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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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Mám rád konkurenci. Posouvá vývoj, dává šanci poznat 

naše slabiny a poskytuje nám zpětnou vazbu, díky které 

máme možnost zlepšovat se a vyvíjet. Tak funguje dob-

rá konkurence. Konkurence, kterou rád nemám, vypadá 

na první pohled velmi podobně. Liší se jen ve směru, kterým 

nás nutí posouvat se. Zatímco ta první směřuje naši energii 

ke zlepšování efektivity, služeb, cen, sortimentu, skladových 

zásob nebo know-how – a jsem upřímně rád, že většina 

firem u nás se řadí k této skupině – ta druhá, s níž jsem se 

bohužel nedávno také setkal, se snaží prosadit politikaře-

ním, mystifikací a šířením polopravd. A od takové konku-

rence se nic učit nechci.

Ve světě výrobců technologií pro velkoformátový tisk je pro 

mě příkladem špičkové firmy, která svým konkurentům čelí 

čestně a na úrovni, společnost Durst. Již řadu let posou-

vá celý trh velkoformátového tisku dále, než to dokážou 

i velké nadnárodní značky. Přesto nemá zapotřebí soupeřit 

v konkurenčním boji ničím jiným než kvalitními produkty 

založenými na vlastním výzkumu a vývoji. Více se o Durstu 

dozvíte v tomto vydání našeho časopisu. Seznámíme vás 

ve stručnosti s jeho historií, ale hlavně s novinkami, před-

stavenými například na veletrhu FESPA 2015. Ať už se jedná 

o technologii Durst Water Technology, tiskárnu k potisku 

skla Vetrocer 250, technologie pro potisk odolné keramiky, 

nebo tisk na textil, produkční tiskárny na deskové materiá-

ly s kapacitou až 1250 m2 za hodinu, nebo pětimetrové rolové 

tiskárny, se všemi svými produkty slaví Durst úspěchy. 

Mluví se rovněž o vývoji tisku solárních panelů na užitkové 

sklo a dalších specialitách, které se nyní jeví jako okrajové, 

za pár let však mohou výrazně ovlivnit nejen náš obor.

Takhle podle mě vypadá opravdu dobrá a podnětná konku-

rence a přál bych si, aby se přístupem Durstu inspirovalo 

stále více firem. 

Podrobné informace z FESPA a zajímavosti o novinkách 

tam představených vám přineseme v zářijovém čísle HSW 

info. Je na co se těšit.

Jan Bejček 
redaktor HSW info
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přEdSTAVujEmE 
MAcTAc ApLIkAcE

DesignScape3D
       vám vždy poradí
Najít pro konkrétní aplikaci vhodný materiál bývá někdy problém. Běžné 

aplikace má zkušený signmaker zvládnuté do nejmenších detailů a s klidným 

svědomím může za svou práci ručit třeba vlastní hlavou. Jsou ale chvíle, kdy 

si nikdo tak jistý být nemůže. 

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

S pomocí aplikace DesignScape3D však máte vždy k dispozi-

ci svého Mactac poradce a firma Mactac za své správně apli-

kované materiály ručí. DesignScape3D vám rovněž poradí, 

na co nesmíte při realizaci zakázky zapomenout.

Nejjednodušší způsob, jak si tuto opravdu užitečnou službu 

vyzkoušet, je nainstalovat si ji do svého tabletu či chytrého 

telefonu. Velmi rychle si ji zvyknete používat, samozřejmě 

v případě, že pracujete rádi s materiály Mactac. K dispozici je 

na stránkách: www.mactac.com/designscape3d.

Pokud ještě teď čtete dál, tak jste si aplikaci zatím nestáhli, 

a musíme vás tedy o její užitečnosti přesvědčit. Design-

Scape3D je první aplikací určenou mobilním zařízením pro 

uživatele velkoformátového tisku. Pomůže velmi rychle 

najít správný materiál k danému použití, což ocení nejenom 

signmaker, ale často je to užitečný argument i pro klienta. 

argumenty i inSpirace
Základní navigace DesignScape3D poskytuje vizuální de-

taily o tom, kde lze velkoformátové grafické produkty pou-

žít v reálném světě. Uživatel si může vybrat jedno ze šesti 3D 

prostředí, kde si zvolí ze dvou nebo více pohledů, a rotující 

ikony pak zdůrazňují, kde můžete najít aplikace.

U dané aplikace je popsán vhodný materiál, případně kom-

binace materiálů včetně alternativ. Proklikem se dostanete 

k podrobnostem o každém z nich. Projít tento 3D svět 

společně se zákazníkem se vyplatí, často ho totiž nadchne 

zobrazení nevšední aplikace, která může jeho kampaň 

zefektivnit. 

intuitivní náStroJ
„Aplikaci DesignScape3D jsme vyvinuli tak, aby se v ní uži-

vatel dokázal snadno a intuitivně orientovat, aby pomohla 

velkoplošným tiskařům i obchodníkům najít pro konkrétní 

aplikaci ten správný produkt a aby inspirovala k dalším 

nápadům,“ řekla Mary Ann Kucera, market manager společ-

nosti  Mactac. „Aplikace je k dispozici pro operační systémy 

iOS, Android a Windows. Všichni zájemci se tak mohou 

začít inspirovat ihned, bez ohledu na to, jaký typ zařízení 

preferují.“ c

Mobilní aplikace 

vám poslouží 

kdekoliv

Váš poradce je vám 

k dispozici 24 hodin 

denně, sedm dní 

v týdnu
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Oscilační nástroj 

EOT 250 a ukázka 

materiálů

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

zahájil modernizaci
workflow

Výrobce špičkových dokončovacích systémů, švýcarská společnost Zünd, představí na veletrhu FESPA 

2015 v Kolíně nad Rýnem své inovace pro zvýšení produktivity výrobního procesu. 

Na stánku najdete plně automatizované systémy pro síto-

tisk, digitální grafický tisk a textilní provozy. Pro zvýšení 

flexibility obráběcích systémů Zünd přibyly i další pracovní 

nástroje. Základním poselstvím expozice společnosti Zünd 

je ukázat poskytovatelům tiskových služeb, jak mohou zvý-

šit svou produktivitu a zároveň snížit náklady na pracovní 

sílu. Nové automatizované postupy pro oblíbené modulární 

obráběcí plotry jsou navrženy tak, aby výrazně zvýšily prů-

chodnost výroby v oblasti finishingu, který je často úzkým 

hrdlem výrobního řetězce. 

Určitě věnujte pozornost pracovišti, které představí nejmo-

dernější systém automatizace implementovaný do linky 

s obráběcím plotrem Zünd S3 M-800, jenž dokáže sám selek-

tovat pracovní postupy a rozezná druhy výrobků. Robotic-

ký systém off-load je navržen tak, aby fungoval samostatně 

v produkčním prostředí, kde v zájmu dosažení maximální 

produktivity spolu synergicky působí lidská obsluha a mo-

derní technologie.

AuTOMATIcký MěnIč náSTROjů
Zavedením automatického měniče nástrojů Router Changer 

– ARC usnadňuje Zünd přechod uživatelům svých obrá-

běcích plotrů řady G3 k bezobslužným procesům. Využití 

měniče nástrojů zvyšuje efektivitu výroby výrazným 

zkrácením času nastavování nástrojů pro pracovní operace. 

Systém ARC pracuje až s osmi různými nástroji, které 

mohou být libovolně kombinovány. Systém automaticky 

vybere správný nástroj pro potřebnou operaci a obráběný 

materiál. To eliminuje potenciální chyby obsluhy při zpraco-

vání větších objemů zakázek z různých materiálů, jako jsou 

hliník, dřevo, plasty a kompozitní materiály.

Zünd je unikátní svým zaměřením na modularitu. Počet 

nástrojů lze kdykoli rozšířit nebo rychle a snadno upgrado-

vat podle měnících se požadavků výroby.

AuTOMATIzOvAné řEšEní pRO kAžDOu 
ApLIkAcI
Dalším krokem k celkové automatizaci je načítání souborů 

přes QR kódy. Při naložení materiálu na pracovní plochu 

zaznamená ICC kamera QR kód, vložený v rámci tisku, 

a software Zünd Cut Centrum (ZCC) okamžitě vyhledá 

odpovídající soubor s daty pro finishing. Před začátkem 

pracovní operace systém automaticky určuje umístění a ori-

entaci grafiky, a pokud je to nutné, kompenzuje případné 

chyby tisku nebo materiálu.

AuTOMATIcká REguLAcE nApěTí 
fLExIBILnícH MéDIí
Obráběcí plotr Zünd G3 3XL-1600 je zvláště vhodný pro vel-

koformátové dokončovací aplikace. Tento vysoce výkonný 

model je ideální pro řezání vinylu a dalších válcovaných 

materiálů až do šířky 3,21 m (10 ft). Centrální odvíječ s inte-

grovaným systémem proti prokluzování zaručuje optimální 

regulaci napětí a umožňuje řezání textilu bez zkreslení 

a pomačkání.

zünD S3 S MOžnOSTí 1kW ROuTERu
Novinkou bude i vysoce výkonný 1kW obráběcí nástroj vy-

tvořený speciálně pro sérii S3. Modul RM-S je určen k řezání 

náročných materiálů, jako jsou akryláty a sendvičové desky 

až do tloušťky 25 mm.

OScILAční náSTROj EOT-250
Rostoucí poptávka po výrobcích ze silného kartonu a vošti-

nových desek přinesla výkonnější nástroj Electric Oscilla-

ting Tool. EOT-250 je vzduchem chlazený nástroj pracující 

ve velmi vysokých oscilačních frekvencích. Má prodloužený 

zdvih na 2,5 mm a je to jediný nástroj schopný zpracovávat 

16mm sendvičové desky rychlostí až 1000 mm/s. c
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přEdSTAVujEmE 
OpEn HOuSE

Zatím je klid... 

Během tří dnů se 

však v showroomu 

a  zasedačkách 

vystřídalo na 250  

návštěvníků

     kdo vyhrál 
Hp Latex 310 zdarma?

U příležitosti výstavy Reklama uspořádal HSW Signall třídenní Open House, 

v rámci něhož bylo možné vyhrát tiskárnu HP Latex 310 i další ceny jako řezací 

plotr Summa D60 vybavený optickým systémem nebo spotřební materiál 

v hodnotě 10 000 Kč.

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

Idea velkého třídenního Open House přímo u nás ve firmě 

vznikla na základě zkušeností z minulé výstavy, jejíž atmo-

sféra díky různým hudebním produkcím příliš nesvědčila 

seriózní prezentaci technologií, na kterou jsme v naší firmě 

zvyklí. Řádné předvedení prvotřídních technologií vyžaduje 

dle našeho mínění odpovídající prostředí a dostatek času. 

A protože náš showroom je špičkově vybaveným demon-

stračním prostorem, rozhodli jsme se ukázat námi nabízené 

technologie právě zde.

Abychom celou akci ještě více zviditelnili, rozhodli jsme se 

rozpočet, který by jinak padl na zajištění účasti na výsta-

vě, věnovat v podobě zmíněné soutěže o HP Latex zdarma 

našim klientům.

co všechno vlaStně můžete v Showroomu 
hSw vidět?
Většinou v showroomu najdete výběr malých a středních 

tiskových technologií obou typů, tedy eco/mild solventních 

a latexových. To zahrnuje dvě až tři tiskárny Mutoh a dvě 

nebo tři tiskárny HP Latex různých typů. Tiskové techno-

logie doplňují dva řezací plotry SUMMA, řada T s tangen-

ciálním nožem a řada D s vlečeným nožem. Dále jsou to 

dokončovací technologie v podobě dvou až tří laminátorů 

Flexilam a SEAL nebo velká dvouosá automatická řezačka 

Fotoba XLD. Dalším zařízením, které jinde naleznete jen 

těžko, je plně vybavený deskový plotr ZÜND G3 včetně fré-

zovací hlavy, oscilačního nože a dalších nástrojů pro zpra-



to neJdůležitěJší na konec, kdo vyhrál hp?
Pravděpodobnost výhry v soutěži byla vysoká. Posuďte 

sami. Dle pravidel cenu vyhrávala desátá, třicátá a padesátá 

registrovaná firma (nikoliv osoba). Protože bylo zřejmé, že 

rychlá registrace zvýší pravděpodobnost výhry, do několi-

ka hodin se přihlásilo více než 110 firem. Ani pro ty, kdo se 

registrovali později, však nebylo nic ztraceno, protože pro 

účast v soutěži bylo ještě třeba dostavit se na Open House 

a odpovědět na soutěžní otázku. Tuto podmínku už splnila 

jen přibližně polovina registrovaných zájemců, přesněji 

sedmdesát dva. Nechť tedy zní fanfáry vítězů. 

Materiál v hodnotě deset tisíc korun vyhrála firma Kavalír 

CZ, s. r. o., řezací plotr Summa s optickým systémem OPOS 

vyhrála firma Daniel Vašata a padesátou zaregistrovanou 

firmou, jejíž zástupce se k nám dostavil a správně zodpově-

děl soutěžní otázku a která se díky tomu stala výhercem tis-

kárny HP Latex 310, je firma AF BKK, s. r. o. Všem výhercům 

tímto gratulujeme. c 

přEdSTAVujEmE

Dny OTEvřEnýcH DvEří v HSW

HSWINFO ČERVEN 2015        5

cování kartonu, desek, ale i pro vysoce přesné formátování 

běžných tisků. To vše doplňuje široké spektrum materiálů.

návštěvnoSt open houSe Byla úžaSná
Předností akce určené pouze pro firemní klienty z našeho 

oboru byla vysoká odbornost návštěvníků. Za tři dny jsme 

přivítali přibližně 250 zájemců. Až na jeden okamžik, kdy 

se jich najednou v prostorách HSW pohybovalo více než še-

desát, byl vždy dostatek místa pro prezentace i pro jednání. 

Poslední den akce nás navštívili studenti jedné z grafických 

škol. Protože však byla tato návštěva připravena s předsti-

hem, bylo oproti obdobné situaci na výstavě úžasné, že jsme 

se mohli nastupující sigmakingové generaci cíleně a serióz-

ně věnovat. Celkem pětačtyřiceti studentům bylo postupně 

předvedeno celé spektrum našich produktů od řezacích 

plotrů a tiskáren až po orientační systémy nebo signmakin-

gové materiály.

Ceny předávali Doru 

Stoican, zástupce 

firmy HP (vlevo), 

a Marek Angelis, 

ředitel HSW (vpravo). 

Výhry převzali (zleva)

Daniel Vašata, Petr 

Kavalír a Martin Beran.

Studenti výtvarné 

školy se mohli 

v klidu  seznámit se 

všemi vystavenými 

technologiemi   
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VÝSTROj A VÝZBROj
Hp LATEx 370

ZáSoBníky S oBJemem tři litry
Ve větším balení je cena inkoustu příznivější, 

a tak je zvýšení objemu zásobníků inkoustů 

až na 3 l dalším krokem, jak snížit náklady 

na tisk. Zároveň se výrazně prodlužuje čas 

bezobslužného provozu tiskárny, který podpo-

ruje aplikace HP Latex Mobile.

hp latex moBile 
Aplikace pro operační systém Android 4.1.2 

nebo iOS6 a novější umožňuje dohlížet na čin-

nost tiskárny i na dálku. Můžete tedy bez obav 

pustit tisk i v případě, že odcházíte z práce. 

Aplikace přináší přehled o aktuálním stavu 

tiskové fronty i upozornění na nutný zásah 

obsluhy. 

Hp Latex 370
michal kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz

Tato latexová tiskárna se na první pohled příliš neliší od svého předchůdce, modelu HP Latex 360. 

Rozdíl je jen v několika detailech, ty z ní však dělají mnohem vytrvalejšího pracanta, kterého 

můžete úkolovat i na dálku. Dobrá zpráva pro majitele modelu 360 je, že svou tiskárnu budou moct 

upgradovat na model 370

ink kolektor
Stejně jako u modelu HP Latex 360 lze s vyu-

žitím přídavného zařízení Ink kolektor potis-

kovat i textilní materiály bez podkladového 

papíru. Latexové inkousty poskytují velmi 

dobrou kvalitu tisku na textil. Srovnatelné 

výsledky nabízí jenom sublimace.

interiérové aplikace
Latexová technologie je ideální pro interiéro-

vé zakázky, protože je certifikovaná i do škol 

a nemocnic. Tisky jsou mechanicky odolné, 

rezistentní vůči běžným čisticím prostřed-

kům a jsou zcela bez zápachu. Technologie HP 

Latex je držitelem certifikátů UL GREENGU-

ARD GOLD a UL ECOLOGO.

hp latex optimiZer
Využívá se pro tisk ve vysokém rozlišení i při 

vysokých rychlostech. Nanáší se ze zvláštní-

ho zásobníku a funguje podobně jako primer. 

Optimizer se spojí s latexovým inkoustem 

a pigmenty se působením elektrického náboje 

rychle zafixují na povrchu.

tvorBa proFilů
Přímo z předního osmipalcového dotykového 

displeje má uživatel přístup k zjednodušené 

automatizované správě barev. Kromě předin-

stalované knihovny profilů lze přistupovat 

k online knihovně médií a profilů na webu. 

Tyto profily může uživatel doladit podle svých 

představ nebo vytvořit zcela nový ICC profil. c
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VÝSTROj A VÝZBROj

Hp LATEx 370

Typické aplikace

dětSké interiéry
Díky certifikaci pro školy a školky lze nabíd-

nout potisk tapet či samolepicích materiálů 

do dětských interiérů. Pokojíček, herna 

ve školce nebo oblíbené dětské koutky v ob-

chodních centrech, to vše lze pomocí latexové 

technologie nabídnout stávajícím i novým 

zákazníkům.

Zdravotnická ZaříZení
Stále více se ve zdravotnictví dbá na to, aby 

se pacienti zbytečně nestresovali v prostředí, 

které je typicky strohé a bílé. Zejména dětská 

oddělení se snaží pestrým dekorem zaujmout 

pozornost dětského pacienta. Díky příslušné 

certifikaci je latexová technologie od HP tím 

nejlepším řešením.

tapety
Interiér na míru je snem většiny lidí. Díky 

přístupu do knihovny motivů v aplikaci HP 

WallArt 3.0 vás už žádný klient nepřekva-

pí. I když si nevybere ze vzorů, které jsou 

v bohaté nabídce k dispozici všem majitelům 

tiskáren HP Latex, tak tu určitě najde inspira-

ci, podle které vytvoříte jedinečný motiv pro 

konkrétního zákazníka.

polep dopravních proStředků
Latexové inkousty velmi dobře snášejí 

rozměrovou deformaci, které se při polepu 

dopravních prostředků nevyhnete. Zalami-

nované tisky mají životnost až pět let a motiv 

je přesný i v drobných detailech. Latexy totiž 

tisknou v rozlišení více než 1200 × 1200 dpi.

proSvětlené aplikace
Vysoké rozlišení, jasné barvy, a zejména syté 

tóny při prosvětlení jsou základem pro tisk 

náročných prosvětlených aplikací. Latexová 

technologie si s touto těžkou úlohou hravě po-

radí a vy se svou nejuniverzálnější tiskárnou 

můžete nabízet další vysoce atraktivní a profi-

tabilní služby. 

preZentační SyStémy
Podpora prodeje je žádaným artiklem, kde la-

texový tisk nabízí výstupy bez zápachu, které 

mohou být umístěny i v prodejnách s luxusní 

kosmetikou. Vynikající fotokvalita výstupů 

dodá reklamě v místě prodeje požadovaný 

esprit luxusu. c
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přEdSTAVujEmE 
SpOLEčnOST DuRST

1936
V tomto roce byla oficiálně založena spo-

lečnost Durst. Julius Durst však již v roce 

1934 získal několik patentů na fototechniku 

vlastní konstrukce. Podnik sídlil v budově bý-

valého pivovaru a připravoval se na sériovou 

produkci fotoaparátů vlastní konstrukce.

1938
Na trhu se objevuje první fotoaparát Durst, 

který nese jméno Gil. Skříňová konstrukce vy-

užívá film formátu 6 × 9. Díky dvojité závěrce 

a konvexní ploše pro uložení filmu poskytuje 

ve srovnání s konkurenčními přístroji stejné 

cenové kategorie lepší fokus a čistotu obrazu 

i na okrajích snímku.

1942
Byla zahájena sériová výroba obrovských 

zvětšováků pro negativy 30 × 40 cm. Brzy poté 

se začína využívat tlakově litý hliník pro vel-

mi tenké komponenty, což umožňuje vytvářet 

sofistikovaný design. Kromě funkčnosti tak 

přístroje získaly s pomocí speciálních laků 

i elegantní vzhled.

1953
Značná část produkce směřuje na meziná-

rodní trh. Byla proto založena distribuční 

společnost Deutsche Durst GmbH, se sídlem 

v Mnichově.

1956
Posledním, zato nejdokonalejším fotoapará-

tem Durst byl model Automatica s automatic-

kým expozimetrem a přednastavenou clonou. 

Firma v roce 1963 jeho výrobu ukončila, patent 

prodala a dále se věnovala výrobě zvětšova-

cích přístrojů. 

1964
Julius Durst zemřel po tragické automobilové 

nehodě, ale společnost se dále rozvíjí díky  

mladým konstruktérům a vynálezcům, které 

    Durst přináší inovace
                     již od roku 1936

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

Na počátku příběhu značky Durst stojí dva talentovaní bratři, kterým učarovalo 

fotografování a rozhodli se své hoby povýšit na povolání. Julius a Gilbert Durstovi, rodáci 

z Brixenu, se v roce 1929 rozhodli založit vlastní firmu. S pomocí brixenské průmyslnické 

rodiny Oberrauchů se jim to podařilo.

1

2

3

4
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DuRST
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„Lambda print“ se stává synonymem pro kva-

litu v oblasti výtvarných fotografií.

1999
30. července 1999 otevřel Durst nový výrobní 

závod v rakouském Lienzu, protože s přícho-

dem inkjetové technologie a jejím potenciálem 

růstu bylo nutné rozšířit výrobní kapacity.

2001 
Brány závodu v Lienzu opouští první flatbed 

Durst Rho 160

2005
Durst zdvojnásobuje plochu výrobního závo-

du v Lienzu na 6500 m2

2006
Tento rok znamená vstup na nové trhy. 

Tiskárna Gamma 60 byla první průmyslovou 

digitální tiskárnou pro dekoraci keramických 

obkladů. 

2010
Durst otevírá výzkumné centrum pro inkje-

tovou technologii společnosti Durst v Lienzu. 

Špičkový vědecký tým má k dispozici moderní 

laboratoře a hledá nová uplatnění pro inkje-

tový tisk v oblasti energetických technologií, 

medicíny a zdravotnictví a bezpečnostních 

kódů.

Ve stejném roce se otevírá středisko pro 

textilní průmysl v rakouském městě Kufstein. 

Prvním výsledkem je uvedení tiskárny Durst 

Kappa v roce 2011.

2014
Na trh je uvedena první tiskárna specia-

lizovaná na dekorativní potisk skla Rho 

Vetrocer 250.

2015 
S místní firmou Ceradecor otevírá Durst v In-

dii společný podnik VetroCER Ltd.  na výrobu 

inkoustů k dekoraci skla.

SoučaSnoSt
Durst vyrábí průmyslové tiskárny Rho pro 

grafický průmysl vhodné pro potisk desko-

vých i rolových materiálů. Z této rodiny se 

vyčleňuje řada Rho 1000, která je nejproduk-

tivnější a nachází uplatnění u mnoha produ-

centů obalů z vlnité lepenky. 

Tiskárny Tau jsou specializované jednoprů-

chodové stroje pro potisk etiket. Označení 

Gamma nesou specializované tiskárny na de-

korativní potisk keramiky. Označení Rhotex 

a Kappa patří strojům určeným k potisku 

textilu. Firma nabízí i stroje k průmyslovému 

či dekorativnímu potisku skla. c

kolem sebe zakladatel firmy soustředil. Jejich 

tým vyvinul například první barevnou hlavu, 

která automaticky nastavuje expozici filmů 

všech formátů od 24 × 36 mm až po 13 × 18 cm.

1970
Durst přichází se systémem uzavřeného obvo-

du  měření světla s mikroprocesorem, který je 

schopen korigovat veškeré odchylky kvality 

světla před expozicí a během ní. 

1980
Firma nadchla profesionální svět „horizontál-

ním“ zvětšovákem a pro pokročilé amateréry 

přinesla zvětšovací přístroj s automatickým 

ovládáním expozice a zabudovaným analyzá-

torem. 

vStup do digitálního Světa
1992 
Firma začíná s intenzivním výzkumem a vý-

vojem první digitální tiskárny. 

1994
Na trh byla uvedena velkoformátová lase-

rová tiskárna Durst Lambda 130.  Dokázala 

vytisknout fotografie do šířky 127 cm a pojem 

1) Alois Oberrauch a Julius a Gilbert Durstovi

2) Fotoaparát Gil

3) Značná část produkce směřuje na mezinárodní 

trh. Propagační leták Francie.

4) Fotoaparát Automatica

5) Ústředí Durstu v 60. letech

6) Velkoformátová laserová tiskárna Durst 

Lambda

7) Výzkumné centrum Durstu v Lienzu otevřené 

v roce 2010 

8) Tiskárna Durst Rho Vetrocer 250 k potisku skla

9) Tiskárna Durst Kappa 180 k potisku textilu

5

6

7

8

9
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TEcHNOlOgIE 
DuRST

Podle studie analytické společnosti IT Strategies měl celo-

světový trh tisku obalů v roce 2012 objem 45 miliard USD, 

z toho digitální tisk získal pouhých 150 milionů USD. V roce 

2022 by však měl objem trhu digitálně potištěných obalů 

dosáhnout sedmi miliard USD, tedy skoro 47násobku. Tato 

čísla určitě stojí za zamyšlení.

kontinuální inkJet
Řešení společnosti Durst spočívá nejenom v samotném 

tiskovém stroji, ale jeho výkonnost výrazně zvyšuje systém 

pro kontinuální potisk, který z něj dělá nejvýkonnější 

výrobní linku na světě, navzdory tomu, že jsou na trhu 

i tiskárny s vyšším hodinovým výkonem. Automatizací 

nakládání, tisku, vykládání a formátování však Durst dosa-

huje výrazně vyšší produktivity.

papír, karton a vlnitá lepenka
Všechny tyto materiály lze na strojích Durst 1000 prů-

myslově potiskovat i s výkonem vyšším než 1000 m2/hod. 

Papír může být odvíjen na speciálním odvíječi pro jumbo 

role s šířkou až 2,5 metru. Nejsložitějším materiálem pro 

digitální potisk je vlnitá lepenka, která má tendenci rozmě-

rově pracovat. Při sycení povrchu inkoustem tak hrozí její 

zvlnění a následně mechanické poškození tiskových hlav. 

Proto je ve strojích Durst pro potisk vlnité lepenky několik 

konstrukčních úprav, které zajišťují bezpečnou práci i s tak 

náročným materiálem.

Durst Rho 1000                    
            corrugated
František kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Klasická polygrafie pociťuje úbytek zakázek způsobený elektornizací dokumentů, knih a časopisů. 

Jediným odvětvím, které stabilně roste, je obalový průmysl. Digitální tisk však i tady dokáže nabídnout 

výhody, díky nimž bude jeho podíl v segmentu obalů narůstat. Durst nabízí nejefektivnější řešení v podobě 

kontinuálního tiskového systému pro rodinu svých nejvýkonnějších tiskáren Durst Rho 1000. 

Tiskárna Durst Rho 

1000 Corrugated pro 

obalový průmysl

Vývoj na trhu 

směřuje ke 

zvyšujícímu se 

počtu kampaní



digitální SuperSchopnoSti
Přitažlivost digitálních velkoplošných technologií pro 

obalový průmysl spočívá ve schopnosti rychle reagovat 

na poptávku, měnit design prakticky okamžitě, využívat 

variabilní data i velikosti, a to vše ve velmi krátkém čase.

variaBilní data
Možnost přizpůsobení obalu podle potřeb zákazníka je 

velkou devizou pro výrobce nebo prodejce produktu. Má-

lokdo si však uvědomuje, jak rozdílné věci lidé chápou pod 

pojmem tisk z variabilních dat. Podívejme se proto na násle-

dující graf.

Typ variability       Stupeň variability

 Velké velkoplošné zakázky    1

 Malé velkoplošné zakázky    2

 Variabilita obsahu (texty a obrázky)   3

 Variabilita obsahu a rozměru   4

 Variabilita obsahu, rozměru a tloušťky  5

 Variabilita obsahu, rozměru, tloušťky a typu média 6

 Integrace workflow (Press to kit)   7

Press to kit tedy tisk do sady je nejvyšším stupněm varia-

bility výroby. Podle mnoha zákazníků z oblasti obalového 

průmyslu, kteří již linku se strojem Durst Rho 1000 mají, 

je to jediné řešení, které dovoluje připravit pro zákazníka 

sady různých obalů od POP displejů přes paletové prodejní 

displeje až po samotné produktové obaly. 

čaStěJší oBměna 
Vývoj na trhu směřuje ke zvyšujícímu se počtu kampaní. 

Proto se stále větší oblibě těší tisk na požádání. Pro tyto 

účely vyhovuje nejlépe digitální tisk. Ve srovnání s náklady 

na skladování, manipulaci a dotisk předpřipravených výstu-

pů ze sítotisku je digitální cesta nakonec i levnější a přede-

vším bez rizika, že se všechny tisky nepoužijí.

Barvy pro papír a oBaly
Tiskárny jsou standardně vybaveny UV inkousty pro 

interiérové i exteriérové použití. Pro potisk obalů jsou ale 

k dispozici i speciální inkousty Durst Paper and Board Ink, 

u nichž je zaručeno certifikátem, že neobsahují žádné stopy 

těžkých kovů nebo prchavé látky VOC.

Press to kit tedy tisk 

do sady dovoluje 

připravit pro 

zákazníka sady 

různých obalů 

od POP displejů 

až po samotné 

produktové obaly

Stupně variaBility tiSku

V roce 2022 by měl objem 
trhu digitálně potištěných 
obalů dosáhnout sedmi 
miliard amerických dolarů

      Rodina tiskáren Rho 1000 

Model Rho 1012 Rho 1030

Barvy CMYK, na požádání lc, lm, nebo PCA barvy Orange, 
Green nebo Orange, Violet

CMYK, na požádání lc, lm, nebo PCA barvy Orange, 
Green nebo Orange, Violet

Rozlišení 1000 dpi 600 dpi

Maximální rychlost tisku více než 490 m2/hod. více než 1000 m2/hod.

TEcHNOlOgIE

TEcHnOLOgIE pRO OBALOvý pRůMySL

HSWINFO ČERVEN  2015        11
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pRůmYSlOVÝ TISK 
DEkORAcE kERAMIckýcH OBkLADů A DLAžEB

Výhody digitální technologie ve srovnání s klasickým analo-

govým potiskem jsou tak významné, že na tradičních trzích 

jako Evropa, Čína, Brazílie a Indie rychle roste poptávka 

po digitálních tiskárnách. Přední producent speciálních tis-

káren pro dekoraci keramických dlaždic, italská společnost 

Durst, otevřel po Evropě a Brazílii v posledních dvou letech 

svá zastoupení také v Číně a Indii. Proč je ale tato technolo-

gie tak žádaná?

výhody digitální produkce
Digitální tisk přináší do produkce keramických obkladů 

a dlažeb zcela novou dimenzi. Libovolná dekorace a ba-

revnost jsou dostupné v řádech několika hodin a v cestě 

individualizaci prostor podle přání zákazníka nic nestojí. 

Toto řešení je přímou cestou od počítače designéra k výrobě. 

Produkce se sice ve srovnání s konvenční výrobou může 

zdát nákladnější, ale jedinečnost výrobku je zákazník ocho-

ten zaplatit a zejména u malých sérií je digitální produkce 

výrazně výhodnější. 

Každý kus vyrobený digitální technologií má totiž kon-

stantní cenu. Pro analogovou produkci je nutno započítat 

výrobu formy, která je sice v nákladech na kus u velkých 

sérií zanedbatelná, ale celá produkce je značně nepružná. 

Zkuste nahradit rozbitý kus obkladu vyrobený analogovou 

cestou po několika letech a zjistíte, že to prostě nejde. Pro 

digitální technologii je to jednoduché, lze dokonce proměřit 

barevnost původního obkladu a kromě stejného dekoru 

dosáhnout i naprosto shodné barevnosti.

Přitom nejde jenom o nějakou bezvýznamnou produkci. Na-

příklad jihoafrický koncern na výrobu sanitární keramiky 

a keramických obkladů Ceramic Industries Limited na své 

digitální tiskárně Durst Gamma 75 HD vyrobil za loňský 

rok téměř 4 000 000 m2 dlaždic a obkládaček.

Pro vlastní atraktivní dekory se ale může rozhodnout 

i menší výrobce. Kromě průmyslových tiskáren řady Durst 

Gamma je k dispozici i tiskárna Durst Pictocer HD, která je 

Tichá (r)evoluce 
Již více než deset let způsobuje inkjetová technologie revoluci výrobních procesů v mnoha 

průmyslových odvětvích. V žádném jiném oboru však přechod na digitální tisk nepostupuje 

tak rychle a zároveň nenápadně jako v oblasti designu keramických obkladů a dlažeb. 

Odborníci odhadují, že v příštích třech až pěti letech bude ve světě digitálně potištěno až 35 % 

všech dekorativních dlaždic. Tato změna je tak významná, že stojí za to zabývat se jí podrobně.

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

Digitální potisk  

dlaždic je vhodný 

nejen pro  velkou 

sériovou produkci 

v  řádu statisíců m2, 

mezi jeho 

významné výhody 

patří také možnost 

tisku  malých sérií

V Itálii je již nainstalováno 
přes 100 průmyslových 
tiskáren Durst Gamma.
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DEkORAcE kERAMIckýcH OBkLADů A DLAžEB

HSWINFO ČERVEN  2015        13

Je to dřevo, nebo 

dlažba? Těžko 

říct – dekory jsou 

vysoce realistické, 

jednotlivé motivy 

se neopakují a tisk 

je tak kvalitní, že 

dokud si podlahu 

neosaháte, 

nemůžete si být jisti, 

z čeho je vyrobena.  

Originální 

keramický obklad 

s fotorealistickým  

florálním motivem 

najde uplatnění 

i v exteriéru

určena pro menší série. Polský výrobce keramických obkla-

dů Ceramica Pilch v roce 2013 na svém prvním stroji Durst 

Pictocer HD potiskl více než 40 000 m2 obkladů a v roce 2014 

firma zakoupila druhou stejnou tiskárnu. 

trh Je velký
Abychom získali představu o velikosti trhu, podívejme se 

na studii analytické společnosti IT Strategies. Podle jejího 

průzkumu měl v roce 2012 celkový trh potisku keramických 

obkladů objem čtyři miliardy USD, z toho digitální potisk 

dosahoval objem 0,4 miliardy. V roce 2022 má však už mít 

objem dvě miliardy USD. Není se proto co divit, že zájem 

o specializované tiskárny pro digitální potisk keramiky 

roste všude ve světě. V Itálii, této kolébce evropského desig-

nu, je již nainstalováno přes 100 průmyslových tiskáren 

Durst Gamma. Nevyužívají je jenom výrobci keramiky, ale 

i větší distribuční firmy, které tisknou své dekory na obkla-

dy jiných výrobců. Namísto známého úsloví o obalu, který 

prodává, zde platí: design prodává.

Známá technologie, nové využití
Průmyslové tiskárny, které jsou určeny pro potisk keramiky, 

pracují na stejném principu jako tiskárny využívané v oblas-

ti signmakingu. Jedná se samozřejmě o chemicky mnohem 

složitější proces než u tisku obrázku na papír. Vytištěný 

motiv musí odolávat mechanickému namáhání, vlhku, 

změnám teplot, čisticím prostředkům a v případě venkov-

ní dlažby i drsnějším povětrnostním vlivům. To vše je ale 

vyřešeno. Pro digitální potisk keramiky se využívají barvy 

stejných vlastností jako pro konvenční dekoraci a stejně se 

i vypalují, takže barvy proniknou do povrchové struktury 

keramického materiálu a po vypálení jsou stejně odolné 

jako klasické glazované produkty.

může Za to valentino
Podívejme se na příběh společnosti Ceramiche Piemme, 

která vsadila na nejvyšší kvalitu materiálu a design a díky 

spolupráci s ateliérem Valentino určuje trendy pro celý svět. 

Společnost byla založena v roce 1962 v Maranellu (Modena). 

Hned od počátku se orientovala na produkty nejvyšší kvali-

ty s úzkostlivou péčí o detailní zpracování. Firma prakticky 

okamžitě získala důvěru architektů a designérů. Ceramiche 

Piemme dosahovala v průběhu let exponenciálního růstu 

a získávala pro své keramické dlaždice renomé po celém 

světě. 
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pRůmYSlOVÝ TISK 
DEkORAcE kERAMIckýcH OBkLADů A DLAžEB

Zvláště významný byl rok 1977, kdy podepsal s firmou 

smlouvu významný módní návrhář Valentino. To byl 

zlomový bod pro chápání estetiky keramických dlaždic jako 

módního zboží. Pro Ceramiche Piemme znamenal konso-

lidaci na pozici lídra ve svém oboru a na trhu vznikl nový, 

zcela výjimečný produkt. 

Změna pro celé odvětví
Digitální produkce dokáže pružně reagovat na požadavky 

trhu, umožňuje vytvořit z obkladu jedinečný interiérový 

prvek ať už s využitím fotomotivu, reprodukce uměleckého 

díla, či struktury nejrůznějších ušlechtilých kamenů nebo 

dřeva. 

Společnost Durst kupříkladu vyvinula speciální program, 

který vytváří nikde se neopakující struktury, takže velmi lu-

xusně vypadající obklady lze získat za mnohem příznivější 

cenu, než kdyby se použil leštěný kámen či exotické dřevo.

Stěna i podlaha se staly plochou, se kterou může designér 

kreativně pracovat, designovým objektem i prezentačním či 

reklamním médiem. 

Výrobci inkoustů nabízejí pro digitální tisk i přímé barvy, 

jako je bílá, černá a hnědá, pro snazší reprodukci struktury 

mramoru, metalické efekty a výrazné barvy, které nelze 

Ukázka dvou z mnoha 

sérií kolekce Valentino 

od Ceramiche Piemme 

– Avant Garde (nahoře) 

a Crystal Marble

Digitální tisk otevírá 

designérům nebývalé 

možnosti. Kromě 

různých struktur, 

abstraktních 

ornamentů či 

barevných variací lze 

použít fotografický 

motiv nebo reprodukci 

uměleckého díla  
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pRůmYSlOVÝ TISK

DEkORAcE kERAMIckýcH OBkLADů A DLAžEB

získat složením ze základních barev CMYK (azurová, purpu-

rová, žlutá a černá).

Mění se i obchodní model, protože zákazník už nikdy 

neuslyší, že se původní dekor již nevyrábí a že poškozenou 

obkládačku už nelze nahradit. Obchodník prostě od výrob-

ce objedná potřebné množství konkrétního vzoru a v infor-

mačním systému se ihned dozví, kdy bude jeho objednávka 

expedována. Zmenší se potřeba zboží na skladě a šetří se 

i životní prostředí. Výrobci digitálních tiskáren však již teď 

pracují na úplně nové dimenzi keramických obkladů. Durst 

vyvíjí speciální barvu, která by reagovala na vlhký povrch 

obkladu a změnou barvy by dokázala varovat před nebezpe-

čím uklouznutí. 

Nové možnosti postupně mění jak obchodní model, tak 

pohled na keramické obklady. Postupně se změny dotýkají 

všech významných výrobců, proto můžeme mluvit o evoluci 

trhu, ale pro každého, kdo se rozhodne na cestu digitální 

produkce nastoupit, je to změna přímo revoluční. c

Digitální tisk umožňuje vytvářet jakýkoli 

typ dekoru od puristických „betonových“ 

ploch (na protější straně) přes historizující 

obkladačky až po keramiku pro figurální 

mozaiky

Repliky historické 

dlažby lze vytisknout 

včetně nedokonalostí 

a patiny

Pro digitální potisk 

keramiky se využívají 

barvy stejných 

vlastností jako pro 

konvenční tisk a stejně 

se i vypalují, takže 

barvy proniknou 

do povrchové struktury 

keramického materiálu 

a po vypálení jsou 

stejně odolné jako 

klasické glazované 

produkty

Durst vyvinul speciální 

program, který vytváří 

nikde se neopakující 

struktury, takže velmi 

luxusně vypadající 

obklady lze získat za 

mnohem příznivější 

cenu, než kdyby se použil 

leštěný kámen



cestou k rychlému tisku motivů, které nevyžadují nejvyšší 

rozlišení tisku. To může být až 2880 dpi. Při nejvyšší kvalitě 

dosahuje tiskárna rychlosti 5 m2/hod., maximální rychlost 

tisku je pak 18,5 m2/hod. 

Tiskárna se dodává s podstavcem bez motorizovaného 

navíjecího a odvíjecího systému. Volitelnou alternativou je 

odvíječ/navíječ pro role s hmotností do 30 kg. 

SuBlimační inkouSty dS2
Nová tiskárna používá nejprogresivnější sublimační inkous-

ty Mutoh generace DS2. Sublimační inkousty jsou vyrobeny 

na bázi vody, neobsahují žádné prchavé VOC látky a lze je 

použít i na textily pro běžné nošení a časté praní. 

Sublimaci využívají i takové značky, jako je populární Desi-

gual. Tradiční i sportovní móda stále více směřují k výrazné 

individualizaci, a tak lze hovořit o tiskárně RJ-900XG jako 

o technologii, která může změnit sféru šití, podobně jako 

svého času šicí stroj. c
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TEcHNOlOgIE 
MuTOH pRO pOTISk TExTILu

Mutoh Rj-900xg
Textil je asi nejlépe prodejnou komoditou a jeho popularita jako tiskového média stále 

roste. U velkých výrobců vždy nalezneme výkonné stroje pro sublimaci. Tiskárny 

Mutoh představovaly řešení pro středně vytížené provozy, ale na malé firmy myslel 

málokdo. Teď však přišel Mutoh se sublimační tiskárnou DrafStation RJ-900XG. 

Šikovná malá tiskárna s pracovní šířkou 42“, tedy 108 cm, se 

hodí pro začínající firmy a provozy, které chtějí sublimaci 

nabídnout jako doplňkovou službu. Tento model je určen 

pro potisk transferových papírů a následnou aplikaci 

motivu na textilie z polyesteru a jeho směsí nažehlováním 

v termolisu či kalandru. Do stroje lze založit všechny běžné 

termotransferové papíry s plošnou hmotností vyšší než 

95 g/m2 (včetně) v rolích na dvou- nebo třípalcovém jádru.

Navzdory malému rozměru je její přínos pro firmu, která 

do ní investuje, značný.

Hodí se i pro tisk větších zakázek s variabilními daty, jako 

jsou sportovní dresy nebo vlajky a textilní displeje. Stejně 

tak dokáže zvládnout i drobné zakázky pro potisk motivů 

na hrníčky, šálky, podložky pod myš či snowboardy. Stále 

více poptávanou aplikací jsou pak interiérové textilní de-

korace. Sublimací potištěný textil je navíc vhodný i do pro-

světlených napínacích rámů, kde jeho barevnost vynikne.

technické parametry
Tiskárna pracuje s inkousty CMYK. Tisková piezoelektrická 

hlava s variabilní velikostí tiskové kapky vystřeluje kapičky 

o objemu 3,4–49,5 pikolitru. Zejména větší kapky jsou 

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

Sublimační tiskárna 

Mutoh RJ-900XG

Sportovní dresy 

jsou nejtradičnějším 

využitím sublimace 

u nás



HSWINFO ČERVEN 2015        17

kDO jE kDO 
v HSW SIgnALL

Rosťu najdete každý den na prodejně již 

úctyhodnou řádku let a je to pravděpodobně 

on, s kým se návštěvníci HSW Signall v Praze 

setkají jako s prvním.

Kolik let už jsi součástí týmu HSW a proč ses 

rozhodl pro práci na prodejně?

V HSW jsem začínal jako skladník v roce 

1996, ale lákalo mě být se zákazníky v bližším 

kontaktu, a tak když jsem v roce 2001 dostal 

nabídku pracovat na prodejně, neváhal jsem 

a přijal ji.  

Co se za ta léta změnilo? Podepsalo se nějak 

přestěhování HSW na počtu návštěvníků 

prodejny?

Největší změna byla přestěhování HSW 

z Modřan do Horních Počernic. Přece jenom 

tam byla prodejna HSW 17 let a zákazníci tam 

byli zvyklí jezdit. Jsem rád, že i po přestěho-

vání si k nám zákazníci najdou cestu. Jejich 

počet se lehce snížil, ale ne nějak dramaticky.

Které zboží je na prodejně nejžádanější?

Plotrové fólie ,desky, materiály pro digitální 

tisk a doplňky.

Rostislav
            viskot

Specialista na technologie pro malé a střední 

provozy poskytuje poradenství firmám z celé-

ho území České republiky. Na rozdíl od spo-

lečností, které nabízejí stroje pouze jedné 

značky, má HSW v nabídce různé technologie 

několika výrobců. Michal je ten, kdo vám 

pomůže najít nejvhodnější řešení.

Jak řešíš dilema firem, které se rozhodují 

mezi eco solventem a latexem?

Vždy jsme si se zákazníky analyzovali, jaké 

zakázky, na jaké materiály a v jakém množství 

dělají, a podle toho jsme volili tu vhodnější 

variantu. Od představení třetí generace late-

xových tiskáren toto dilema již moc neřeším. 

Eco solventní technologie není špatná, ale už 

není kam ji posunout. Nikdy nenutím, vždy 

jen doporučuji.

Tvá práce je hodně dynamická. Netoužíš 

někdy po něčem klidnějším?

Občas mě to napadne, když mi práce přerůstá 

přes hlavu , ale vždy mě to rychle přejde.

Ovládání moderních tiskáren připomíná 

hru s tabletem. Myslíš, že může v budoucnu 

vzniknout závislost na tisknutí? 

Ne, že by se mi to nehodilo…, ale sotva. To je 

prostě trend. Jednoduché intuitivní ovládání, 

uživatelská přívětivost. Možnost kvalitního 

tisku se tím otvírá i lidem, kteří nejsou odbor-

níky v tomto oboru.

anketa

Oblíbená hudba: 

Poslouchám toho 

hodně. U mě platí 

pravidlo, čím rych-

lejší muzika, tím více 

pokut za rychlou 

jízdu.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Jak nevyloupit 

banku, Donald E. 

Westlake.

Nejoblíbenější jídlo: 

Jsem masožravec.

Záliby: 

Poker.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Na každou chobot-

ničku se někde vaří 

bujabéza.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Počítač, vinotéku 

a vývrtku.

anketa

Oblíbená hudba: 

Nejbližší je mi rocko-

vá muzika.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Internet.

Nejoblíbenější jídlo: 

Lazaně.

Záliby: 

Sport a rodina.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Když už člověk 

jednou je, tak má 

koukat, aby byl. 

A když kouká, aby 

byl, a je, tak má být 

to, co je, a nemá být 

to, co není, jak tomu 

v mnoha případech 

je. Jan Werich

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Loď, kompas a nůž.

kdo
je

kdo?

Michal kováč
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Tomáš Lorenc působil jako náš oblastní manažer pro Prahu a okolí. V roce 2009 

udělal zásadní životní rozhodnutí a odešel do Austrálie. Signmaking mu však 

zůstal v krvi, a tak se ho můžeme zeptat, v čem se podle něj liší náš obor na starém 

kontinentu a u protinožců.  

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

Proč ses rozhodl pokračovat v oblasti signmakingu i v Austrálii?  

I když by zřejmě znělo romanticky, že jsem se rozhodl pracovat v oblasti 

signmakingu kvůli neodolatelné touze vrátit se zpět do tohoto oboru, 

pravda je trochu jiná. Může za to velice striktní vízová politika v Aus-

trálii. Po ukončení školy bylo jednou z mála možností, jak zůstat legálně 

v Austrálii, najít si tzv. sponsorship. Takže jsem nabídl své zkušenosti se 

signmakingem a ono to vyšlo. Je pravda, že mě lákala výzva mít práci 

ve stejném oboru, ale v cizím jazyce na druhém konci světa. Byl jsem zvě-

davý, jestli budu schopen uspět. 

Bylo něco, co tě na první pohled překvapilo? 

Na první pohled mě rozhodně překvapil v té době propastný rozdíl 

v odbornosti a profesionalitě mezi firmou, se kterou jsem začal pracovat, 

a tím, na co jsem byl zvyklý z HSW Signall. Jako obchodník jsem najednou 

neměl žádnou marketingovou, servisní nebo produktovou podporu ze 

náš člověk u protinožců

přEdSTAVujEmE 
zE SvěTA

Nová kampaň 

umožňuje 

příznivcům sňatků 

lidí stejného pohlaví 

nahrát do hlasové 

schránky vzkaz 

vyjadřující jejich 

podporu. Zprávy 

jsou automaticky 

doručovány do 

kanceláří místních 

nebo federálních 

politiků.

Tomáš Lorenc 

v době, kdy 

byl součástí 

obchodního týmu 

HSW Signall.

Nyní působí na 

pozici Technical 

Sales Manager 

– Digital Print at 

Kiwo Australia



strany zaměstnavatele a byl jsem vyslán „cold calling“ s radou „get out the-

re and get them“. Po počátečním šoku a prvních nesmělých úspěších jsem 

nakonec zjistil, že pro mě tento způsob prodeje má i své světlé stránky, 

a to ty, že jsem si musel vše o každém produktu vyhledat sám, připravit 

marketingový podklad a strategii prodeje, což ze mě rozhodně udělalo 

lepšího obchodníka, než jakým jsem býval, a kariérně mě to posunulo 

na současnou pozici. 

Když se na svět českého a australského signmakingu podíváš dnes, kde 

vidíš největší rozdíly? 

Tohle pro mě není úplně jednoduché hodnotit, přece jen už jsem tady 

šestým rokem a nemám takový přehled o českém trhu.

Kvůli tomu, že Austrálie je země s obrovskou rozlohou a „malou“ populací, 

informace, nové trendy a technologie se do některých částí Austrálie do-

stávají velmi pomalu, proto si myslím, že rozdíl je pořád ještě v odbornosti. 

Nicméně je potřeba říct, že z tohoto pohledu se situace v mnohém zlepšila 

od doby, kdy jsem přicestoval, hlavně díky práci některých dodavatelů, 

odborných časopisů a předních australských tiskáren.

Co by se mohli čeští signmakeři naučit od těch australských?

Já si upřímně nemyslím, že by se čeští signmakeři mohli něco učit 

od australských a naopak. Jako všude na světě i tady jsou signmakeři, 

kteří dělají svou práci velmi dobře a pečlivě, používají při tom nejnovější 

dostupné technologie a dodržují při dané aplikaci správný proces. Jsou tu 

HSWINFO ČERVEN 2015        19

Billboard vinařství 

Oxford Landing 

Estates. Na fotografii 

jsou Marty Burnell, 

provozní ředitel, 

Andrew  La Nauze, 

vinař, a Glynn 

Muster, ředitel 

vinařství. 

Australská 

modelka, herečka 

a moderátorka 

Annalise 

Braakensiek 

v kampani  

společnosti PETA 

(People for the 

Ethical Treatment of 

Animals – Lidé pro 

etické zacházení se 

zvířaty) na ochranu 

ovcí trpících kvůli 

produkci vlny

přEdSTAVujEmE

SIgnMAkIng vE SvěTě

ovšem také lidé, kteří nedělají čest ani sobě, 

ani firmě, pro kterou pracují, a po schůzce 

s nimi přemýšlíte, jak je možné že jejich firmy 

ještě nezkrachovaly. S oběma případy jsem se 

setkal i v Čechách a myslím, že je to podobné 

všude na světě. 

Myslím, že my v Čechách bychom se mohli 

naučit od jiných národů trochu nadhledu 

a zdravého sebevědomí, Australané od nás 

zase používat „selský rozum“. 

Co ti nejvíc chybí?

Nejvíc nám samozřejmě chybí rodina a přá-

telé, které jsme nechali v Čechách. Chybí mi 

také HSW team, ve kterém jsem se vždycky 

cítil jako doma, a mám na tu dobu jen ty nej-

lepší vzpomínky. Chtěl bych tímto pozdravit 

mé bývalé kolegy a zákazníky a popřát jim jen 

to nejlepší.

Má australská reklama něco, co se ti zdá 

z pohledu Evropana absurdní? 

Z pohledu dodavatele mi přišla vždy absurdní 

hlavně obrovská popularita eco solventních 

tiskáren Roland a způsob jejich distribuce. 

Skoro každý australský dodavatel je dealerem 

těchto tiskáren a inkoustů (a skoro každý 

signmaker vlastní alespoň jeden Roland). 

Přitom každý z dodavatelů má s Rolandem 

naprosto stejné obchodní podmínky. Tyto 

firmy se „perou“ o potenciální kupce tím, že 

srážejí cenu technologie, takže firma, která 

nakonec tiskárnu dodá, získá velmi malý nebo 

žádný profit. A protože každá z uvedených fi-

rem může dodávat také Roland inkousty, celý 

kolotoč začíná znovu po instalaci. Roland se 

navíc po špatných zkušenostech s dodavateli 

stará napřímo i o servis tiskáren, takže doda-

vatel má velmi málo možností, jak nabídnout 

nějakou přidanou hodnotu, a zbývá mu tak 

jen doufat, že zákazník bude tisknout na jeho 

média. Pro zákazníka, a hlavně pro Roland 

samotný je to perfektní situace. c

Působivý 

„signmaking“ 

původních obyvatel 

Austrálie

V Čechách bychom se 
mohli naučit od jiných 
národů trochu nadhledu.
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jAK NA TO 
REkLAMAcE v pRAxI

V předchozím čísle našeho časopisu jsme uvedli článek o nových magnetických 

fóliích a ferropapíru. Článek měl velký ohlas a dostali jsme spoustu dotazů na 

vysvětlení některých pojmů z této oblasti. Některé z nejzajímavějších dotazů 

jsme vybrali a zde na ně odpovíme.

Dotazy k ferropapíru 
a magnetickým fóliím 
Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz

Co je izotropní materiál?

Jde o materiál bez přednostního směru orientace. Výsled-

kem jsou stejné magnetické vlastnosti v libovolné ose. 

Pokud dodavatel neuvádí typ magnetické fólie, jedná se 

obvykle o izotropní materiál. Jde o nejprodávanější typ fólií, 

jejich výhodou je nižší cena. 

V čem je lepší anizotropní materiál?

Toto označení znamená, že stavební prvky materiálu jsou 

orientovány určitým směrem. V případě magnetických fólií 

je díky anizotropii dosahováno vyšší magnetické induk-

ce (síly magnetické přilnavosti – viz dále) než v případě 

izotropních fólií. Anizotropní či semi anizotropní fólie jsou 

vždy dražší, jejich výhodou je však možnost použít o něco 

tenčí fólii při zachování stejně silné magnetické indukce. 

Jaká je kvalita fólií vyrobených v Číně?

Naše magnetické fólie označené jako CHINA jsou vyrobené 

v Hongkongu podle náročných průmyslových standardů 

a mají řadu vyspělých průmyslových certifikátů, například 

SGS a MSDS. Jejich kvalita je tedy srovnatelná s produkcí 

v EU. V porovnání s produkty ostatních čínských výrobců 

jsou sice o něco dražší, s ohledem na kvalitu je však cena 

velmi výhodná. 

Co je magnetická indukce a jak se měří?

Jednotkou magnetické indukce je gauss a měří se gaussmet-

rem. Jde o měření intenzity magnetického pole (čar magne-

tického toku na čtvereční centimetr). Hodnoty magnetické 

indukce se liší podle každého výrobce, a to i v případě, že jde 

o stejný (izotropní/anizotropní) materiál. 

Mohu používat magnetickou fólii při vysokých teplotách?

Teplota, při které magnetické látka ztrácí své magnetické 

vlastnosti, se nazývá Curieova teplota. Důležitá je pro tepel-

ně namáhané aplikace, protože se stoupající teplotou klesá 

hodnota magnetické indukce a fólie může být dokonce zcela 

demagnetizována! Kritická teplota je zhruba od 70 °C výše, 

což je třeba brát v úvahu u tmavých aplikací na přímém 

slunci.

Co je ferit stroncia, strontnatý ferit atp.?

Jde o jeden ze dvou základních materiálů pro výrobu 

magnetických fólií. Jedná se o směs oxidu železitého Fe2O3  

a oxidu stroncia SrO nebo SrCO3 v poměru cca 80 % ku 20 %. 

Dříve se místo stroncia používalo baryum, nyní většina 

výrobců používá stroncium. Na trhu se lze setkat ještě s tzv. 

neodymovou fólií (složení neodym-železo-bór). Tento typ 

vykazuje absolutně nejvyšší (několikanásobnou) magnetic-

kou indukci, avšak vzhledem k ceně za m2, která je desetkrát 

až dvacetkrát vyšší než cena běžných magnetických fólií, se 

používá jen výjimečně. c

Značení vozů 

taxislužby patří 

k nejčastějším 

aplikacím 

magnetických fólií
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TEcHNOlOgIE

TExTILní TISkáRny DuRST

Možnost navštívit Durst Textile Open House, který se konal 24. března tohoto roku 

v centrále společnosti v Brixenu, využilo několik zákazníků z České republiky se 

zájmem o průmyslový potisk textilu. Soft Signage je zkrátka přitažlivá ekologická 

alternativa k všudypřítomnému PVC.

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

Poptávka na trhu dlouhou dobu stabilně roste a ukázalo se, že uplatnění 

najdou i výkonné průmyslové tiskárny. Na tento vývoj velmi rychle zare-

agovali i ve společnosti Durst a v roce 2010 přišli s průmyslovou tiskárnou 

Rhotex 320 pro přímý potisk sublimačními inkousty. Od té doby uvádí 

Durst minimálně jednu textilní průmyslovou tiskárnu na trh ročně. 

„Ve světě reklamy vznikl samostatný obor nazvaný Soft Signage, který 

ve světovém měřítku stále prožívá boom,“ řekl Elmar Hofmann, Product 

Manager Large Format Printing společnosti Durst Phototechnik AG. 

„V Evropě roste tempem 30 % ročně, v Americe více než 20 %. Afrika hlásí 

vzrůstající poptávku a Asie je označována jako trh se silným potenciálem.“

dvě linie textilních tiSkáren
Digitální potisk textilu znamená revoluci nejenom v reklamě, kde posky-

tuje elegantní a praktickou alternativu k PVC materiálům, převratná je 

i druhá technologická linie sloužící k dekoraci textilu pro oděvní a další 

průmysl. Tuto linii reprezentuje tiskárna Kappa, která se objevuje poprvé 

v roce 2011.

„Tiskárny Rhotex jsou určeny pro sublimaci, takže výsledným produktem 

je potištěný polyester a jeho směsi,“ vysvětluje Elmar Hofmann. „Tím-

to způsobem se vyrábějí především POP materiály, výzdoba prodejen, 

textilní bannery, vlajky a grafika do prosvětlovacích rámů. Používají se 

sublimační inkousty. Tiskárny rodiny Kappa jsou určeny pro produkci 

textilu na tradiční trhy. Uživatel si může vybrat, jaký druh inkoustů bude 

Pětimetrový Durst 

dokáže potisknout 

tři standardní 

137 cm široké role 

najednou

Showroom Durstu 

je opravdu dobře 

vybaven (nahoře)

Tudy se do nádrže 

tankují inkousty 

z kanystrů. Vpravo 

je čtečka čárových 

kódů materiálů. 

Durst Textile Open House

používat – reaktivní nebo acidní. Podle toho 

pak může potiskovat bavlnu a její směsi nebo 

další textilie běžné v oděvním průmyslu 

a světě interiérových dekorací.“

můžeme čekat v čeSku 
překvapení?
Akce poskytla firmám především možnost 

seznámit se přímo v centrále Durstu s aktu-

álními trendy a vývojem digitálního potisku 

textilu a umožnila jim prohlédnout si výrobu 

a democentrum. Zde byly k dispozici nové 

tiskárny Durst Rho 180 TR i tří- a pětimet-

rová rolová tiskárna Rho 312 a Rho 512. Tyto 

tiskárny si již své uživatele našly i u nás. Teď 

však držíme palce prvnímu technologickému 

lídrovi, který se rozhodne pro stroj Durst 

Kappa a způsobí revoluci v oblasti módního 

průmyslu. c



  

Co přináší začlenění HSW Signall do rodiny firem VINK 

Plastics? 

VINK Plastics je pro mě především strategický investor. 

Jedná se o významnou skupinu s celkovým obratem větším 

než 40 mld. Kč. Tato skupina roste především přes akvizice. 

Zajímavé firmy v oboru nakupuje, ale neprodává. To přináší 

jistotu a ukončení období změn ve vlastnické struktuře. 

VINK Plastics je finančně velmi silný investor, který není 

závislý na bankách. Finanční stabilita je v dnešní době 

obrovskou výhodou. VINK Plastics přitom ponechává naší 

společnosti nezávislost ve strategických a obchodních 

rozhodnutích.  

Tiskový průmysl podle studie Drupa Global Trends čeká 

v budoucnu větší diverzifikace. HSW Signall nabízí svůj 

projekt industriálního tisku. Můžeš ho čtenářům přiblížit?

Tato diverzifikace je klíčem k růstu. Na jednu stranu je 

„náš“ signmakingový obor zcela digitalizovaný, na druhou 

stranu přinášejí technologie mnoho dalších příležito-

stí v oborech, kde je úroveň digitalizace velmi nízká. To 

vyžaduje zcela rozdílný přístup, který využíváme v projek-

tu industriální tisk. c
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přEdSTAVujEmE 
nOvý řEDITEL HSW

HSW Signall má být pro zákazníky v digitálním tisku 

volbou číslo jedna. Jak chceš tento cíl naplnit?

Digitální tisk se vyznačuje vysokou dynamikou vývoje. 

Díky rychle se vyvíjejícím technologiím se neustále objevují 

nová zařízení, materiály a aplikace. Zákazníkům to přináší 

mnoho příležitostí. Aby mohli tyto příležitosti využít, 

potřebují partnera, který disponuje vysokou odborností 

a schopností nové materiály a technologie na trh přinášet. 

Takovým partnerem chceme pro naše zákazníky být.

Trh je velmi turbulentní. Problémy se dotýkají firem, 

které donedávna expandovaly jako třeba Paperlinx nebo 

Neschen.

V případě společností Neschen a Paperlinx se jedná o dvě 

rozdílné situace. Neschen je dnes fungující firmou, která 

vytváří zisk a snaží se zbavit dluhů z minulosti. U skupiny 

Paperlinx je to přesně opačný stav, což pro nás vytváří nové 

obchodní příležitosti.

Na trhu se objevila konkurence v podobě polské firmy Inte-

gart. Co tato situace znamená pro HSW Signall?

HSW Signall nabízí zákazníkům řešení, která považujeme 

za nejlepší. Nejsme jednobarevná firma závislá na jednom 

dodavateli. Myslím, že tato diverzifikace přináší zákazní-

kům mnoho výhod. V kategorii rolových tiskáren s menší 

a střední produktivitou (HP Latex 300) věříme technologii 

HP Latex. Tento trh jsme u nás úspěšně vybudovali a bu-

deme v tom nadále pokračovat. Máme zkušenosti, skvělé 

zázemí, silnou podporu HP.

V kategorii produkčních strojů věříme jiné značce, která je 

dle našeho názoru pro zákazníky lepším řešením. Respektu-

ji rozhodnutí společnosti HP, že u svých produkčních strojů 

hledá partnera, který jí pomůže tento trh vystavět. 

Na pozici Profit Centre Manager společnosti HSW Signall byl od 1. dubna 2015 

jmenován Marek Angelis, který doposud zastával funkci obchodního ředitele. 

Vystřídal na této pozici Jana Williama Drnka, který po ukončení procesu 

akvizice HSW Signall skupinou VINK Plastics z firmy odchází. Marek Angelis se 

tak vrací na pozici ředitele společnosti, kterou zastával s dvouletou přestávkou 

sedm let. Z tohoto důvodu jsme ho požádali o krátký rozhovor.

Marek Angelis,
staronový muž u kormidla
František kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Marek Angelis 

se vrací na pozici 

ředitele, kterou  

zastával s dvouletou 

přestávkou sedm let

Digitální tiskové technologie 
přinášejí mnoho příležitostí 
v oborech, kde je úroveň 
digitalizace velmi nízká.
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přEdSTAVujEmE

SOfTWARE Onyx

Nová verze tiskového softwaru Onyx bude na trh uvedena v létě 

tohoto roku, ale již v květnu jste měli možnost podrobně se s ní 

seznámit. Byla totiž exkluzivně předvedena návštěvníkům veletrhu 

FESPA 2015. 

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

Verze Onyx 12 zvýší flexibilitu tohoto oblíbeného tiskového 

softwaru a nabídne zbrusu nové nástroje pro dokončovací 

úpravy tisků. Tyto nástroje podporují jednodušší automa-

tizaci předtiskové přípravy a propojení s ekonomickými 

informačními systémy. 

Na stánku jste mohli vidět i novou verzi softwaru Onyx 11.1.2 

s kompletně integrovaným rozhraním HP WallArt, dále pak 

balíky softwaru Onyx Thrive a Onyx Textil Edition a opční 

modul Onyx Connect. O službě HP WallArt jsme psali v mi-

nulém čísle našeho časopisu, takže se podrobněji podíváme 

na další novinky.

optimaliZace workFlow S onyx thrive 
Produkt Onyx Thrive se od standardních produktů liší im-

plementací Adobe enginu pro zpracování postscriptových 

a PDF souborů. Jedná se o modulární systém využívající 

jednu centrální licenci uloženou v síťovém hardwarovém 

klíči, který poskytuje potřebná oprávnění jednotlivým 

pracovním stanicím. Silnou stránkou je maximální výkon 

nezávislý na počtu ovládaných zařízení. Například počítač 

s osmijádrovým procesorem může spustit až osm APPEs 

současně aniž by došlo ke snížení rychlosti bez ohledu 

Také software Onyx 

Textile Edition přispěl 

k návratu barev a vzorů 

do světa módy a bytového 

textilu

Seznamte se – Onyx 12 

na počet tisknoucích tiskáren. Uživatel navíc může pomocí 

internetového připojení sledovat v reálném čase tiskovou 

produkci prakticky odkudkoliv. 

onyx connect
Technologie ONYX Connect JDF (Job Definition Format) 

je volitelný modul pro ONYX Thrive. Díky němu snadno 

přebírají informace z Onyxu další ekonomické, obchodní 

a produkční softwary. Tato technologie umožňuje firmám 

získat lepší přehled o celkovém workflow. Lze využít 

předem vypočítané časy tisku a předpokládanou spotřebu 

inkoustu k automatizaci podkladů pro nabídky, rozplánovat 

tisk na jednotlivá média bez potřeby měnit role a napláno-

vat produkci v čase. Dále je možno automatizovat odesílání 

pracovních úloh prostřednictvím JDF a zajistit automatic-

kou kontrolu kritických nastavení úlohy. Výrazně se tak 

sníží počet chyb způsobených manuálním zásahem obsluhy 

v průběhu výrobního procesu.

produkce textilu a tapet S onyx textil 
edition
Verze Onyx Textil Edition je vyvinuta speciálně pro velko-

formátový potisk textilu. Nové funkce umožňují uživate-

lům rychle a snadno pracovat s barvou a vytvářet jedinečné 

vzory pro textilní design a digitálně tištěné tapety. Software 

obsahuje všechny funkce z programu, Onyx 11.1.2 má ale 

navíc několik nástrojů pro potisk textilu.

Podrobně jsme o softwaru Onyx Textil Edition psali v HSW 

info č. 88 z prosince 2014. c
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Vzpomínám, jak mě maminka vždy vyhnala 

v sobotu ráno do obchodu pro chleba a já si 

v devět hodin četl u jeho vchodu originální 

reklamní texty jako: „Chleba není, dnešní 

nabídka – kyselé okurky“.

doBa Signmakingová
S příchodem řezacích plotrů a digitálních 

tiskáren tento křídový signmaking téměř vy-

mizel a to je docela škoda. Taková tabule totiž 

může být začleněna do moderního designu a 

může zaujmout právě svým retro nádechem. 

Pro tyto nové aplikace jsme do naší nabídky 

zařadili speciální černou samolepicí fólii Wall-

Chalker, určenou pro popisování křídou. Díky 

snadnému použití a přijatelné ceně se kromě 

tradičního způsobu využití (školy, informační 

tabule) nabízí i mnoho netradičních aplikací, 

které vám představujeme na fotografiích.

Kdysi, v dobách dávno minulých, kdy se fólie stříhaly nůžkami a nikdo 

neznal slovo signmaking, byla jednou z nejčastějších reklamních aplikací 

tabule či stojan pro popis křídou. V těch dobách jste takovou tabuli našli 

u každé restaurace i u spousty obchodů. 

křídový 
signmaking

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

wallchalker
Nejdříve je třeba zdůraznit, že nejde o tapetu, i když název WallChal-

ker tomu napovídá. Tento materiál se nejvíce podobá silné podlahové 

laminaci, na rozdíl od ní je však plně černě probarvený. Proto se hodí na 

všechny aplikace, kde je možné použít samolepicí fólie. Ideálně drží na 

všech typech desek používaných v signmakingu (PVC, hliník) nebo na 

jiných hladkých a nesavých plochách. Pokud je nezbytné lepit přímo na 

zeď, pak musí být zcela hladká a naprosto suchá. Díky hrubému povrchu 

se fólie dobře popisuje klasickou školní křídou, pro náročnější aplikace 

je zajímavé použít moderní tekuté křídy. Cena této fólie je 224 Kč/m2 a je 

možné zakoupit ji i na metráž. c

přEdSTAVujEmE 
SAMOLEpIcí fóLIE
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fESpA 2015
Úzávěrka našeho časopisu připadla na termín, který nám neumožňuje přinést 

podrobné informace z veletrhu FESPA 2015. Ty najdete v dalším čísle HSW infa. 

Dovolte mi však alespoň v krátkosti nastínit atmosféru, jíž na mě celý veletrh 

zapůsobil, a zmínit to nejdůležitější, co mě zaujalo.

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

Durst Water 

Technology je 

významným krokem 

k udržitelnosti 

tiskového průmyslu

Pohled na výstaviště 

v Kolíně nad Rýnem

Automatizace 

neminula ani rodinu 

obráběcích plotrů 

Zünd S3

přEdSTAVujEmE

DOjMy z vELETRHu

stánek však přinesl mnoho zajímavého. Kromě novinek, kte-

ré jsme již popsali, byla asi nejzajímavější vychytávkou fólie 

UV Dot Print’n’walk pro podlahovou grafiku bez potřeby 

laminace. 

textil pro všechny
Digitální potisk textilu je asi nejvýraznějším poselstvím 

veletrhu FESPA 2015. Nejde přitom jen o stále rostoucí 

popularitu textilu v reklamě. Někteří výrobci tiskáren 

dokonce opustili tradiční pracovní šířky dané formáty pa-

pírů a pro textil nabízejí stroje s pracovními šířkami, které 

vycházejí z obvyklých rozměrů textilu pro trh s oděvy nebo 

dekoracemi.

durSt v čele inovací
Letošní FESPA byla svědkem velmi významné události. 

Uvedení technologie Durst Water Technology, tedy využití 

inkoustů na vodní bázi v oblasti, která dosud patřila spíše 

UV tisku. Je to významný krok v oblasti udržitelnosti tisku 

z ekologického hlediska, který potvrdil značku Durst  na po-

zici lídra v oblasti inovací. Toto environmentalistické a bez-

zápachové řešení se uplatní v mnoha oblastech klasických 

aplikací a zároveň přinese nové příležitosti pro interiérovou 

tvorbu, obaly a POS produkty. c

Trh je technologiemi do značné míry saturován, výrobci 

proto hledají odbyt jednak v nových segmentech trhu, 

jako jsou například interiérové dekorace, jednak u svých 

stávajících zákazníků. Na jedné straně najdeme výrobní 

průmyslové linky s kapacitou nad 1000 m2/hod., oslovující 

i současné ofsetové tiskaře, a na druhé straně  doslova 

stolní modely, se kterými obslouží své zákazníky i pouliční 

prodejce suvenýrů.

FiniShing pro všechny
Výrobci dokončovacích technologií se snažili předvést řeše-

ní nejenom pro velké a střední provozy, ale stále sofistiko-

vaněji oslovují i malé firmy, kde lze pomocí řezaček Fotoba 

či obráběcích plotrů Zünd S3 výrazně zvýšit efektivitu pro-

vozu a snížit náročnost i podíl lidské práce. Tiskárna Mutoh 

ValueJet 1628X s pracovní šířkou 165 cm do finishingu patří 

sice jen okrajově, pro tisk eco ultra inkousty však využívá 

CMYK spolu s bílou a metalickými barvami, které můžou 

u určitých aplikací nahradit ražbu. Tím se výrazně šetří čas, 

který by tato operace vyžadovala.

neSchen S novými produkty
Zpráva o tom, že firma Neschen požádala o ochranu před 

věřiteli, mohla vzbudit neklid u příznivců této značky, její 
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V počátcích signmakingu jsme považovali sklo za jeden z nejvhodnějších 

materiálů určených pro aplikaci samolepicích fólií. Oproti ostatním 

materiálům vykazovalo sklo při lepení stále stejné chování – výborná 

rovinnost i další parametry byly pro polep velmi výhodné. 

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

Z vlastní zkušenosti vím, že i nejlevnější dvouletá fólie vydr-

žela na skle bez zjevného poškození řadu let. Tato situace se 

však rychle mění.

není Sklo Jako Sklo
Skleněné výlohy vždy lákají oči okolojdoucích zákazníků 

a je zcela samozřejmé zboží vystavené ve výloze doplnit 

nějakou další informací nalepenou na skle. S vývojem 

moderních technologií se však sklo zásadně mění. Napohled 

jde sice o stále tentýž průhledný materiál, ale jeho vlastnos-

ti se liší podle umístění a způsobu využití. Od tvrzených 

skel typu GorillaGlass, skel, jež odrážejí teplo či UV záření, 

skel s povrchovými úpravami proti špinění či zamlžování 

až po bezpečnostní a další speciální skla. Lze myslím říci, 

že v blízké budoucnosti budou všechny skleněné povrchy 

nějak upravené. A to přináší signmakerům řadu závažných 

problémů.

nanocoating a nevhodné povrchové 
úpravy Skel
Určitě jste již slyšeli slovo nanocoating. V souvislosti 

s povrchovými úpravami předmětů se používá často. Může 

jít o karoserie aut, povrchy lodí, ale například i o skleněné 

tabule. Většina z nás už ví, že povrchy s nanocoatingem 

Kvalitně 

nalepená fólie 

dokáže odolávat 

i stálému vlivu 

vody například 

v aquaparku. 

Důležité však je, aby 

byla aplikována 

na naprosto suchý 

povrch a lepidlo 

mělo dost času 

aktivovat se.

Reklamace prakticky v
problémy při lepení na vodu a na sklo

jAK NA TO 
REkLAMAcE
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není vhodné polepovat. Jenže které to jsou? Nanocoating 

je jenom módní slovo, které vlastně znamená zvláštní 

úpravu povrchových vlastností. Proto se nezabývejme často 

zavádějícím názvem, ale podívejme se na skutečné vlivy 

takových povrchových úprav.

SamočiSticí Skla, Skla upravená proti 
Zamlžování
Sklo má být průhledné, ale jeho mytí obvykle není na na-

šem seznamu oblíbených činností. V případě velkých ploch 

na budovách a ve výškách je navíc jeho mytí dost obtížné. 

Proto patří k nejčastějšímu vylepšení skel právě úprava, jež 

minimalizuje zašpinění. Pokud výrobce použije v popisu 

skla výrazy jako úprava proti smáčení, snížené špinění, 

úprava proti zamlžování, samočisticí sklo atp., znamená to 

pro lepení samolepicích materiálů vždy problém. Je třeba se 

na tyto úpravy ptát a nespoléhat se jen na ústní potvrzení, 

že jde o „normální“ sklo. Sice i takto upravené sklo je obvykle 

možné polepit, ale výrazně se zvyšuje riziko vzniku vad. 

Zejména v chladu, při lepení na vodu, při dalším zatížení 

skla vlhkostí, větrem, mytím atp. Je tedy třeba vše dobře 

otestovat a zvýšené riziko zahrnout do ceny. Pro základní 

orientaci pomůže i speciální testovací fix – viz obrázky.

Solární Skla
Vůbec nejčastější úpravou skel jsou úpravy související se 

světlem a tepelným nebo UV zářením. Projevuje se od pros-

tého zabarvení skla po různé UV filtry až po speciální kovo-

vé vrstvy odrážející či přijímající tepelné záření. Vliv těchto 

úprav na lepení samolepicích fólií není tak jednoznačný jako 

v předchozím případě. V mnoha případech totiž neovlivňují 

přímo povrchovou vrstvu materiálu, některé mohou dokon-

ce adhezi samolepek zvýšit. Ke každému takto upravenému 

sklu je tedy potřeba přistupovat individuálně.

lepení na vodu u Skleněných ploch
Lepení na vodu – tento oblíbený způsob úpravy větších 

ploch se stává pro lepení na sklo stále větším problémem. 

Zastavme se u nejčastějších příčin vzniku chyb při lepení 

na vodu. První z nich je lepení na upravená skla popsaná 

výše. Na neznámé sklo lze relativně bezpečně lepit za sucha. 

Vysoká lepicí schopnost většiny samolepicích fólií obvykle 

funguje i na upravených sklech. To ovšem neplatí pro lepení 

na vodu. Zbytková voda a saponáty adhezi dále snižují a ta 

již nemusí stačit k dostatečnému přilnutí fólie k povrchu 

skla.

laminace a lepení na vodu
Postup tradičního lepení na vodu vznikl pro lepení 

plotrových fólií. Využívá se při něm vlastností PVC fólie, 

která je do jisté míry prodyšná. Zbytky vody, které se při 

lepení nepodaří vytlačit, časem vyschnou a fólie drží stejně 

jako v případě běžného lepení na sucho. Ovšem při lepení 

digitálně potištěných materiálů se používá laminace, která 

výrazně zvyšuje sílu média i čas nutný pro odpaření zbytků 

vody. Po zahájení lepení se však lepidlo dostává do kontaktu 

se vzduchem a začíná pracovat. Pokud voda vysychá příliš 

dlouho, lepidlo již nezíská svou optimální přilnavost. La-

minované grafiky proto nedoporučuji lepit na vodu. Pokud 

je to nezbytné, tak jen v suchém a teplém prostředí (voda 

rychleji vyschne).

proStředí při lepení na vodu
Jak jsem již zmínil, zbytková voda pod fólií musí dostateč-

ně rychle vyschnout, jinak dojde k trvale snížené lepivosti 

celé samolepky. Hlavní příčiny pomalého vyschnutí jsou: 

tloušťka samolepky, nízká teplota vzduchu nebo lepeného 

povrchu (obojí doporučuji > 20 °C), vlhkost vzduchu (< 65 %), 

fólie se nesmí rosit a do plného vyschnutí musí být naprosto 

v suchu (min. 24 hodin, ale také až 5 dní). Situaci ovlivňuje 

i typ lepidla (solventní je v tomto případě lepší) a samozřej-

mě jeho základní adhezivita. Nakonec je třeba dobře zvážit 

množství a typ saponátu přidávaného do vody. Většina 

běžných saponátů obsahuje přísady pro rychlé schnutí, 

stékání kapek, různé emulze na ochranu pokožky atp., které 

mohou mít na výsledek lepení stejně negativní vliv jako 

„nanopovrchy“ skel. c

Lepení na 

sucho většinou 

dobře funguje 

i na povrchově 

upravených sklech

Povrchy 

s nanocoatingem 

nejsou k polepu 

vhodné

Nahoře: Inkoust se 

stahuje do malých 

perliček, linka není 

celistvá – povrch 

není dostatečně 

odmaštěný, je 

navoskovaný nebo 

má nanocoating

Dole: Inkoust kreslí 

souvislou čáru – 

můžete lepit. Fix je 

určen především 

pro lakované 

povrchy, ale pro 

základní orientaci 

může pomoci i jinde. 

Doporučujeme 

povrch otestovat na 

více místech.

jAK NA TO

REkLAMAcE v pRAxI
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KRáTcE 
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Durst
Water Technology

Na veletrhu FESPA 2015 společnost Durst 

oznámila začátek nové éry velkoformá-

tového tisku. Durst Water Technology je 

vyústěním dlouhodobé strategie společnosti, 

jež směřuje k zajištění ekologicky udržitelné 

tiskové produkce.  

UV vytvrzovaný tisk byl donedávna pova-

žovaný za univerzální řešení, které dosa-

huje vynikajících výsledků na téměř všech 

materiálech. Trh se však vyvíjí a vznikají nové 

produkty a aplikace, pro něž UV inkousty 

nejsou příliš vyhovující. 

V rámci výzkumu a vývoje proto společ-

nost Durst kontinuálně pracuje na nových, 

opravdu „zelených“ řešeních. Příkladem může 

být oblast potisku textilu a Soft Signage, kde 

Durst vyvinul tiskové systémy s inkousty 

na vodní bázi (disperzní i acidní reaktivní 

a sublimační inkousty), které neobsahují 

těkavé organické sloučeniny. Díky tomu zažil 

digitální velkoformátový potisk textilu velký 

rozmach. Poslední inovace od Durstu jde však 

ještě o krok dále a nabízí tiskárnu Rho 250 

HS WT s inkousty na vodní bázi k potisku 

různých substrátů určených pro reklamní 

aplikace. 

Durst Water Technology nenahrazuje úspěšné 

UV tiskové systémy, ale doplňuje je v oblas-

tech, jako jsou obalový průmysl, interiérové 

dekorace či POS sektor, kde by případná 

migrace těkavých látek, znečištění a zápach 

byly na závadu. c

první Durst 
vetrocer 250 
na světě

Speciální tiskárna pro průmyslový potisk 

skla již byla předvedena na veletrzích a měla 

i své beta testery. První oficiální instalace 

na světě však byla realizována během dubna 

ve firmě Lang & Lang z rakouského Linze 

v jejím závodě v Mauthausenu.

Tímto krokem společnost hodlá pokrýt 

vysoký zájem o skleněné celoplošně potis-

kované fasádní bloky, interiérové dekorace 

a designové prvky, jenž přichází zejména 

z nové pobočky v Dubaji. Durst Vetrocer 250 si 

firma vybrala z důvodu nejvyšší tiskové kva-

lity a věrnosti barev a kvůli zcela novému ink 

systému Satinato imitujícímu pískované sklo.

Společnost Lang & Lang je spjata s Durstem 

už od roku 1995, kdy tu byla nainstalována 

první tiskárna Durst Lambda na světě, v roce 

2000 zase první tiskárna Durst Rho 160, v roce 

2003 zde zahájili velkoplošný tisk bílou bar-

vou a v roce 2009 se firma pustila do potisku 

skla pro architekturu. Díky instalaci tiskárny 

Durst Vetrocer 250 tak v roce 2015 získává 

další světové prvenství. c

Tři nové tiskárny 
od Mutohu

Na veletrhu FESPA 2015 se uskutečnila 

evropská premiéra tří nových tiskáren 

japonské značky Mutoh. Všechny nesou 

označení ValueJet a jsou obohacením stávají-

cí nabídky těchto oblíbených tiskáren.

Pod označením ValueJet 405GT byla před-

stavena vůbec první stolní tiskárna Mutoh 

určená k přímému potisku triček a dalších 

oděvů (na obrázku). Pracuje s barvami CMYK 

a bílou, které umožňují i potisk bavlny.

Stroj ValueJet 1628X s pracovní šířkou 165 cm 

přichází s osmi kanály a pro tisk využívá eco 

ultra inkousty CMYK spolu s bílou a me-

talickými barvami. Je určen pro začínající 

firmy, které tak mohou nabídnout vynikající 

kvalitu tisku a neobvyklé metalické efekty 

i pro venkovní aplikace. Stejně tak se osvědčí 

i ve větších provozech jako stroj specializova-

ný na práci s metalickými barvami.

Třetí model je sublimační tiskárna ValueJet 

1938WX s pracovní šířkou 190 cm. Jedná se 

o širší variantu oblíbené tiskárny ValueJet 

1638WX, která je konstruována tak, aby vyho-

vovala specifickým požadavkům pro bytový 

textil, dekorační tkaniny, módní textil i Soft 

Signage aplikace. c



KRáTcE

nOvInky

nový strategický směr pro MActac Europe

Vedení společnosti MACtac Europe a její 

dceřiné společnosti Multi-fix oznámilo svůj 

záměr reorganizovat své aktivity. Cílem je 

plně využít svých schopností a zvětšit podíl 

na trhu samolepicích produktů s vysokou 

přidanou hodnotou. Tato nová opatření 

jsou nutná, má-li společnost MACtac Europe 

zůstat zisková a její činnost udržitelná

Plán zahrnuje investice do výrobního závodu 

v belgickém Soignies, ale také reorganizaci, 

která by mohla vyústit v propuštění až 175 

Dvoustá pětimetrová 
tiskárna Rho 500

Začátkem dubna opustila továrnu společ-

nosti Durst dvoustá pětimetrová tiskárna 

Rho 500. Tato řada se začala vyrábět v roce 

2010, ale její vývoj stále pokračoval. Součas-

ný model Rho 512 nemá, pokud jde o kvalitu, 

spolehlivost, bezobslužnost tisku a výkon, 

konkurenci. Celému týmu se za pět let vývo-

je podařil impozantní technický skok.

Kulaté pořadové číslo tiskárny pro zákazníka 

z Milána bylo důvodem k malé firemní oslavě. 

Generální ředitel společnosti Durst Christoph 

Gamper při té příležitosti poděkoval pracov-

níkům společnosti, pogratuloval zákazníkovi, 

který získal jubilejní tiskárnu, a popřál mu 

hodně úspěšných obchodů. Claudio Stanca 

ze společnosti Printable, s. r. o., poděkoval za 

přání a zdůraznil, že to není první tiskárna 

Durst, kterou firma využívá. c

pevnost Anglie 
a desky kapa Tech

Sendvičové desky KapaTech nejsou sice 

zrovna horkou novinkou, ale svými schop-

nostmi dokážou neustále překvapovat 

i zkušené signmakery. Jako jediné z lehče-

ných pěnových desek získaly certifikaci pro 

požární třídu 0 (B-s2-d0 / M1). Pozoruhod-

ným oceněním je EDP Award pro nejlepší 

pevný tiskový podklad roku 2014. Osvědčily 

se i ve venkovním prostředí.

Minulý ročník Světového poháru v ragby se 

konal ve Velké Británii na stadionu Twic-

kenham, jenž se tak stal na čas Mekkou pro 

fanoušky tohoto sportu. Vedení klubu chtělo 

v maximální míře využít potenciál akce 

a zviditelnit stadion jako dějiště jedné z nejvý-

znamnějších ragbyových událostí roku. 

Marketingový tým hledal způsob, jak za-

traktivnit poněkud fádní exteriér stadionu. 

Požádal proto o spolupráci předního britského 

poskytovatele marketingových a komunikač-

ních řešení, společnost Service Graphics. Ta 

využila stávající architektonické struktury 

stadionu a navrhla sérii svislých bannerů 

vytištěných na deskách Kapa Tech, které byly 

umístěny na 51 svislých sloupech na fasádě. 

Stadion se tak po čas trvání ragbyového svát-

ku proměnil v „pevnost Anglie“. c

Loď jako ryba

Stříbrnou medaili obdržela v soutěži 

MACtac Creative Awards realizace společ-

nosti Grapefruit Graphics z Velké Británie, 

která přihlásila tuto „vytuněnou“ plachet-

nici potaženou „rybí kůží“. Na trup byla 

použita fólie MACtac Tuning Film Iridescent 

Blue Green.

Design byl inspirován kůží makrely, takže 

fólie s měňavým povrchem opravdu pomohla 

vytvořit dojem živého povrchu lodi. Materi-

ály Iridescent jsou lité, pouhých 60 µm tenké 

samolepicí fólie opatřené permanentním 

lepidlem se sníženou počáteční lepivostí, které 

velmi usnadňuje aplikaci. K dispozici je bílý 

perleťový povrch, fialovo-zelená perleť a mod-

ro-zelená perleť. 

Materiál se aplikuje pomocí horkovzdušné 

pistole na suchý, 100% čistý, odmaštěný a bez-

prašný povrch. c

zaměstnanců. V prostředí stagnujícího ev-

ropského ekonomického klimatu zaznamenal 

MACtac Europe v posledních několika letech 

nejednoznačný vývoj v řadě odvětví svého 

podnikání.

Zatímco některá čelí rostoucí konkurenci 

a nejsou nadále zisková, jiná mají vysoký 

potenciál v oblasti inovací a jsou příslibem 

komerčního úspěchu. Společnost si nyní klade 

za cíl posílit své odborné znalosti a výrobní 

kapacity v oblasti vizuální komunikace a spe-

cializovaných průmyslových výrobků. 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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