresba a Malba. c

Suš Ostrava 
Střední umělecká škola, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, vznikla v roce 

1990 jako první výtvarně zaměřená střední škola na Ostravsku. V regionu, který byl po 

dlouhá desetiletí postaven na průmyslu, tak vznikla škola diverzifikující možnosti vzdělání. 

Čtvrt století je dostatečně dlouhá doba na to, aby se ukázal její význam i kvality. Absolventi 

SUŠ se rozhodně mezi absolventy škol s mnohem delší tradicí neztratí. 

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

Výtvarné zpracování 

keramiky a porcelánu, 

Veronika Hankeová, 

4. ročník, Váza – lití do 

sádrové formy, 2013

Až 80 % absolventů 
SUŠ pokračuje ve 
studiu na vysoké škole.
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Grafický design, Tereza Samková, 2. ročník, Autorská abeceda – Benji, 2014
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p o p l a r  s t d  b l a c k     Název písma:

Písmo z kterého jsem vycházela

Název písma:

Autorské písmoA U T O R S K Á  A B E C E D A

O písmu Poplar Std Black

 
 Písmo Poplar Std Black bylo navženo typografkou 
Barbarou Lind v roce 1900 pro Adobe Wood Type sérii.  
Název písma  v doslovném překladu znamená „topol“. Barba-
ra Lind vycházela z písma Gothic, které navrhla  z fotograí 
kopie s typem vzorku z roku 1830 od Williama Leavenwotha, 
který vlastnil neobvyklé umělecké schopnosti.  Jeho zpraco-
vání dopisní formy je charakteristické úzkými štěrbinami 
(wood type), které se používalo v 19. století. Fotograe 
pořídil Rob Roy Kelly. Poplar je vynikající zobrazení jednodu-
chého písma, které má široké uplatnění.

 Výraznost, jednoduchost a bezserifová forma písma 
Poplar std Black mě natolik upoutala, že jsem se rozhodla o jeho 
přetvoření a doplnění o nové prvky. Základní font Poplaru jsem 
chtěla více „prosvětlit“ rozšířením jeho drobných otvorů a oživit 
o nový prvek. Zároveň jsem chtěla zachovat jeho výraznost 
a kompaktní formu. Dala jsem vzniknout zcela novému písmu 
Monotemp. Název jsem složila ze dvou slov: mono a temp, čímž 
jsem chtěla vyjádřit velký význam „monotónní-rovné“ linky, 
která prochází každým písmenem určitým směrem-svým 
tempem. Rovná linka  a oblé hrany v Monotempu jsou mé podstat-
né inovační prvky.

O písmu Monotemp Číslice a ostaní znaky písma Monotemp Číslice a ostaní znaky písma Poplar Std Black

CD booklet – vnitřní a vnější strana

Grafický design, Chiara Lajdová, 4. ročník, „Dead 

Man“, filmový plakát, 2013

Grafický design, Matouš Valchář, 3. ročník, 

Autorská abeceda, 2012

Grafický design, Zuzana Sivková, 3. ročník, 

Komiks, 2013

Grafický design, Chiara Lajdová, 3. ročník, CD 

booklet, 2012

Grafický design, Chiara Lajdová, 3. ročník, potisk 

CD, 2012     

Grafický design, Milada Hermanová, 3. ročník, 

„Tolerance“, sociální plakát, 2014

Průmyslový design, Yaroslau Vaida, 4. ročník ,  

Mercedes-Benz, 2014

Po
tis

k 
CD

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu,

Adéla Chorá, 4. ročník, Sada mís, 2013
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Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, 

Dominika Hanzlíková, 4. ročník, Šperk, 2013

Grafický design, Veronika Faldynová, Veronika 

Šašinková, Martina Svobodová, 3. ročník

„Soudek“, prodejní stojan Maggi, 2012

Průmyslový design, Daniel Zbránek, 4. ročník, 

elektrokolo, 2014

Průmyslový design, Vojtěch Mitura, 4. ročník, 

Elektrokolo, 2012

Průmyslový design, Jaroslav Tvrz, 

4. ročník, Houseboat, 2011

Průmyslový design, Matyáš Kocnar, 4. ročník, 

Nouzové bydlení, 2012

Užitá malba, Karolína Bulová, 4. ročník, 

Figurální kompozice, 2014

Grafický design, Klára Prokopowská, Veronika 

Kvitová, 3. ročník, „Slepice“, prodejní stojan Maggi,

2012

2012 © Veronika Faldynová, Veronika Šašinková, Martina Svobodová

Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace

 

Výška: 200 mm
Šířka: 200 mm
Hloubka: 210 mm

Stojan Soudek 
pro portfolio Maggi

200

210

200

Prvotním návrhem byl hrníček, ale pro nedostatek místa na sáčkové 
polévky jsme se dostali k našemu Soudku.  
Soudek je v barvách loga Maggi a velkou výhodou je úchyt stojanu k možnosti přenášení.Záměrem bylo upotat pozornost zákazníka 

svou odlišností od předešlých, nezajímavých podstavců.
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PŘEDSTAVUJEME 
TApETA BEZ pVc

Noemova archa 
          v Texasu
Projekt výzdoby církevní školy ve městě Boerne patří ke skvělým ukázkám schopnosti 

latexové tiskové technologie stát u zrodu výjimečných interiérů. Motivy zvířat, které se 

nacházejí ve všech místnostech objektu, z něj dělají onu biblickou Noemovu archu.

Biblický příběh o Noemovi vypráví o zničení 

Země potopou a o záchraně lidstva a sucho-

zemských živočichů pomocí ohromného 

korábu, ve kterém byly uchovány páry všech 

druhů zvířat. 

Podle představ zadavatele měly být učebny 

vzdělávacího centra, budovaného spolu s kos-

telem, vyzdobeny motivy připomínajícími 

příběh o Noemovi a zároveň šlo o to, přiblížit 

dětem rozmanitost fauny a vytvořit jim při-

tažlivé prostředí s vysokou estetickou úrovní.

tucet uČeBeN
Projekt výzdoby dvanácti učeben a dalších 

prostor školy byl svěřen agentuře Rudkin Pro-

ductions. Celý projekt byl naplánován na šest 

měsíců a na samotnou instalaci bylo podle 

harmonogramu stavebních prací pouhých 

37 dní. Celková plocha stěn určených k deko-

raci byla 715 m2.

použité materiály
Jako nejsnadnější řešení se ukázala aplika-

ce digitálně potištěných tapet. Protože šlo 

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

o prostor určený dětem, hledala se zdravotně vyhovující technologie 

a materiály. S ohledem na kvalitu tisku, životnost, údržbu a certifikaci 

Greenguard pro školní a zdravotnická zařízení padla volba na latexovou 

tiskovou technologii. Jako tiskový materiál byla zvolena tapeta bez PVC – 

HP PVC Free WallPaper.

úKol BiBlicKých rozměrů
„Jsme zvyklí pracovat na velkých projektech a dělali jsme již i velkoplošné 

tapety, ale tohle byl zdaleka největší projekt dekorace stěn,“ řekl Scott Mil-

grom z firmy Sign Now ze San Antonia, která byla oslovena, aby projekt 

zrealizovala. „Časový harmonogram byl poměrně našlapaný. Když jsem 

ho viděl, zeptal jsem se, zda si dělají legraci. Měl jsem před tím projektem 

respekt.“  Hlavní prioritou byla podle něj kvalita tisku. Grafici museli 

nastudovat skutečné rozměry a hmotnost každého zvířete, protože chtěli 

zachovat jejich vzájemné proporce. Celek musel působit přirozeně. Jen 

ořez obrázků ve photoshopu zabral stovky hodin práce. Vybírali je tak, 

aby zvířata působila živě. „Velmi nám pomohla latexová tiskárna od HP, 

protože jsme se mohli spolehnout na to, že nás nepřekvapí nějaká porucha. 

Výměna tiskové hlavy je u této technologie otázkou chvilky a poradí si s ní 

obsluha tiskárny. Nešel bych do tak těsného harmonogramu s tiskárnou 

s piezoelektrickou hlavou. To by bylo obrovské riziko s ohledem na smluv-

ní podmínky dodávky. Archa byl úkol biblických rozměrů, ale pocit 

zadostiučinění po odevzdání zakázky byl rovněž výjimečný,“ přiznává 

Scott Milgrom. c

V prostorné učebně  

grafika  krásně 

vynikne

Hodně času zabral 

výpočet zachování 

vzájemných 

proporcí zvířat 

a perspektivy
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KDO jE KDO 
V HSW SIGNALL

Laco zastupuje HSW Signall vo východnej 

polovici Slovenska. Košická pobočka posky-

tuje služby klientom v regióne, kde priamo 

pôsobí veľmi málo dodávateľov a schopnosť 

našej spoločnosti rýchlo reagovať a pomôcť 

zákazníci oceňujú.

V oblasti signmakingu pôsobíš už osem 

rokov. Čo ťa na ňom stále oslovuje a baví?

Signmaking ako taký sa neustále vyvíja, 

inovujú sa spôsoby aplikácie, technológie sú 

stále sofistikovanejšie, takže určite to nie je 

stereotypná práca a to ma oslovuje asi najviac. 

A čo ma na ňom baví? Neexistuje lepší pocit, 

ako keď ti zákazník úprimne poďakuje. A 

samozrejme načas zaplatí .

Sortiment HSW Signall tvoria v úplnej 

väčšine kvalitné, preverené materiály. Ako 

sa ti darí presadiť ich v prostredí citlivom na 

cenu? 

Treba vysvetliť zákazníkom, že pokiaľ chcú 

nízku cenu, bude tomu zodpovedať i kvalita 

a samozrejme naopak. Oni o tom zasa musia 

hovoriť svojim zákazníkom. Osveta je veľmi 

dôležitá. 

Práca obchodníka vyžaduje veľké sústrede-

nie na prácu a často aj čas nad rámec bežného 

pracovného času. Ako to vynahradzuješ 

rodine?

Snažím sa pracovať a predovšetkým plánovať 

si veci tak, aby som to mal v súboji práca vs. 

rodina vyrovnané.

Ladislav Hegyi

aNKeta

Obľúbená hudba: 

Marek Brezovský, 

Andrej Šeban, Goran 

Bregovič a veľa inej.

Najobľúbenejšia 

kniha: 

Literatúra faktu. 

Najobľúbenejšie 

jedlo: 

V tomto smere 

nemám favorita.

Záľuby: 

Mám kapelu, takže 

keď je potrebné vy-

pnúť, je to výborný 

relax.

Obľúbený citát 

alebo príslovie: 

Nechcem byť 

človekom, 

ktorý je úspešný, 

ale človekom, 

ktorý za niečo stojí. 

Albert Einstein

Tri veci, ktoré by si 

chcel mať so sebou 

na pustom ostrove: 

Gitaru, ceruzku, 

papier .

Servisní oddělení naší společnosti zajišťuje 

péči o technologie více značek a kategorií. 

Specializace jednotlivých techniků na někte-

ré náročnější stroje je proto zcela samozřejmá. 

Adama například vždycky potkáte u průmys-

lových technologií Durst. 

Ze strany HSW Signal je školení u výrobců 

špičkových technologií nákladná investice. 

Pro tebe to zase znamená stále se vzdělávat. 

Myslíš, že se taková specializace vyplatí?

Určite. 

Instalace stroje je většinou radostná pro obě 

strany, jak ale snášíš situace, kdy závada, 

kterou jsi přijel vyřešit, nelze odstranit hned 

a zákazník musí na nápravu čekat? 

Je to težké, ale někdy není jiná možnost.

Dává ti něco práce servisního technika 

i z hlediska osobního růstu?

Člověk se pořád něco učí. 

aNKeta

Oblíbená hudba: 

Elektronická.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Internet.

Nejoblíbenější jídlo: 

Dobré jídlo.

Záliby: 

Hudba.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Ranní ptáče dál 

doskáče, víc sezobe 

a dřív pojde.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Mačetu, křesadlo, 

hrnec.

Kdo
je

kdo?

Adam Antl
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V další části našeho seriálu věnovaného reklamacím se soustředíme na 

problematiku úprav podkladu pro samolepicí tapety. 

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

Obecné znalosti správného tapetování se díky rostoucímu 

počtu zakázek a množství různých školení stále zlepšují. 

Většina zpracovatelů dobře zná rozdíly mezi jednotlivými 

typy materiálů a dokáže správně vybrat druh tapety podle 

dané situace. Při přípravě podkladu však stále dochází 

k chybám a různým omylům, které mají na výslednou kvali-

tu zásadní vliv.

proČ vlaStNě Samolepicí tapeta NeNí 
tapeta?
Technologie výroby a aplikace samolepicí tapety je z hle-

diska lepidla a způsobu lepení velmi podobná samolepicím 

fóliím a od tapet lepených tradičním způsobem se v mnoha 

ohledech liší. Slovo „tapeta“ v názvech samolepicích pro-

duktů je často matoucí, protože vychází z širšího významu 

tohoto pojmu, kterým je myšlen jakýkoli materiál určený 

pro lepení na stěny. Pro stavebníky i tapetáře však zadání 

„příprava stěn pro tapetování“ obvykle znamená přípravu 

pro lepení klasických tapet lepidly na bázi roztoku metylce-

lulózy.

rozDíl v lepiDlech
Princip adheze je u tapetovacího lepidla a u lepidla samole-

picích tapet naprosto odlišný. Zatímco klasická vodná roz-

toková tapetovací lepidla využívají mechanické uchycení 

(zakotvení) lepidla v nerovnostech a pórech spojovaných 

materiálů, v případě tuhých lepidel používaných u samo-

lepicích tapet (vyráběných z polymerů esterů kyseliny 

akrylové a metylakrylové) jde především o specifické che-

mické a fyzikální adhezní síly. Z toho vyplývá, že v prvním 

případě potřebujete povrch savý, porézní a mírně zdrsněný, 

v druhém případě je naopak ideální povrch zcela nesavý 

a relativně velmi hladký (například lakovaný atp.). Jedná se 

tedy o povrchy zásadně odlišné, které se nesmí zaměňovat.

Reklamace prakticky IV
Samolepicí tapeta není tapeta

JAK NA TO 
REKLAmAcE
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omyly u výroBKů urČeNých pro přípravu 
povrchu
Existuje velká řada produktů označených jako „určeno pro 

tapetování“, „pro úpravu před tapetováním“, „pro lepení 

tapet“ atp. Tyto produkty jsou však vždy určeny pro lepení 

klasických tapet (pokud není výslovně uvedeno něco 

jiného), a ne pro lepení samolepicích materiálů. V některých 

případech je jejich použití dokonce na závadu. Tak je tomu 

například u penetrace. V návodu k těmto prostředkům se 

dočtete, že s tapetováním můžete začít obvykle za několik 

málo hodin po zaschnutí penetrace. To však platí právě 

jen pro klasické tapetování. V případě samolepicích tapet 

není sice většinou běžná tapetovací penetrace na závadu, 

ale pevnost přilnutí lepidla tapety se zde příliš nezvyšuje. 

Naopak hrozí značné riziko, že se zbytková vlhkost pene-

trace projeví vznikem velkých bublin a odlepujících se částí. 

Pokud již byla penetrace aplikována, doporučujeme její 

řádné proschnutí (cca týden). Rovněž je třeba brát v úvahu, 

že stejně jako existují rozličné typy laků, existují i různé 

druhy penetrací pro různé aplikace. Některé typy penetrací 

na bázi pryskyřic mohou adhezi samolepicích tapet dokonce 

zhoršovat. Naopak jiné typy penetrací, které povrch zdí 

zcela uzavírají a pro běžné tapetování jsou vysloveně 

nevhodné, můžou u samolepicích materiálů zvýšit pevnost 

počáteční adheze i několikanásobně. 

fyziKálNí záKoNy Nelze oBeJít
Z výše uvedeného vyplývá jedna zásadní informace. Dobře 

připravený podklad pro tapetování není dobře připraveným 

podkladem pro lepení samolepicích materiálů. Rozdílné 

principy vyvíjení adheze ilustruje obrázek číslo 1 s ukázkou 

velikosti kontaktních ploch obou typů lepidel. U vodného 

metylcelulózového lepidla potřebujeme mírně nerovný 

a savý povrch, protože zvětšuje kontaktní plochu a tím 

lepidlo více drží, zatímco u samolepicího akrylového lepidla 

tentýž povrch kontaktní plochu zmenšuje, a tapeta proto 

drží hůře. V podobném duchu jako u výše uvedených lepidel 

či penetrací bychom mohli pokračovat. Je zřejmé, že mnohá 

omezení, na něž narážíme při realizaci zakázek, přímo vy-

plývají z fyzikálních zákonů, a to je třeba vždy brát v potaz 

– nejen u lepení tapet. c

Běžné tapetovací 

lepidlo drží lépe 

na porézní zdi 

(kde má větší 

kontaktní plochu) 

než na zdi upravené 

lakováním či 

penetrací

Lepidlo 

samolepicích tapet 

drží hůř na porézní 

zdi (kde má menší 

kontaktní plochu)

než na zdi upravené 

lakováním či 

penetrací

samolepicí lepidlo samolepicí lepidlo

zeď

samolepicí lepidlo

zeď

Běžná tapeta

porézní zeď

porézní zeď hladká zeď (například upravená lakováním)

hladká zeď (například upravená lakováním)

běžné tapetovací lepidloběžné tapetovací lepidlo

samolepicí lepidlo samolepicí lepidlo

Samolepicí tapeta Samolepicí tapeta

Běžná tapeta

velká kontaktní plocha lepidla

malá kontaktní plocha lepidla

kontaktní plocha lepidla se zmenšuje

kontaktní plocha lepidla se zvětšuje

lakovaná plocha

lakovaná plocha

Princip adheze je 
u tapetovacího lepidla 
a lepidla samolepicích 
tapet naprosto odlišný

JAK NA TO

REKLAmAcE V pRAXI
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PŘEDSTAVUJEME 
pOLEp LODě

Happy Birthday
            HmS president 

HMS President je bojová loď z první světové války. Dodnes kotví v Londýně 

na Temži nedaleko Blackfriarského mostu. K loňskému 100. výročí vypuknutí 

první světové války dostala tato válečná loď dárek v podobě parafráze 

protiponorkové „dazzle“ kamufláže.

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

Grafiku pro 

polep lodi navrhl 

německý designér 

Tobias Rehberger

Válečná loď HMS 

President na svém 

kotvišti ještě 

před polepem

Tato válečná loď patřila k první generaci specializovaných 

protiponorkových plavidel. Na vodu byla spuštěna v roce 

1918, tehdy ještě nesla jméno HMS Saxifrage. Do pomocné 

služby byla povolána i za druhé světové války a se štěstím 

přežila do dnešních dnů. 

Velmi dobře zapadla do konceptu akcí připomínajících 

výročí první světové války. Kombinované úsilí Chelsea 

College of Art, kulturního programu 14–18 Now a Bienale 

Liverpool umožnilo realizovat polep podle návrhu význam-

ného německého designéra Tobiase Rehbergera. Společnost 

PressOn pak zajistila produkci grafiky a její aplikaci.
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NETRADIčNÍ VyužITÍ LATEXOVéHO TISKu
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měřeNí i SKeNováNí
„Musím přiznat, že když jsme poprvé navštívili loď, rozbole-

la mě z té zakázky hlava,“ řekl Andy Wilson, spoluzakladatel 

a výkonný ředitel společnosti PressOn. „Podrobně jsme loď 

prozkoumali, probrali problémová místa a řekli si, že po dů-

kladném zaměření by to snad šlo a že do toho půjdeme.“ 

Přesné rozměry získali nejenom zaměřením, ale i pomocí 

laserového skeneru, který se využívá pro zaměření a vytvo-

ření 3D modelů v architektuře. Firma PressOne má více než 

deset let zkušeností s velkoformátovým tiskem a polepem 

různých obtížných povrchů. Přesto se ukázalo, že celopolep 

lodi HMS President byl dosud její nejnáročnější zakázkou.

Nýty, Svary a oBliNy
„Nejdříve si musíte uvědomit, že neřešíte budovu někde 

na náměstí,“ vysvětluje Andy Wilson a pokračuje: „I když 

nadstavby působí jako kubické objekty, stále je tu hodně 

nýtů a svarů a na celém trupu není jediná rovná plocha. 

Na polep levoboku a pravoboku bylo použito celkem 96 

panelů grafiky, každý s individuálním ořezem. Bylo potřeba 

pracovat s nimi tak, aby motiv navazoval a fólie všude dobře 

přilnula na zaoblený povrch lodi.“ 

Samotné skenování povrchu lodi a rozměřování grafiky 

byla zdlouhavá a nákladná činnost. Největším protivníkem 

byla samotná voda. Temže je velmi frekventovaná vodní 

cesta a pohyb lodi v důsledku přílivu a lodního provozu 

mohl výsledky velmi zkreslit. S vedením přístavu byl proto 

navržen harmonogram, který umožnil zdárné dokončení 

celého procesu. Projekt zabral tři týdny, z toho samotná 

aplikace fólie trvala dvanáctičlennému týmu deset dní.

latexový tiSK
Pro tisk grafiky byla použita polymerická samolepicí fólie 

Multi-Fix, latexová tiskárna HP Latex 3000, jednotlivé 

panely se formátovaly na stolním plotru a k ochraně tisků 

byla použita tekutá laminace. Tisklo se v rozlišení 1200 dpi 

na dvě role fólie souběžně.

Zdroj: PressOn

Válečná loď HMS 

President v novém 

designovém 

kabátě od Tobiase 

Rehbergera

Každý panel grafiky 

na trupu měl svou 

zvláštní ořezovou 

hranu. Přestože 

má firma PressOn 

mnoho zkušeností 

s polepem obtížných 

povrchů, celopolep 

lodi HMS President 

byl její nejnáročnější 

zakázkou.

Lodní kamufláž 

typu dazzle měla 

nepřátelským 

ponorkám znemožnit 

odhadnout 

vzdálenost, rychlost 

a směr plavby

protipoNorKová Kamufláž
První světová válka prověřila mimo jiné i kamufláže po-

užívané na válečných lodích. Zpočátku používali Britové 

tmavošedý, posléze středně šedý nátěr. Ukázalo se však, 

že pomocí žádného nátěru nelze zajistit, aby loď na širém 

moři plně splývala s okolním prostředím. Tento poznatek 

dal vzniknout novému systému maskování, který si již 

nekladl za cíl splynutí s okolím, ale pouze snahu o ztížení 

identifikace, určení rychlosti a směru plavby a vzdále-

nosti plavidla. Tyto kamufláže se vyznačovaly různo-

barevnými geometrickými obrazci tříštícími siluetu 

plavidla. Na konci války se tak maskovala hlavně malá 

britská plavidla, která vedla boj především s ponorkami. 

Tento způsob kamufláže dosáhl největšího rozšíření 

během druhé světové války. 

Tisklo se na polymerickou 
samolepicí fólii Multi-Fix, 
na tiskárně HP Latex 3000



a tím pádem i barevnost omezíme hned na začátku, tak už 

to v případě potřeby většího gamutu nedoženeme. Inkoust 

lze uspořit i prostou volbou saturace motivu. Tyto postupy 

však vždy degradují výsledný tisk.

oNyx
V programu Onyx najdete potřebná „magická“ nastavení 

v modulu pro výpočet ICC. Nová volba GCR Plus s paramet-

rem End CMY od 0 do 100 % zařídí potřebné, viz obrázek 1.

Na obrázku 2 je vidět, jak to v principu funguje.

Vše provádíme v modulu Onyx Media Manager. Pro úsporu 

je třeba původní ICC profil přepočítat s novým nastavením 

GCR Plus. Doporučujeme udělat si nejdříve kopii profilu 

tlačítkem Make Copy a úpravy provádět zde. Původní profil 

média zůstane zachován, a tak můžeme porovnat kvalitu 

tisku s originálním a s úsporným nastavením. Tisk s úspo-

rou inkoustu není zcela stejný jako originál, to jistě napadne 

každého, kdo touto cestou půjde. Jaké jsou rozdíly, a tím 

pádem omezení této metody?

praKticKé teSty
Při praktických testech se ukázalo, že omezení je kupodivu 

velice malé a v tiskové praxi skoro zanedbatelné. Rozdíly 

vyplývají z většího množství černého inkoustu v tisku. 

Ve světlejších částech může být tisk vizuálně hrubší 

a v tmavých částech méně barevný, temnější. Porovnání 

s tiskem bez úspory je určitě dobré, efekt však bude na růz-
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Množství spotřebovaného inkoustu závisí na více fakto-

rech. Při tisku na savý textil nebo na backlit jej určitě spo-

třebujeme mnohem více než při tisku na lesklou samolepicí 

fólii. Také vlastní motiv stejně jako zmetkovitost spotřebu 

hodně ovlivní.

Další možNoSti úSpory
To si většina tiskařů uvědomuje, méně známé jsou postupy 

pro úsporu inkoustu pomocí voleb způsobu tisku v tisko-

vém ripu. Ty by měly být co nejjednodušší – nejlépe nějaké 

tlačítko s názvem Úspora. Zní to jako fantazie, ale v praxi to 

již u posledních verzí některých tiskových programů sku-

tečně existuje. Dva hlavní současné ripy – Onyx a Caldera 

– taková „magická“ tlačítka již mají.

Princip spočívá v ovlivnění poměru CMY složek a černého 

inkoustu. Vychází se z toho, že určitý barevný odstín lze po-

mocí tiskového rastru namíchat ze CMYK inkoustů různým 

způsobem. Míchání ovlivňuje ICC profil, jehož součástí je 

i volba pro řízení poměru CMY a K inkoustů.

Poznámka: V nastavení tiskového profilu materiálu, jehož 

součástí je ICC profil, lze množství inkoustu ovlivnit i zá-

kladními volbami pro restrikce a linearizace. Tato nastavení 

však zásadním způsobem mění výsledný barevný rozsah 

– gamut. V praxi je spíše snaha dosáhnout co největšího 

gamutu tak, aby bylo možné uspokojivě tisknout i pestré 

motivy s výraznými barvami. Pokud množství inkoustu, 

Při velkoformátovém tisku teče inkoust, který není nijak levný, proudem. 

Výdaje za inkoust tvoří důležitou část nákladů. Pokud někde uspoříme 

třeba jen 10 % inkoustu, je to u větší zakázky již znát.

úspora inkoustu na stisk 
tlačítka – pravda, nebo fikce?
václav poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

1

2

V programu Onyx 

najdete potřebná 

nastavení v modulu 

pro výpočet ICC



Caldera je dražší, modul s názvem InkPerformer je třeba do-

koupit. Je však univerzálnější, funkce úspory pracuje i s ICC 

profily jiných programů. Také použití je jednodušší, nemusí-

me předem nic nastavovat a přepočítávat. Navolíme pouze 

parametry úspory před zahájením tisku a Caldera sama 

interně přepočítá ICC profil a motiv vytiskne. Spočítaná 

úspora je vidět na obrázku 4 v pravém spodním rohu (okno 

CalderaSpooler). Výpočet úspory je daný způsobem měření 

spotřeby. Například u HP Latex tiskáren je údaj odečten 

z tiskárny až po tisku a je přesný, u tiskárny MutohValuejet, 

která sama spotřebu neměří, se jedná o výsledek analýzy 

tiskových dat. Ten však máme k dispozici už před vlastním 

tiskem.

Výrobci obou uvedených tiskových programů dávají mož-

nost bezplatného časově omezeného vyzkoušení, v případě 

zájmu se obracejte na e-mail techno@hsw.cz. c

ných motivech různý, stejně tak i úspora. U velmi světlých 

motivů nebo naopak velmi tmavých touto cestou moc 

neuspoříme.

Pro vyzkoušení skutečné úspory jsme použili tiskárnu HP 

latex L25500, která měří spotřebu inkoustu přímo. Tisk byl 

prováděn na samolepicí fólii s profilem HP Permanent Gloss 

Adhesive Vinyl 10 pass. 

Nastavení
spotřeba 

ml

úspora 

%

Základní 70/mod.,  50/mod. GCR 11,22 –

Úsporné GCR Plus /End CMY 100 10,58 5,7 

Úsporné GCR Plus/50  10,61 5,4 

Úsporné GCR Plus/0  10,49 6,5 

Super úsporné 0/max, 0/max, GCR Plus/0 9,23  17,7

18% úspora je již v praxi dobrá. Při porovnání kvality tisku 

bez úspory a s ní jsou rozdíly nepatrné, poznatelné jen při 

zkoumání tisku z malé vzdálenosti. Při pokusech s jinými 

motivy bylo dosaženo úspor v rozmezí 10–25 % bez degrada-

ce kvality tisku.

porovNáNí S ripem calDera
Zde se způsob nastavení úspory inkoustu již velice blíží 

přání v úvodu článku. Potřebnou volbu najdeme v menu Co-

lors – Output – EnableInkPerformer na obrázku 3. Obsahuje 

dva parametry, první Black Start s rozsahem 0 až Neměnit 

a druhý s úrovní úspory Low až Maximum. Poslední volbou 

je Rip/Printtwice, která pro porovnání vytiskne motiv 

dvakrát a po tisku spočítá a rovnou ukáže úsporu inkoustu. 

Test byl proveden opět s profilem média HP Permamnent 

Gloss Adhesive Vinyl 10 pass.

Nastavení
spotřeba 

ml

úspora 

%

Základní normální 11,93 –

Úsporné
InkperformerBlack low/

Savinghigh
11,86 0,6 

Úsporné 0/high  9,72 18,5 

Super úsporné 0/max 9,68  18,9

Konečný výsledek je podobný, úspora činí v obou případech 

kolem 18 % bez významné degradace kvality tisku. U jiných 

motivů se rozsah úspor pohybuje zhruba mezi 8–27 %.

výSleDKy poDoBNé, ceNa rozDílNá
Řešení u Onyxu je na první pohled levnější, potřebujeme 

pouze modul pro výpočet ICC profilů, který je obsažen 

v každé nové verzi Onyx Postershop 11.1 a výše. Onyx však 

pracuje s ICC profily vytvořenými pouze v Onyxu, není 

možné využít profily z externího programu.

JAK NA TO

úSpORA INKOuSTu
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4

3

V programu 

Caldera  je potřebná 

volba v menu 

Colors – Output – 

EnableInkPerformer

V programu Caldera  

navolíme parametry 

úspory a Caldera 

sama interně 

přepočítá ICC profil 

a spočítá úsporu
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Muramour jsou tapety s PVC povrchem 

a papírovým podkladem, plošnou hmotností 

300 g/m2 a tloušťkou 410 mic. Disponují ates-

tem nehořlavosti B-s2, d0 dle EN 13501-1 a dále 

označením CE, které zaručuje soulad s poža-

davky příslušných směrnic EU, jelikož deko-

rační tapety musí při uvádění na trh splňovat 

náležitosti stanovené zákonem o technických 

požadavcích na výrobky a příslušné prováděcí 

a technické předpisy.

muramour – KDyž rozhoDuJe 
ceNa…
Řada Muramour obsahuje celkem šest variant, 

skladem jsou standardně tři druhy: LISEE 

s hladkou strukturou, LIN s povrchovou úpra-

vou připomínající plátno a ANTICO s jemně 

nepravidelným efektem štuku. Tyto tapety 

jsou potisknutelné eco solventními, solvent-

ními, UV a latexovými inkousty. Tisk je nutné 

před lepením nechat řádně vyzrát s ohle-

dem na zvolenou tiskovou technologii. Pro 

dokonalé zachování barevnosti je třeba použít 

na jedné stěně tapety stejné výrobní šarže. 

Ve srovnání s vliesovými tapetami případně 

dekoračními materiály z netkané textilie 

patří k cenově přijatelnějším. Po nalepení jsou 

omyvatelné a odolné proti otěru. Základní 

rozměry rolí jsou 1,3 × 30 m. 

HSW Signall rozšířil stávající nabídku tapet o novou značku Muramour. 

Tyto digitálně potisknutelné materiály doplňují stále rostoucí segment 

médií pro interiérový design. Individualizace prostor bytů, kanceláří, 

obchodů, restaurací či hotelů je dynamickou oblastí, která jde ruku v ruce 

s velkoformátovým tiskem a skýtá zajímavý potenciál. 

Nové tapety 
Digital Décor

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

apliKace aNeB KNoW-hoW
Protože se tyto tapety skládají ze dvou odlišných materiálů, mají vyšší 

nároky na lepení než jiné typy. Vinylové tapety s papírovou zadní stranou 

jsou kvůli své neprodyšnosti nevhodné pro lepení na vlhké zdi. Obvykle se 

lepí na sraz – bez přelepu, přičemž je grafika formátovaná na ořez. Druhou 

možností je ořezávat tapety až na zdi, pak je třeba zvolit přídavek na kaž-

dé straně tapety. Pro kvalitní zpracování je rozhodující správně zvolené 

lepidlo. Pro značku Muramour je doporučeno disperzní lepidlo Metylan 

Ovalit T, KaruwaSpezial nebo APEKO – disperzní lepidlo na vinylové 

tapety. Pokud se tapety lepí na méně savý podklad, je vhodnější disperzní 

lepidlo v hustší konzistenci. Na čerstvé omítky, stěrky nebo příliš savé 

povrchy je ideální nanést penetrační nátěr.

Digimura – pro ty, co chtěJí Ještě víc…
Tapetová řada Digimura je prémiovým produktem – jedná se o tři skupiny 

tiskových materiálů s podkladem z netkané textilie. Digimura 1.1 má 

plošnou hmotnost 300 g/m2 a šest různých struktur. Tenký PVC coating 

je nanesen na polyesterové netkané textilii. Digimura 2.1 se vyznačuje 

plošnou hmotností 350 g/m2 a v nabídce je rovněž šest designů. Horní PVC 

vrstva je nakalandrována na podkladové polyesterové podložce, a proto 

má výsledný sendvič vyšší plošnou hmotnost, zároveň delší životnost 

a lépe absorbuje inkoust.Digimurametalic o plošné hmotnosti 350 g/m2 

zaujmou svým exkluzivním vzhledem. DigimuraAu a Ag jsou metalické 

tapety s unikátním lehce kartáčovaným povrchem ve zlaté a stříbrné 

verzi. Tapety Digimura jsou potisknutelné eco solventními, solventními, 

UV a latexovými inkousty, kromě DigimuraAg Silver a Au Gold, které jsou 

vhodné pouze pro UV vytvrzovací technologie. Výhoda spočívá mimo jiné 

ve výrazně jednodušší práci než u PVC tapet s papírovým podkladem. 

Jednotlivé typy zmíněných tapet jsou na objednávku. c

PŘEDSTAVUJEME 
TApETy muRAmOuR
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Tapety z e-shopu
Obchodníci, kteří jsou schopni prezentovat svoje produkty atraktivním 

způsobem, mají v konkurenčním prostředí jistě výhodu. Další podmínkou 

prodeje však je, aby zákazník nádherně naaranžované zboží vůbec uviděl. 

Představíme vám firmu, která si v tomto ohledu dokázala dobře poradit a své 

fototapety nabízí celému světu – přes e-bay.

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

PŘEDSTAVUJEME
pRODEj TApET  pŘES E-BAy

Vizualizace použití 

daného motivu 

v interiéru 

Původní fotografický 

motiv z databanky  

Kromě realistických 

fotografií jsou 

oblíbené také různé 

ornamentální dekory, 

které dodají interiéru  

specifický styl

na průmyslové tiskárně a jednotlivé pásy tapet se automa-

ticky nařežou na řezačce Fotoba REW 104, která je rovněž 

sbalí do úhledné roličky. Takto připravené tapety se zabalí, 

opatří štítkem s adresou a předají kurýrní službě. 

Vše je nenáročné na obsluhu, rychlé, standardizované a za-

placené předem.

poDroBNý NávoD
K dispozici jsou instruktážní videa a návody na lepení roz-

pracované do nejmenších detailů. Někomu mohou připadat 

spíš jako složitý právnický dokument než pomůcka k nale-

pení tapet. Je však třeba si uvědomit, že většina koncových 

zákazníků má s tímto typem aplikace malé, případně žádné 

zkušenosti, a tak návody slouží nejen k usnadnění práce, ale 

zřejmě také jako ochrana dodavatele před neoprávněnými 

reklamacemi vad, způsobenými neodborným nalepením. c

Německá společnost DecoShop 2013 vychází z jednoduché 

filozofie, která se ukázala jako velmi efektivní způsob pro-

dukce digitálně potištěných tapet. Neřešme, co si zákazník 

vymyslí, ale nabídněme mu, co si může vybrat. 

růzNé motivy, DaNé veliKoSti
Vytvoření dekoru pro tapetu nebo příprava dat pro kvalitní 

fototapetu nejsou snadné. Přístup k motivům z databanky, 

která je v rámci aplikace HP WallArt k dispozici všem uživa-

telům tiskáren HP Latex, může tento proces zjednodušit. 

Ve firmě DecoShop 2013 se rozhodli nejrůznější motivy 

atraktivně vizualizovat a nabídnout je koncovému zákazní-

kovi. Ten si vybere z několika daných formátů nebo uvede 

požadované rozměry, tapetu si objedná a zaplatí a pak už jen 

čeká na její doručení. 

hp latex 3000 Se uživí
Vtip spočívá v tom, že zde není prostor pro mnoho voleb či 

změn v objednávce. Produkt je tištěn v EU na certifikovaný 

papír pro výrobu tapet s hmotností 115 g/m2 technologií 

HP Latex na tiskárně HP Latex 3000, která má certifikát 

Greenguard a Ecologo. To vše je zárukou kvality a ekologic-

ké a zdravotní nezávadnosti produktu.

Tento obchodní model funguje na bázi aplikace web-to-

-print. Objednávka se zařadí do tiskové fronty, vytiskne se 



26 HSWINFO BŘEZEN 2015

JAK NA TO 
REKLAmAcE V pRAXI

Magnetické fólie jsou na trhu již dlouhou řadu let. Na rozdíl od jiných 

signmakingových materiálů se jim však další vývoj tak trochu vyhýbal. 

Až v posledních letech se začaly objevovat nové aplikace založené na této 

technologii.

ferropapír a novinky 
v magnetických fóliích 

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

Principiálně je magnetická fólie směsí plastového materiálu, 

termoplastického pojiva a feritu barya nebo stroncia. Mag-

netické materiály se dále rozdělují na izotropní či anizotrop-

ní. Z nových produktů bychom dnes chtěli představit tzv. 

ferropapír a samolepicí magnetické fólie.

fERROpApÍR
Ferropapír nazývaný někdy také ferrofólie je novinka 

o které se v poslední době hodně mluví. Jde o tenkou 0,3 mm 

silnou černou feritovou fólii potaženou bílou samolepkou. 

Vzhledově je podobný magnetické fólii, na rozdíl od ní však 

není sám o sobě magnetický. Oba typy sice obsahují feritové 

částice, u ferropapíru však nejsou zmagnetizované. Díky 

tomu se ferropapír chová při běžném použití jako obyčejná 

silnější fólie. Lze ho dobře rolovat, je poměrně lehký a je 

o dost levnější než magnetické fólie. Především ho však 

lze výborně potiskovat v rolových tiskárnách. Základním 

způsobem využití ferropapíru je rychlá a maximálně 

jednoduchá výměna grafických motivů či akčních nabídek 

v obchodech, fastfoodech, kavárnách atp. Ve srovnání s apli-

kací různých bubblefree samolepicích fólií jsou čas i nároky 

na montáž ferropapíru řádově nižší a jeho instalaci zvládne 

opravdu naprosto každý během několika sekund. 

NA čEm DRžÍ fERROpApÍR?
Protože ferropapír sám o sobě není magnetický, musí 

být magnetický podklad pro jeho umístění. Pro snadnou 

a rychlou výrobu magnetického podkladu slouží naše 

další novinka, kterou je samolepicí magnetická fólie. Díky 

samolepicí vrstvě nanesené na nemagnetické straně fólie 

se dá snadno nalepit na jakýkoli hladký a rovný povrch 

přímo v místě určení nebo předem na všechny obvyklé typy 

desek. Dané podklady či desky se tak promění v magnetic-

ký podklad ideální pro instalaci ferropapíru s natištěnou 

grafikou. Uživatelskou výměnu grafik potom provádějí sami 

zaměstnanci obchodu.

pŘEHLED SKLADOVéHO SORTImENTu

Typ Barva
dostupné 

tloušťky (mm)

šířka 

(cm)

magnetická fólie hnědá 0,5*/ 0,6 / 0,75* 61, 100

magnetická fólie bílá matná 0,6* / 0,85* 61, 100

magnetická fólie samolepicí hnědá 0,5 / 0,7 61, 100

ferropapír bílá matná 0,3 137

* dva typy dle místa výroby  – Čína nebo EU (vyšší kvalita a cena)

SpEcIáLNÍ AKcE V HSW SIGNALL
Na našem skladě aktuálně najdete nejširší možný sortiment 

magnetických fólií i ferropapírů. Při nákupu těchto mate-

riálů v celých rolích využijte speciální akční slevy ve výši 

až 20 % z ceníkových cen, které jsme pro vás připravili. 

Pro další informace se obracejte na naše obchodníky nebo 

na e-mail obchod@hsw.cz. Akční nabídka platí do 15. 3. nebo 

do vyprodání zásob. c

Pomocí ferropapíru 

se dají snadno 

obměňovat 

akční nabídky  

v  obchodech, 

fastfoodech 

kavárnách atp.
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1 Malé černé

(Little Black Dress) 

jsou univerzální, 

nadčasové, 

elegantní koktejlové 

šaty, které 

představila poprvé 

módní návrhářka 

Coco Chanel v roce 

1926 a proslavila 

je mimo jiné 

Audrey Hepburn 

ve filmu Snídaně 

u Tiffaniho z roku 

1961. Dodnes patří 

k nejoblíbenějším 

a nejžádanějším 

kouskům dámské 

garderoby.

Detail povrchu 

desky Dibond 

Structure  a její 

použití v interiéru 

butiku (vlevo)

Pro soliterní 

frézovaná písmena 

jsou kvalitní 

hliníkové sendviče 

ideální volbou (dole)

(Ne)Obyčejná deska

Svět módy se může zdát na první pohled poněkud bizarní a příliš dynamický. Má však 

jeden pevný bod, který je východiskem pro situace, kdy nevíte, co je nejlepší – jsou 

to malé černé1. Ve světě signmakingu bych k nim přirovnal hliníkovou sendvičovou 

desku. Vždy je decentní a nic nezkazí.

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

Desky Dibond z produkce koncernu 3A Composites byly 

vůbec prvním hliníkovým sendvičem a dodnes jsou kvalita-

tivní špičkou v této kategorii. Jejich výrobce reaguje na tlak 

konkurence novými kreativními povrchy.

DiBoND Structure
Při pohledu na desku Dibond Structure mě ihned napadla 

asociace s výše zmiňovanými malými černými – jednodu-

chá elegance, které si nelze nevšimnout. Dibond Structure 

má speciální strukturovaný povrch, který vytváří světelné 

odlesky. Vyrábí se jako oboustranný – jedna strana je černá, 

druhá stříbrná. 

Povrch evokující decentní patinu je příjemný na dotek. 

Díky svému luxusnímu vzhledu najde určitě tato novinka 

své místo v oblasti POP/POS. K dispozici je v  tloušťkách 

2, 3 a 4 mm. Tyto desky patří ke komfortním materiálům pro 

iteriérové aplikace, kde jejich povrch vynikne při dobrém 

nasvícení. 

Deskové materiály už bereme jako samozřejmost, je však 

mnoho aplikací, kde najdou uplatnění. Zkusme se podívat 

kolem sebe, kde všude je můžeme najít. 

SvětelNá reKlama
Po hliníkových sendvičových deskách sahají s velkou obli-

bou výrobci světelené reklamy. Snadné tvarování kazeto-

vých písmen, atraktivní povrchy, snadné tváření a formáto-

vání, to všechno jsou výhody, které zpracovatelé ocení. 

aDJuStace fotografií
Přesné rozměry a tvarová stálost oslovují obrovské množ-

ství poskytovatelů tiskových služeb a fotografů. Když se 

podíváte na jejich stránky, budete překvapeni, kolik z nich 

své fotografie nabízí adjustované pouze na hliníkových 

sendvičových deskách. 

ozNaČeNí BuDov
Citlivý grafický návrh, vyfrézovaná písmena umístěná 

na distančních patkách – a elegantní označení budovy je 

na světě. Pro luxusní vzhled stačí využít kovový povrch 

hliníku v surové či kartáčované variantě, případně zvolit 

eloxované odstíny.

tiSKové méDium
Díky své tvarové stálosti a exteriérové odolnosti se sendvi-

čové desky staly  rovněž oblíbeným tiskovým médiem pro 

UV tiskárny. Výrobci na poptávku zareagovali nabídkou 

desek s jednostrannou povrchovou úpravou pro snadný 

a kvalitní potisk. c
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Oceněný interiér

Společnost Illustrative Ink z USA, která 

se zabývá tvorbou grafiky pro interiéry, 

získala několik ocenění. Jednou z populár-

ních prací byla úprava interiéru kasina Hard 

Rock v Biloxi ve státě Mississippi.

Firma Illustrative Ink patří manželskému 

páru Charlesovi a Diane Punzovým, kteří mají 

cit pro interiérový design a dokážou vytvořit 

prostor s osobitou atmosférou. Grafika byla 

vytištěna na tiskárně HP Latex 260 a rozděle-

na na devět panelů. 

BleSKová iNStalace
Pásy byly instalovány vertikálně shora dolů 

s přesahem a následným ořezem. ONYX RIP 

software přesně vytvořil přesahy a pasova-

cí značky. „Instalace byla opravdu rychlá, 

zavolali jsme si na pomoc tři firmy zabývající 

se aplikací tapet, takže vše bylo hotovo za dvě 

hodiny,“ řekl Charles Punzo. c

Zünd má
rekordní
prodeje v Británii

Britská dcera společnosti Zünd zaznamenala 

nárůst prodeje ve srovnání s rokem 2013 až 

o 35 %. Dařilo se ve všech průmyslových seg-

mentech, od výroby reklamy přes obaly, au-

tomobilový, letecký a kosmický průmysl až 

po kožedělný průmysl a speciální aplikace.

Pro některé firmy znamenala investice 

do systémů Zünd zvýšení efektivity, pro jiné 

zase vstupenku do nových tržních segmentů. 

Mnoho strojů směřovalo k výrobcům obalů, ať 

už k produkci vzorků, nebo i speciálních obalů 

a POS boxů pro luxusní zboží. 

Úspěchem byla určitě investice společnosti 

AIM Composities, která se zabývá výrobou 

interiérů letadel. Firma si vybrala svůj stolový 

plotr Zünd S3 L-1600 na veletrhu kompozit-

ních materiálů Composites Engineering Show, 

protože jej vyhodnotili jako nejvšestrannější 

řešení na trhu. 

Nový ShoWroom
Předváděcí centrum společnosti Zünd UK 

v St. Albans (asi 35 km severně od Londýna) 

prošlo loni komplexní obnovou, takže pro 

rok 2015 je připraveno mnohem více ukázek 

nasazení systémů v rámci efektivního end-

-to-end workflow v různých průmyslových 

odvětvích. c

Dejte lidem zábavu!

Links Sings & Graphics je britský výrobce 

reklamy, který si pořídil obráběcí systém 

Zünd S3 L2500 a kromě výroby tradičních 

produktů se pustil do realizace exteriéro-

vých fotografických kulis s otvory pro hlavy. 

Jednou z prestižních zakázek byla dodávka 

kulis k oslavě 20. výročí otevření Eurotune-

lu pod kanálem La Manche.

Během oslav jste se tak mohli stát jedním ze 

čtveřice Dumasových mušketýrů nebo svou 

tvář propůjčit Moně Lise. Britskou stranu za-

stupovaly motivy Jejího Veličenstva královny 

Alžběty II. či populárních členů královské 

rodiny – vévody a vévodkyně z Cambridge 

i s potomkem.

DoBrý NápaD
Vtipně stylizované dekorace pro fotografová-

ní můžete v Británii najít na mnoha místech 

– v turistických destinacích, u kulturních 

památek či u různých atrakcí. Lidé se rádi 

v kulisách vyfotografují a veselé obrázky 

s motivy a symboly typickými pro dané místo 

tak slouží podpoře cestovního ruchu a šíření 

reklamního poselství.

 

Nový ČleN týmu
„Náš Zünd S3 L2500 přinesl řadu funkcí, které 

dokážeme využít nejenom pro efektivněj-

ší workflow, ale i pro výrobu zcela nových 

produktů,“ přiznal Carl Bennett, ředitel spo-

lečnosti Links Sings & Graphics. Je to podle 

něj velmi univerzální stroj pro dokončovací 

operace, který přinesl vysokou přesnost a pro-

duktivitu. „Velmi oceňujeme jeho schopnost 

pracovat podle dat vytvořených společně 

s grafikou pro tisk. Dokáže zpracovat výtisky 

ze všech našich tiskáren. Trh se zásadním 

způsobem mění a nepotřebuje velké objemy 

stejných produktů. Digitální tisk si prostě 

žádá i digitální finishing a Zünd S3 L2500 se 

stal trvalou součástí našeho týmu,“ je pře-

svědčen Carl Bennett. c



KRáTcE

NOVINKy

Neschen má nový 
showroom

Od začátku roku 2015 funguje nový show-

room akciové společnosti Neschen. V sídle 

společnosti v Bückeburgu teď najdete 

technologie a materiály pro výrobu reklamy, 

dekorací a pro interiérovou tvorbu. Vý-

stavní plocha činí impozantních 277 metrů 

čtverečních.

Koncepce stálé expozice nabízí dva základní 

prostory. Prvním je místo pro práci s novinka-

mi v produkci Neschenu a je nazváno Hřiště 

možností. Druhým je Neschen Application 

Center, kde si návštěvníci mohou prohlédnout 

materiály Neschen potištěné na různých 

tiskárnách s ukázkou aplikací, pro něž jsou 

důkladně testovány.

JaKo StáNeK Na feSpa 2014
Stánek společnosti Neschen, který jste mohli 

vidět na veletrhu FESPA 2014, obsahoval řadu 

prvků, které jsou součástí nového show-

roomu. Najedete tu materiály pro velkoploš-

ný digitální tisk jako bannery, samolepicí 

fólie a materiály pro prezentační a výstavní 

systémy. Velký výběr nabízí firma v oblasti 

laminací, montážních a přenášecích filmů. 

Nechybí tu samozřejmě ani ukázka materiálů 

pro ochranu a restaurování knih. Detailně 

je propracováno téma interiérového designu 

a expozice poskytne bohatou inspiraci. c

Travnatý chodníček 
ve factory

mActac
creative Awards

Testování speciální wrapové fólie MACtac 

Street Rap s protiskluzovou laminací 

MACtac Street Rap Protection začalo pro-

jektem, který současně ukazuje zákazníkům, 

jek lze s pomocí podlahové grafiky skvěle 

komunikovat.

„Podlahová grafika je jednou z aplikací, jejichž 

potenciál zůstává do velké míry nevyužit,“ 

domnívá se Marek Němčík, ředitel společnosti 

Factory. Ve veřejném prostoru se lze setkat 

spíše s fádními instalacemi typu šipek či stop, 

obzvláště „půvabné“ jsou proužky ohraničující 

„bezpečnostní zóny“ u pokladen v halách ná-

draží a bank, vyvedené v jedovatých barvách. 

Prémiová podlahová fólie MACtac Streep 

Rap je určena pro digitální potisk, což nabízí 

kreativním grafikům celou paletu možností 

k sebevyjádření. 

„Kolegy ve výrobě už delší dobu štvalo, že 

jim pořád někdo šlape tam, kam nemá, proto 

se rozhodli návštěvám průchod sektorem 

zjednodušit. Nově vybudovaný chodníček 

tak slouží jako navigační systém. Sytě zelený 

trávník pak vyloženě vybízí ke vstupu bosou 

nohou. Kluci se dokonce domlouvali, že si 

tam někdy o pauze udělají piknik. S očekává-

ním budeme sledovat reálnou výdrž fólie. Je 

nalepena na dost exponovaném místě, pohyb 

na ní je téměř neustálý. Tisk je chráněn spe-

ciální ultra odolnou laminací, která je navíc 

protiskluzová, nicméně výrobce negarantuje 

záruku delší než několik měsíců. My se však 

domníváme, že reálná životnost bude spíše 

v řádu několika let,“ uzavírá Marek Němčík. c

Jedinečnou příležitostí pro prezentaci 

a ohodnocení výsledků vaší práce s produk-

ty MACtac najdete v soutěži MACtac Crea-

tive Awards. Každý uživatel samolepicích 

produktů MACtac zde může přihlásit své 

dílo a nechat je ohodnotit odbornou porotou 

i širokou veřejností. Kdo se nechce účastnit 

soutěže, může se alespoň inspirovat řadou 

zdařilých realizací.

Vše se děje na stránkách www.mactaccrea-

tiveawards.com, kde najdete i podrobné 

informace o soutěži. U každé přihlášené práce 

je uveden stručný popis, realizátor a zadava-

tel projektu a samozřejmě použitý materiál 

MACtac. Nesmí chybět ani fotogalerie, která 

poslouží i jako cenný zdroj ispirace.

Na obrázku je práce z kategorie nereklamní 

interiérová dekorace, realizovaná v designo-

vém hotelu Hotel 286 ve venezuelském městě 

Ciudad Guayana.

Byla zde použita čtveřice materiálů MACtac – 

k dekoraci skel průsvitný film Glass Decor 700, 

který je k dispozci i ve verzi BubleFree, dále 

pak plotrové fólie z řady MACal 8300 Pro a sa-

molepicí film pro digitální potisk Printvinyl 

828 P chráněný laminací LF 3398.  c



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

a laminace, které nabízejí zpracovatelům zajímavé benefity.

www.hsw.cz
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verze 

Laminace 
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provenience
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