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ČASOPIS 
O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU

HP FB series | durst water tecHnology | mutoh value jet 426 uF a 1924w | papírový sendvič disPa



HP Latex 310

HP Latex 370

HP Latex 330

V HSW již od roku 1998 
HSW Signall je již 17 let autorizovaným partnerem HP 
pro prodej velkoformátových tiskáren.

Na základě mnoha stovek prodaných strojů vám můžeme nabídnout
odpovídající know-how, skvělé zázemí, největší servis, sílu a podporu značky HP, 
kompletní sortiment inkoustů a náhradních dílů, nejširší výběr vhodných materiálů 
a rozsáhlé zkušenosti s konkrétními aplikacemi tištěnými latexovou technologií.

Více na: www.hsw.cz nebo techno@hsw.cz
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Končí léto a doba dovolených. V dobách minulých se použí-

val delší výraz – dovolená na zotavenou. Už z toho je patrné, 

že smysl dovolené dříve spočíval především v odpočinku 

od těžké fyzické práce. V současné době je pro většinu lidí 

dovolená spíš odpočinkem od zátěže psychické než fyzické. 

Také se vám na dovolené mění žebříček hodnot? Toho, co je 

a není důležité? Říkáte si: „Až se vrátím, budu spoustu věcí 

dělat úplně jinak…“ A po svém návratu zpět se rychle dosta-

nete do starých, zaběhnutých kolejí? 

Naše mysl totiž funguje na rozdíl od těla trochu jinak. Své-

ho času si sovětští vědci mysleli, že mohou stvořit nového, 

lepšího člověka na základě změny jeho mysli, například 

s využitím podmíněných reflexů, jaké známe z výzkumu 

doktora Pavlova. Vývoj lepšího člověka jsme doufám již 

vzdali, a tak jsou podmíněné reflexy spíše naší zátěží než vý-

hodou. Podmíněný reflex je odborný termín, ale můžeme ho 

zaměnit třeba za manipulaci, která tyto reflexy hojně využí-

vá. A situaci, kdy nás někdo či něco manipuluje do nevýhod-

né pozice bez ohledu na naše vlastní rozhodnutí, asi všichni 

známe. Na dovolené, když se dostaneme mimo dosah těchto 

negativních situací, začneme vidět spoustu věcí z jiného 

úhlu. Uvědomíme si, jak se zbytečně stresujeme, jak jsme 

ovlivněni hloupostmi, iracionálními věcmi, televizí, rekla-

mou a tak podobně. Získáme psychickou pohodu a nadhled.

K tomu, aby tato pohoda setrvala i po návratu do práce, po-

třebujeme využít svého rozumu. Na rozdíl od Pavlovových 

psů totiž víme, o co vlastně jde. Že každé cinkání zvonečku 

neznamená plnou misku jídla, ale že možná jenom někdo 

chce, abychom slintali…

A tak nám všem do nadcházející sezony přeji, abychom si 

vnitřní klid nalezený na dovolené dokázali uchovat a aby 

nám sloužil jako zdroj energie k uskutečňování nových 

předsevzetí. 

 

jan Bejček 
redaktor HSW info
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pŘedSTAvujeme 
ROzHOvOR S DORu STOIcAnEm

zcela výjimečný nápad

Nápad spojit Open House s možností vyhrát latexovou tiskárnu nejnovější generace 

HP Latex 310 je i ve světovém měřítku ojedinělý. Akce probíhala v termínu konání 

veletrhu Reklama – Polygraf a zejména pro mimopražské firmy byla jedním 

z důvodů proč jej navštívit a zároveň se zastavit v showroomu HSW Signall. 

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

Doru Stoican, Low Volume Signage Partner Account Ma-

nager pro region CE & EEM společnosti HP, v rozhovoru 

hodnotí jak samotnou akci, tak situaci na našem trhu.

Jak na vás zapůsobil Open House společnosti HSW Signall 

se soutěží o HP Latex 310? 

Byl to skvělý nápad. Skvěle vymyšlený a provedený. Na zá-

kladě počtu zákazníků, kteří navštívili Open House HSW 

Signall, je patrné, že ho ocenili také oni. Ceny pro vítěze byly 

mimořádné. Nikdo jiný nic takového zatím nerealizoval, ta-

kové nápady potřebujeme. Rád bych pogratuloval vítězům 

a do budoucna jim popřál hodně štěstí. 

Hned od počátku uvedení technologie HP Latex na trh 

před pěti lety začala společnost HSW Signall tyto tiskárny 

nižší a střední třídy nabízet a dosáhla významného podílu 

na trhu v ČR a SR. Jak jste v HP spokojeni se spoluprací 

v tomto segmentu? 

Český a slovenský trh je pro HP velmi důležitý. Věříme, 

že má velký potenciál a technologie HP Latex odpovídá 

požadavkům zákazníků. Je uživatelsky přívětivá, dosahuje 

stabilně vysoké kvality, dobré produktivity a je ohleduplná 

k životnímu prostředí. Uživatelům umožňuje odlišit se 

od ostatních a vytvářet nové inovativní aplikace. Tvrdě 

jsme pracovali na dosažení pozice lídra v segmentu tiskáren 

s nižší a střední produktivitou. Spoléháme na společnost 

HSW Signall jako na partnera, který udrží svůj výborný vý-

kon a pomůže nám posílit vedoucí pozici. Pokud chcete být 

číslo jedna, musíte spolupracovat s těmi nejlepšími.

Budete podporovat HSW Signall v segmentu tiskáren HP 

Latex nižší a střední produktivity i v budoucnu? 

Abychom dosáhli naší pozice na trhu, musíme investovat 

do našich partnerů. Nestačí, aby naši partneři pouze doká-

zali tiskárny prodávat. Musí být schopni poskytovat nejlep-

ší podporu na trhu. Musí držet skladem spotřební materiál 

i náhradní díly a dokázat poskytnout špičkovou prodejní 

a poprodejní podporu. Budeme pokračovat v investici do na-

šeho partnera pro český a slovenský trh, společnosti HSW 

Signall, tak abychom společně úspěšně rostli. Spolupracuje-

me na dalších marketingových aktivitách, které potenciální 

zájemce o tyto technologie určitě zaujmou.

Jaké jsou plány společnosti HP s technologií Latex do bu-

doucnosti? 

HP investovalo mnoho prostředků do vize, která změní 

tiskový trh „dušený“ ředidlovou technologií. Ukázalo se, 

že je to správná strategie. Dnes každý hledá alternativu 

k ředidlovému tisku. Je to lepší pro tiskový průmysl, posky-

tovatele tiskových služeb i pro konečné uživatele tiskové 

aplikace. Takže změna je tady. Budeme nadále investovat 

velké množství prostředků do vývoje latexové technologie, 

dokud nebudeme moci říct, že se stala novým standardem. 

Dali jsme věci do pohybu, nyní je na našich konkurentech, 

aby ukázali, zda jsou schopni přinést technologii, která je 

lepší než HP Latex. c

Doru Stoican 

(vpravo) 

v showroomu 

HSW Signall při 

předávání tiskárny 

HP Latex 310 

zástupci společnosti 

AF BKK panu 

Martinu Beranovi  

Budeme pokračovat v investici 
do našeho partnera, společnosti 
HSW Signall, tak abychom 
společně úspěšně rostli.



pŘedSTAvujeme 
ROzHOvOR S výHERcEm SOuTěžE O Hp LATEx 310
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Tiskárna HP Latex 310

Nejčastěji tištěné 

zakázky na latexo-

vých tiskárnách jsou 

citylighty, backlighty, 

plakáty, tisky do roll-

-upů a samolepky 

Budova tiskárny AF 

BKK byla za velice 

zdařilou rekonstrukci, 

kterou navrhlo 

architektonické 

studio caraa.cz, 

oceněna v roce 2010 

titulem Grand prix 

Národní cena za 

architekturu

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

Jak se daří vítězi?
Třídenní Open House, který jsme připravili v květnu, přitáhl značnou mediální pozornost. 

Možnost vyhrát v soutěži tiskárnu HP Latex 310 byla zcela výjimečná i ve světovém měřítku, 

jak potvrzuje v rozhovoru na předcházející straně zástupce HP Doru Stoican. Chceme vám 

přiblížit, jak se na svůj nový technologický přírůstek dívají ve firmě AF BKK, která novou 

tiskárnu vyhrála. O rozhovor jsme požádali pana Martina Berana

Jak jste v AF BKK přivítali novou latexovou tiskárnu HP 

Latex L310?

Latexová technologie pro nás není neznámá, protože máme 

latexovou tiskárnu HP Designjet L26500. Rozhodně jsme 

však chtěli vědět, co nového přinesla nejnovější generace 

latexové technologie od HP. Usmálo se na nás štěstí a kromě 

informací jsme si z akce HSW odnesli i nejnovější tiskárnu 

HP Latex 310. Z nového stroje máme samozřejmě obrovskou 

radost. Dnes tedy vedle sebe stojí obě latexové tiskárny a je 

na nich dobře vidět, jak vývoj postoupil. Máme zde však 

i ještě starší model HP tiskárny, HP DesignJet 5000. 

Společnost AF BKK je známá především jako ofsetová 

tiskárna. Má u vás velkoplošný tisk své místo?

Jsme poskytovatelem tiskových služeb, nejenom ofsetovou 

tiskárnou a grafickým studiem. Velkoplošný tisk dnes poža-

duje mnoho zákazníků a my jim chceme a ostatně i musíme 

vycházet vstříc. Latexová technologie je díky své univerzál-

nosti velmi dobrou doplňkovou technologií k ofsetu a nový 

model HP Latex 310 nabízí i velmi slušnou rychlost tisku.

Které aplikace tisknete na latexu nejvíc a jak se vám s late-

xovou technologií pracuje?

Uplatnění je opravdu široké. Někdy nastane situace, že 

zákazník potřebuje vytisknout billboard, ale nejčastěji 

produkujeme grafiku pro citylighty, backlighty, plakáty, 

tisky do roll-upů a samolepky, kde vynikne vysoká kvalita 

tisku latexových tiskáren. Latexová technologie je však 

velice univerzální a nabídka vhodných médií pro nejrůz-

nější aplikace je hodně široká, takže kdo má chuť a odvahu 

zkoušet něco nového, určitě najde aplikaci, která nabídku 

jeho služeb udělá výjimečnou. 

Pro zákazníky je výhoda, že tisky jsou ihned suché a po-

užitelné k dalšímu zpracování. Pro nás jako tiskaře je zase 

velmi příjemné pracovat v prostředí bez výparů z prcha-

vých látek. c
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pŘedSTAvujeme 
pOSLEDní DOJmy z vELETRHu

Novinkou v nabídce 

byly praktické 

balíčky pro snadné 

vytvoření malých 

realizací lankových 

systémů 

Nový elegantní 

prosvětlený systém 

Cosign ProfiLED

Pracoviště 

k formátování 

a balení tapet 

z kontinuálního 

tiskového stroje

Nakládací robot 

u plotru Zünd S3 

M-800

FESpA 2015 – ještě       
jedno ohlédnutí
Vydání minulého čísla kolidovalo s termínem konání veletrhu FESPA 2015, 

a tak jste v něm našli pouze jednostránkovou reportáž psanou přímo v Kolíně 

nad Rýnem. Dopřejme si ale ještě jedno ohlédnutí za touto pro signmaking 

nejvýznamnější letošní výstavou.

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

Asi nejdůležitější událostí veletrhu bylo uvedení ekologické 

průmyslové koncepce společnosti Durst nazvané Durst 

Water Technology. Podrobnosti najdete na stranách 10 

a 11. Na straně 24 se věnujeme materiálu Neschen UV dot 

print’n’walk, o kterém jsme se zmínili již v první reportáži. 

Na co nám nezbyl prostor?

orientační systémy cosign
Stánek našeho dlouholetého dodavatele patřil k nejvýraz-

nějším ve svém oboru. Belgický výrobce hliníkových orien-

tačních systémů rozhodně nezahálel a na jeho stánku jste 

mohli najít nové designy a aplikace. Zajímavý prosvětlený 

systém ProfiLED je určen k označování veřejných prostor 

na letištích, nádražích a ve velkých areálech. Pro tiskaře 

představuje příležitost dodávat kompletní systém včetně 

grafiky. Novinkou v nabídce byly praktické balíčky pro 

snadné vytvoření malých realizací lankových systémů.

FotoBa
Expozice italského výrobce automatických řezaček byla 

ukázkou konkrétních konfigurací pro jednotlivé aplikace 

od těch jednodušších až po sofistikované formátování ná-

ročných materiálů v průmyslovém zatížení, například pro 

textilní materiály, kde se využívají řezačky řady XL a XLD.  

Firma Fotoba již kdysi předvedla svůj potenciál pro výkon-

né průmyslové linky uvedením řezaček pro formátování 

výstupů z legendárních tiskáren HP Scitex TurboJet.

Nyní směřuje i k formátování tisků z digitálních konti-

nuálních tiskových systémů. Řezačky Fotoba XLD170 lze 

vybavit příslušenstvím pro formátování jumbo rolí o délce 

až 1000 metrů. 

Zünd
Návštěvníci tohoto stánku se přesvědčili o výstižnosti 

firemního sloganu „Zünd – vaše první volba pro digitální 

řezání“. Důležitým exponátem byl automatický měnič 

nástrojů ARC, který může být osazen až osmi různými 

nástroji. Tím se výrazně zvyšuje možnost naprogramování 

bezobslužného provozu stolového plotru.

Dalším příspěvkem k automatizaci provozu byla ukázka 

nakládacího robota pro plotr Zünd S3 M-800. c
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pŘedSTAvujeme
pOTISk kERAmIky

Duhový paprsek přinesl loni zvláštní cenu projektu Křížová cesta pro Angolu. Malíř 

Ivan Komárek byl požádán o vytvoření cyklu čtrnácti zastavení Krista – křížové 

cesty – pro diecézi v Angole. Požadavkem bylo dílo na keramických obkládačkách ve 

stylu portugalských azulejos, rozpočet byl však více než skromný. 

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

Tento konkrétní příklad dobře ilustruje téma digitálního potisku keramic-

kých obkladů, kterému jsme se podrobně věnovali v minulém čísle našeho 

časopisu. 

Společnosti Atlas Advertising Group, Durst a HSW Signall podpořily tento 

záměr, a tak mohl vzniknout ojedinělý umělecký a sociální projekt. Aka-

demický malíř Ivan Komárek využívá více výtvarných technik. Samotný 

cyklus vzdává hold slavnému českému rodákovi malíři Josefu Führichovi, 

který vytvořil křížovou cestu, jež se stala v 19. století svým způsobem 

standardem pro další zobrazování tohoto tématu.

Pracovní PostuP
Základ samotného díla tvoří cyklus autorských maleb. Ten respektuje 

barevné tóny i následné dělení motivů podle rozměru keramických 

obkládaček. K obrazům se v předtiskové přípravě přidal dekorativní rám 

a popisy jednotlivých zastavení, obrazy se následně naskenovaly velko-

plošným skenerem a v závodě Durstu v Brixenu byly provedeny zkoušky 

tisku a barevnosti po vypálení. Tisk byl realizován na stroji Durst Pic-

tocer, který je navržen pro výrobu designových vzorků a malých kolekcí 

keramických obkladů. Po prvním vypálení potištěných obkládaček byl 

ještě každý výjev ručně dekorován pravým zlatem, opět vypálen a dílo 

bylo připraveno k transportu.

Konečná podoba 

čtrnáctého 

zastavení

Autorská malba 

a plán rozložení 

díla na jednotlivé 

obkládačky

Srovnání barevnosti 

obkládačky před 

vypálením a po něm

Oceněný
tisk na obkládačky

digitální tisK je PerFeKtní
„Byl jsem až překvapen, jak je digitální tisk 

dokonalý, jak nádherně na obkládačkách 

vypadá,“ řekl Ivan Komárek. „Zároveň jsem 

ocenil i to, že bylo možné před samotným 

tiskem provést zkoušky a upravit barevnost 

přesně tak, jak jsem požadoval. Vše jde rychle, 

operativně a výsledek je bezchybný. Pokud 

bude příležitost, tak moc rád tuto technologii 

využiji i v budoucnosti. Byla to pro mě zajíma-

vá zkušenost, která mi ukázala nové možnosti 

pro výtvarnou práci v architektuře.“ c

Před samotným tiskem 
bylo možné provést 
zkoušky a přesně 
upravit barevnost.
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vÝSTROj A vÝZBROj
Hp ScITEx FB750/FB550

ZáKladní Parametry
Tiskárny FB750/FB550 potisknou širokou 

řadu rolových i deskových médií do šířky 

250/163 cm. Dosahují rychlosti až 85/38,9 m2/

hod. Model míchání barev CMYKlClM + W 

(bílá). Maximální tloušťka deskových mater-

iálů je 64 mm, maximální hmotnost je u desek 

68 kg, u rolí do 81 kg.

nové úPravy
Nově navržený vozík s tiskovými hlavami 

přispívá k dosažení vysoce kvalitního tisku. 

Nakládací a vykládací stoly byly upraveny tak, 

aby výrazně omezily riziko poškození okrajů 

potiskovaného média. Dále došlo k vylepšení 

zakládání a vykládání materiálů do stroje. 

FB750/FB550 dokáže tisknout několik archů 

současně. Materiál lze i v plné šířce potiskovat 

bezokrajově. 

Hp Scitex FB750/FB550
marek angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

UV tiskárny HP Scitex FB500 a FB700 jsou na našem trhu velmi oblíbené především díky 

příznivému poměru ceny a kvality. Někteří zákazníci v České republice a na Slovensku 

využívají i několik tiskáren této řady současně. Nové provedení FB550 a FB750 posouvá 

parametry těchto strojů o třídu výše.

Vyšší kvalita, produktivita a spolehlivost

inovace přinesly lepší kvalitu tisku, což se 

projeví především u jednolitých barevných 

ploch. Nová konstrukce minimalizuje vibrace 

a tím omezuje možnost vertikálního pruhová-

ní. Tiskový mód Photo přináší vyšší saturaci 

barev a opacitu bílé a úprava tiskových hlav 

zvyšuje produktivitu o 12 %.

   

FlexiBilita
Přechod mezi tiskem na deskové a rolové 

materiály je snadný a rychlý. Přibyla možnost 

přidat odvíječ rolových materiálů přímo 

na nakládací stůl. Je to nejsnadnější a nej-

rychlejší cesta jak během pár vteřin tisknout 

na materiály z role. 

KomPaKtní roZměry
Tiskárny HP Scitex FB750 a 550 jsou odpovědí 

na obvyklý nedostatek místa v provozu. Oba 

stroje jsou mimořádně kompaktní a nenároč-

né na plochu. Stoly jsou mobilní a dají se lehce 

složit. Model FB550 má šířku 2,8 m a délku 

3,2 m včetně nakládacích i vykládacích stolů. 

Konkurenční tiskárny se srovnatelnými para-

metry mají délku téměř pět metrů.  

PrůBěžné worKFlow a PříZnivá 
cena
Zakládání média, jeho potisk a vykládání 

probíhají současně. Tak dochází k časovým 

úsporám, protože obsluha může s materiálem 

manipulovat, aniž by musela čekat, až stroj 

dotiskne. Oproti tiskárnám s pevným „true 

flatbed“ stolem, kde se materiál během tisku 

nepohybuje, dosahuje tiskárna HP Scitex 

FB750/550 asi o 17 % vyšší produktivity za mi-

mořádně atraktivní cenu. c
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vÝSTROj A vÝZBROj

Hp ScITEx FB750/FB550

Typické aplikace

PoP/Pos
Možnost potisku široké řady rozmanitých 

médií – pevných i flexibilních – dovoluje 

rozšířit nabídku služeb o kampaně tištěné 

na různorodé materiály. Na jedné tiskárně 

tak lze realizovat stovky unikátních aplikací 

v místě prodeje. 

venKovní Značení (outdoor 
signage)
UV tisková technologie zajistí odolnost tisků 

bez použití laminace jak u krátkodobých, tak 

střednědobých venkovních aplikací. Vysoká 

kvalita tisku jim zase dodá atraktivitu i při 

realizacích určených pro krátkou pohledovou 

vzdálenost.

stojany
Tiskárny FB750/FB550 umí tisknout na ex-

trémně silné materiály až do 6,4 cm. Díky 

pružnosti a vysoké odolnosti inkoustů tak 

nabízí téměř nekonečné možnosti při výrobě 

prodejních a reklamních stojanů.

umění a deKorace
Umělecké reprodukce, autorská díla nebo fo-

tografie  najdou uplatnění v oblasti interiéro-

vého designu – v hotelech, restauracích, 

klubech a dalších komerčních prostorách. 

Tisk na netradiční tiskové materiály, jako je 

hliník, dřevo, sklo, zrcadla nebo akrylát, ještě 

umocní výsledný dojem.

sPeciality
Volitelná výbava White Upgrade Kit dovolí 

pracovat s texturami v grafice v podobě lesklé 

nebo matné parciální vrstvy či využít meta-

lické efekty u exkluzivních tisků pro náročné 

klienty. Další atraktivní aplikací je vysoce 

saturovaná prosvětlená grafika se sytými 

a zářivými barvami.

aPliKace do výloH a na sKlo
White Upgrade Kit  také umožňuje využít bílý 

inkoust pro zvýšení neprůhlednosti u všech 

transparentních, translucentních nebo tóno-

vaných materiálů. Bílá barva otevírá mnoho 

dalších možností pro kreativní práci s barev-

ným nebo čirým podkladem. c
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pŘedSTAvujeme 
HISTORIE DEkORAcE SkLA

Názory odborníků na to, komu patří prvenství 

ve výrobě skla, se různí. Někteří za objevitele 

výroby skla považují Číňany, jiní Féničany, 

Indy nebo Židy. Vysoce pravděpodobná je 

i možnost, že sklo bylo objeveno současně 

na mnoha místech. Jaká jsou fakta?

starověK
Sklo se zdobilo již ve starém Egyptě. Nádoby 

se malovaly hlinkami, které se nevypalovaly 

a držely na skle pomocí fermežového pojiva. 

Na začátku našeho letopočtu se v římském 

císařství začaly využívat vypalovací barvy. 

Tyto barvy se skládaly z jemně rozetřených, 

snadno tavitelných sklářských směsí, které 

se připravovaly pomocí pojiv a nanášely se 

štětci. Zahřátím ve sklářské peci se nanesené 

barvy natavily na nádobu. V této době se rov-

něž zdobily ryté kresby na nádobách lístko-

vým zlatem, které se pomocí pojiva nanášelo 

do rýh kresby. 

středověK
13. století

Po pádu Konstantinopole v roce 1204, kdy 

byla Byzanc drancována čtvrtou křižáckou 

výpravou, poskytla Benátská republika azyl 

byzantským sklářským mistrům. Dostalo se 

jim velkých výsad, ale prakticky byli inter-

nováni na ostrově Murano, který nesměli 

opustit. Díky monopolnímu přístupu Benátek 

k mnoha surovinám si benátské sklo a zrcadla 

udržely svou proslulost a jedinečnost až 

do přelomu 18. a 19. století. Pak je na světových 

trzích začalo porážet české sklo.

14. a 15. století 

V polovině 14. století byla objevena žlutá 

lazura. Používala se k malbě oken. Šlo o směs 

vyžíhaného okru, rozmělněného a smícha-

ného se sulfidem stříbrným. Po vypálení 

směsi se okrový povlak odstranil. V 15. století 

zdobení skla
v lidské historii

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

Umění výroby skla je doloženo již ze starověku. V britských muzejních sbírkách najdeme 

artefakty ze skla již z dob první egyptské dynastie asi 3300 let před Kristem. Materiál 

atraktivní sám o sobě se pak v různých civilizacích lidé pokoušeli zdobit, a tím ještě zvýšit 

jeho přitažlivost a prodejní cenu. Tato potřeba přetrvala i do dnešních dní.

3

2

1

4

5



malířským technikám, především k malbě 

švarclotem (černý nebo černohnědý kontu-

rovací email) a transparentním technikám. 

Začal se formovat styl dnes označovaný jako 

art deco, podle první mezinárodní výstavy 

dekorativního umění v Paříži roku 1925.

20. století

Zejména 60. a 70. léta přinášejí do architektu-

ry prosklené fasády budov, které jsou trendem 

i v současnosti. Sklo se tak stalo doslova 

stavebním materiálem a začalo lákat k dalším 

dekoracím. Otevřely se dveře digitálnímu 

věku dekorace skla. c

HSWINFO ZÁŘÍ 2015        9

Konec 18. a začátek 19. století

Kolem roku 1815 se začal ve světě prosazovat 

malířský ateliér Bedřicha Egermanna v Po-

levsku a později i v Boru. Skla mléčná, matová 

i barevná zdobil emailovými barvami. Malíř-

skými technikami dekoroval znovuobjevenou 

žlutou lazuru. Vynalezl červenou lazuru a li-

thyalin, kterým napodoboval polodrahokamy. 

Sklo bylo zdobeno brusem a malířskými tech-

nikami spojenými s použitím zlata a emailo-

vých barev. Začaly se využívat i reprodukční 

techniky – razítkování, ocelotisk, sítotisk…

Začátek 20. století

Začátkem 20. století dochází ke zklidnění 

tvarů, výzdoba skla se vrací k tradičním 

byl vyroben smalt odpovídající barvě masa, 

k jeho výrobě bylo použito oxidu železitého. 

V dalším období vzniká celá škála barevných 

odstínů.

17. století

Za vlády císaře Rudolfa II. se Čechy stávají 

střediskem sklářských umělců a nastává 

velký rozmach českého sklářství. 

Koncem století se uplatňují olejové barvy, 

které však příliš dobře nedržely, a také zlaté 

a stříbrné fólie, které se kombinovaly s ry-

tými dekory. Více než půl století zajišťovalo 

ochranu motivu dvojstěnné sklo. Dvojstěnky, 

zvané i tuplovky, jsou sklenice, které byly 

zabroušeny jedna do druhé a na okrajích byly 

zatmeleny. Dekor byl umístěn mezi stěnami 

obou sklenic. 

novověK
18. století

V Českých zemích se rozvinula výroba brou-

šeného křišťálového skla a české sklo se stalo 

sklem světovým díky své naprosté bezbarvos-

ti a lesku, jimiž úspěšně soutěžilo se sklem be-

nátským. Vzkvétala také výroba tabulového 

skla a výroba nepravých drahokamů a perel.

1) Sklo provází lidskou civilizaci již dlouhých pět 

tisíciletí – egyptské korálky

2) Murano glass je populární dodnes

3) Další ukázka starověkého sklářského řemesla

4) Byzantští skláři přinesli díky svému umění 

Benátkám věhlas a prosperitu na několik století 

5) Barevné přítmí gotických katedrál uklidňuje 

i srdce moderního člověka

6) Dvojstěnky jsou sklenice, které byly zabroušeny 

jedna do druhé a dekor byl umístěn mezi jejich 

stěnami 

7) Dekorace skla nebyla výsadou jenom nejbohat-

ších vrstev

8) Vitráže ve stylu art deco našly uplatnění i v sou-

kromé architektuře 

9) Značka Moser dělá vynikající renomé českému 

sklu dodnes

10) Prosklené fasády budov, které se začly uplat-

ňovat ve větší míře v druhé polovině 20. století, 

rozšířily možnosti využití potisku skla

6

9

7

8

10

pŘedSTAvujeme

HISTORIE DEkORAcE SkLA
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TecHNOlOgIe 
DuRST

Díky své všestrannosti a univerzalitě nabývá digitální vel-

koformátový tisk stále více na významu. V souvislosti s tím 

je třeba řešit jeho dopady na životní prostředí. UV vytvr-

ditelné inkousty jsou v porovnání s předchozími solventy 

mnohem ekologičtější, ale striktnější environmentální stan-

dardy a předpisy vyžadují další alternativu. Řešení využíva-

jící vodou ředitelné inkousty je oproti současným tiskovým 

systémům mnohem dál. Durst je první firma na světě, která 

taková řešení a inkousty nabízí.

durst – ZnačKa BeZ solventní stoPy
Firma Durst se od počátku svého působení v segmentu 

velkoplošného tisku soustředila na vývoj vlastních UV 

inkoustů bez obsahu solventní složky. Ani tato technologie 

však není zcela bez rizika vzhledem k možné migraci in-

koustových částic. Konvenční inkousty totiž obsahují látky 

s krátkým molekulovým řetězcem, které mohou migrovat 

z obalu do potravinového výrobku, pokud mezi nimi není 

nějaká fyzická překážka, jako např. skleněná lahev oddělu-

jící obal od obsahu. Je možné použít UV inkousty s nízkou 

migrací, ale je tu ještě lepší řešení.

„V souladu s naší firemní filozofií jsme chtěli zabránit dal-

šímu ohrožování životního prostředí inkousty, které jsou 

jedovaté pro vodní organismy a škodlivé pro řadu dalších, 

protože nejsou přirozenou cestou rozložitelné,“ vysvětluje 

Barbara Schulz, výkonná ředitelka Durst Phototechnik 

v Lienzi, a dodává: „To znamenalo vyvinout inkoust bez 

speciálních monomerů, fotoiniciátorů a dalších přísad. Tyto 

Durst Water Technology
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Letošní veletrh FESPA byl místem, které se zapíše do dějin polygrafie. Představení tiskárny 

Rho WT 250 HS bylo přelomovou událostí na cestě k trvale udržitelnému rozvoji tiskového průmyslu. 

Dvě písmena – WT, zkratka označení Water Technolgy – znamenají zcela nový směr v technologii 

velkoplošného tisku s využitím inkoustů na vodní bázi se zcela novými vlastnostmi. 

Expozice 

společnosti Durst 

na letošním 

veletrhu FESPA 2015, 

která se zapíše do 

historie polygrafie

Barbara Schulz, 

výkonná ředitelka 

Durst Phototechnik 

v Lienzi

Sublimační linka 

k přímému potisku 

textilu Rhotex HS



inkousty dnes tvoří hlavní proud v průmyslovém velkofor-

mátovém tisku a jsou v tomto segmentu nepostradatelné 

a nenahraditelné.“

co mají sPolečné inKousty a KosmetiKa?
Při vývoji nových „zelených“ inkoustů bylo velkou výzvou 

najít řešení, které neznamená zdravotní nebezpečí pro 

společnost, funguje na všech materiálech a umožňuje 

snadnou recyklaci. „Začali jsme s vývojem před třemi lety 

a letos na jaře jsme uvedli na trh hotové řešení,“ pokračuje 

Barbara Schulz, „výsledkem je zcela nový typ tiskových in-

koustů, který je čistou, bio kompatibilní alternativou pro UV 

akrylové inkousty. Rakouský Výzkumný ústav Christiana 

Dopplera označil tento projekt za vysoce inovativní a zahájil 

s Durstem širokou spolupráci.“

Složení těchto inkoustů zůstane zatím samozřejmě 

tajemstvím. Vedoucí vývoje Dr. Sebastian Lenz však 

alespoň naznačuje: „Používáme technologii, která je běžná 

ve flexotisku. To vyžaduje kulaté plastické částice o veli-

kosti zhruba 100 nanometrů. Ty jsou rozpuštěny ve složité 

sloučenině, která obsahuje vodu, biologicky rozložitelné 

komponenty jako např. glycerin a propylenglykol, které se 

často využívají například v kosmetickém průmyslu a nejsou 

zdraví škodlivé.“

Infračervené vysoušeče nebo fény s teplým vzduchem 

potištěný materiál zahřejí, takže se nanočástice a pigmenty 

rozpustí a spojí do jednolité barevné vrstvy, která perfektně 

přilne k jakémukoli materiálu.

Ohledně barevného rozlišení, světlostálosti, odolnosti 

a šířce barevného spektra – gamutu – jsou nové inkousty 

více než srovnatelné s UV vytvrditelnými inkousty. Navíc 

nové inkousty nejsou ani dražší. Hlavní rozdíly najdeme 

ve struktuře inkoustové vrstvy, která je plošší a má vyšší 

Detailní pohled na 

výstup tisků

Nakládání kartonu 

do tiskárny Dusrt 

Rho WT 250 HS 

UV a vodou ředitelné 
inkousty si vzájemně 
nekonkurují, naopak se 
velmi dobře doplňují.

TecHNOlOgIe

DuRST
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úroveň lesku. V závislosti na aplikaci můžeme říct, že UV 

a vodou ředitelné inkousty si vzájemně nekonkurují, naopak 

se velmi dobře doplňují. 

durst je První a Zatím BeZ KonKurence
Jedním z nejnáročnějších úkolů byla úprava tiskové hlavy 

tak, aby byly nanokapky schopné projít mikronovými 

tryskami, aniž by je ucpávaly. Dalším požadavkem byla 

minimální spotřeba tepelné energie pro proces sušení.

Nová éra vodou ředitelných polymerických inkoustů spolu 

s technologickým pokrokem si vyžádaly vývoj nové řady 

tiskáren. Retro konvenční ink-jetové tiskárny nebyly řeše-

ním, protože bylo potřeba používat jiné materiály.

Přestože v tomto segmentu zatím není žádný konkurenční 

produkt, předpokládá se, že budoucnost velkoformátové-

ho ink-jetového tisku půjde právě touto cestou. Evropský 

regulační úřad pro registraci, schvalování a autorizaci 

chemikálií vydává stále přísnější normy, stejně jako seznam 

doporučených látek a schválených chemikálií „positive-

-list“. Mezinárodní snaha organizací, jako je například GHS 

(organizace dohlížející na obsah chemikálií v obalovém 

průmyslu), jasně jde cestou Rho WT. Až zesílí vliv regionál-

ních organizací a norem, jako např. Nordic Swan, a zvýší se 

poptávka velkých značek po ekologičtějším a ekonomičtěj-

ším řešení, stane se Rho WT standardem.

tisKárny s logem wt
Kromě „vodníka“ Dusrt Rho WT 250 HS, který je vhodný 

k potisku vlnité lepenky, kartonu, PVC desek, fólií, papíru, 

dřeva i bannerů, nesou ekologické označení WT i tiskárny 

pro potisk textilu. Sem patří sublimační linka Rhotex HS, 

tiskárna Rhotex 180 TR a linka pro potisk textilu všeho 

druhu Kappa 320. c
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pRůmYSlOvÝ TISK 
DEkORAcE SkLA
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Digitální věk 
dekorace skla

Když se v roce 2004 objevila na veletrhu Drupa první digitální UV tiskárna, všichni 

od ní očekávali, že dokáže potisknout prakticky cokoli, tedy i sklo. Od té doby se s tímto 

materiálem digitální tiskaři více či méně úspěšně potýkají. Různé firmy přicházely s různými 

technologiemi a společnost Durst se vždy pohybovala v jejich čele. Dnes však již pevně stojí 

na stupních vítězů.

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

Dekorativní potisk skla má obrovský potenciál. Sklo je 

materiál, který se uplatní v hojné míře jak v interiéru, tak 

v exteriéru. Všechny odhady vývoje trhu digitálního tisku 

upozorňují na rostoucí poptávku po digitálně potištěném 

tabulovém skle. Podle odhadu společnosti IT Strategies 

se z objemu 0,02 miliardy USD v roce 2012 dostane do roku 

2022 na objem 0,1 miliardy USD. Ve srovnání s textilem, jenž 

podle stejné analýzy dosáhne objemu až 8 miliard USD, to 

není až tak závratný nárůst, je to však segment, kde se první 

investoři mohou velmi dobře prosadit. Dynamika technolo-

gického vývoje tomuto potenciálu odpovídá.

durst digital glass decoration system
V roce 2007 Durst na veletrhu FESPA představil svůj Digital 

Glass Decoration System. Na sklo se nanášel speciální pod-

kladový primer, který se vytvrzoval UV světlem a vytvořil 

vhodný podklad pro UV digitální tisk. Vývoj pokračoval 

a v roce 2010 Durst uvedl své Sol-Gel UV inks pro potisk skla 

určeného do náročných podmínek. Koloidní směs organicky 

pigmentovaných barviv byla specificky vyvinuta pro tisk 

na sklo. Inkousty dosahovaly vysoké adhezivity a trvan-

livosti při dodržení přísných ekologických standardů 

společnosti Durst.

PožadavKy Průmyslu
Rostoucí obliba skla jako stavebního materiálu mezi ar-

chitekty a projektanty pro stavbu pasivních domů a fasád 

budov přivedla Durst k myšlence vyvinout digitální tiskový 

systém pro potisk okrajů skla. V roce 2012 byla na trh uve-

dena tiskárna Rho XY. Použité anorganické inkousty jsou 

dostatečně odolné vůči působení slunečního záření. Stroj je 

určen především pro potisk okrajů skel prosklených fasád, 

automobilových skel a solárních panelů. Systém tiskne 

přímo na sklo, a to bez nutnosti aplikace primeru. Potištěné 

sklo se zahřeje na 650 °C, takže se skleněné mikročástice 

obsažené v inkoustu nataví a vytvoří dokonalý sytě černý 

povrch.

Tento systém je navržen pro plně automatizované výrobní 

linky a zvládne průmyslový objem výroby – od naložení 

skleněných tabulí přes jejich odebírání z tiskárny až po ko-

nečné zapečení. Výhodou je kontinuální zpracování zakázek 

V roce 2010 Durst 

uvedl své Sol-Gel 

UV inks pro potisk 

skla do náročných 

podmínek. Tisky 

snášely vlhké 

prostředí i vysoké 

teploty.

Tiskárna Durst 

Rho XY byla 

první technologií 

Durst pracující 

s anorganickými 

inkousty. Je určena 

především pro 

potisk okrajů skel 

pro stavebnictví 

a automobilový 

průmysl.
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pRůmYSlOvÝ TISK 
DEkORAcE SkLA

různých rozměrů, od kusových až po velké série. Zkušenosti 

s anorganickými inkousty byly impulsem k dalšímu vývoji, 

který vyvrcholil představením tiskárny Durst Rho Vetrocer 

na loňském veletrhu Glasstec 2014. 

sPolečný PodniK na výroBu 
anorganicKýcH inKoustů
Globální dosah společnosti Durst potvrzuje i založení spo-

lečného podniku VetroCer s indickým partnerem, firmou 

Ceradecor. Vzájemná spolupráce začala prodejním zastou-

pením na indickém trhu v roce 2012. Společná firma se 

sídlem v New Delhi vyrábí anorganické inkousty a speciální 

roztoky pro digitální potisk skla. Vývoj těchto speciálních 

inkoustů významně přispěl k uvedení přelomové tiskárny 

Durst Rho Vetrocer na veletrhu Glasstec 2014.

durst rHo vetrocer 250
Tato tiskárna slouží výhradně k potisku skla. Kombinuje 

všechny výhody modelové řady Durst Rho, jako jsou konti-

nuální tisk bez přerušení, vysoká produktivita a optimální 

tisková kvalita, pro skleněné desky jakékoli délky s šířkou 

do 1,6 m respektive 2,5 m nebo 3,2 m dle konkrétního modelu. 

Důležitým konstrukčním prvkem je speciální transportní 

mechanismus, který bezpečně manipuluje se skleněnými 

deskami během tisku. Stroj Rho Vetrocer je konstruován 

pro průmyslové zatížení v provozu 24/7.

Dodává se v několika variantách s tiskovou šířkou 160 cm, 

250 cm a nově dokonce 320 cm a s různou rychlostí tis-

ku, která se pohybuje v závislosti na tiskovém módu od 

25 m2/hod do 200 m2/hod.

Digitálně potištěné 

sklo se uplatní 

v komerčních 

i soukromých 

interiérech. Těm 

minimalistickým 

dokáže dodat 

nezaměnitelnou 

atmosféru a punc 

originality.

Manipulovat 

s potištěnou 

skleněnou  tabulí 

není snadné, 

výsledný efekt však 

stojí za to
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pRůmYSlOvÝ TISK

DEkORAcE SkLA

inKousty durst vetrocer
Tyto inkousty obsahují anorganické pigmenty a drobné 

částice skloviny – frity. Další složkou je nosná kapalina 

a disperzní činidla. Inkoust je aplikován přímo na sklo, váže 

se na ně trvale během fáze konečného zapékání uvnitř pece 

za teploty v hodnotách 680–700 °C. Frity se během kalicího 

procesu rozpustí a spojí s potiskovaným sklem a výsled-

kem je jednotná, hladká a velmi odolná skleněná vrstva 

s grafickým motivem. Inkoust Durst Vetrocer využívá 

vybrané netoxické kovové pigmenty a frity z bezolovnaté 

skloviny. Je dostupný v barvách RBGYK, volitelně s matným 

inkoustem satinato. Tisky jsou perfektně odolné vůči UV 

záření, a navíc je inkoust aplikován ve vrstvách > 60 g/m2, 

takže takto dekorované sklo brání nežádoucím pohledům. 

Skleněné keramické inkousty se používají pro tisk na ploché 

sklo. Technologie je vhodná i pro kalená skla a potisknuté 

tabule lze využít k výrobě lepeného skla.

Kdo dosáHne na vysoce luKrativní 
ZaKáZKy?
Na tiskárně Rho Vetrocer 250 lze produkovat lukrativní za-

kázky, které byly v minulosti nerealizovatelné. Čas potřebný 

k potisku skla se v porovnání se sítotiskem extrémně snížil 

a náklady se i u menších zakázek dostaly na reálnou, trhem 

běžně akceptovatelnou úroveň. Flexibilita výroby a krátké 

dodací lhůty jsou dalšími důvody, které hovoří pro Durst 

Vetrocer.

Dekorace skla může být nyní skutečně inovativní a dostává 

se do fáze design-to-print, návrh putuje z počítače designéra 

přímo do výroby. Samozřejmostí je personalizace, práce 

s variabilními daty a přesné panelování tištěného motivu. 

Potištěné sklo tak mohou architekti a interiéroví designéři 

použít bez dalších omezení.

Durst Vetrocer umožňuje potiskovat skla na prosklené 

fasády, různé interiérové aplikace, dekorace restaurací 

a hotelů, obchodních prostor a výstavních expozic. Lze 

kooperovat s výrobci nábytku nebo dodávat dělicí stěny 

do interiérů. Použití dekorativního skla zkrátka dostává 

zcela nový rozměr. 

První Durst Vetrocer na světě byl nainstalován v provozu 

rakouské společnosti Lang + Lang, která se specializuje 

na tisk pro reklamu a architekturu. Držme palce prvnímu 

investorovi, který se pro tuto technologii rozhodne u nás. c

Durst Rho Vetrocer 

250 znamená přelom 

v dekorativním potisku 

skla

Frity skloviny obsažené 

v inkoustu Durst 

Vetrocer se při zapékání 

nataví, obalí pigmenty a 

po vychlazení se potisk 

stane nedílnou součástí 

potištěné skleněné 

tabule

důležité tecHnologie
Konstrukce tiskárny využívá několik ověřených řešení. 

Piezoelektrické tiskové hlavy pracují s variabilní velikostí 

kapky a dosahují rozlišení 800 dpi. Systém Continuous Flow 

Technology, převzatý z tiskáren Durst Gamma, zase zajiš-

ťuje nepřetržitou cirkulaci inkoustu v tiskových hlavách. 

Při potisku skla stejně jako při potisku keramiky je totiž 

důležité zabránit usazování anorganických pigmentů. 

Do linky před tiskárnu je zařazena mycí a sušicí jednotka 

z nerezové oceli. Zařízení je plně automatické, nejprve vede 

sklo sekcí, kde dojde k předmytí dvěma vysokotlakými 

tryskami, sklo pak putuje přes mycí sekci obsahující dva, tři 

nebo čtyři propojené cylindrické kartáče a nakonec vstupu-

je do sušičky tvořené dvěma spojenými tryskami vypouš-

tějícími vzduch vysokotlakým ventilátorem. Zařízení se 

dobře udržuje, motor nabízí různé funkce a design odpovídá 

specifickým potřebám zpracování vysoce křehkého mate-

riálu. V jednotce je ze skla jakékoli tloušťky odstraněn prach, 

mastnota i zbytky obalů. 

Za tiskárnou je zařazena infračervená sušicí jednotka, která 

materiál zahřeje na 200 °C a předsuší nanesený inkoust. 

Sklo pak pokračuje k peci, kde se inkoust zafixuje a stane se 

permanentní součástí skleněné tabule.

Linku specialisté z Durstu doladí vždy pro konkrétního 

zákazníka tak, aby mohla být integrována do provozů, 

kde jsou již v činnosti některé technologie třetích stran. 

Standardizované DXF (Drawing Exchange Format) rozhraní 

dovolí pohodlně začlenit tiskárnu do firemního workflow 

a softwaru pro výrobu skla.

Tiskové systémy 
Rho Vetrocer 250 i Rho XY 
jsou konstruovány pro 
průmyslové zatížení.



další důvod K návštěvě – mutoH valuejet 
1924w
Pro potřeby sublimace najdete v našem showroomu tiskár-

nu s pracovní šířkou 1,9 metru, která vyhovuje rozměrům 

materiálů běžně zpracovávaných v textilním průmyslu. 

Zvládá potiskovat všechny obvyklé transferové papíry 

s gramáží 66–150 g/m² rychlostí 10,8–56,2 m²/hod. 

Tento model jsme pro prezentaci v showroomu zvolili kvůli 

jeho spolehlivosti a atraktivní šířce. Sublimace je dnes stále 

více využívána v oblasti bytových dekorací a módního 

průmyslu. Tyto trhy mají velký potenciál a jsou schopny 

generovat slušné zisky. Nesmíme však zapomínat ani 

na tradiční signmakingový sortiment, jako jsou vlajky, soft 

signage, prezentační systémy a výstavní expozice – i zde 

najde sublimace uplatnění. c
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TecHNOlOgIe 
TISkáRny k pOTISku OBJEkTů A TExTILu

malý zázrak v showroomu 
mutoh valueJet 426 uF 

Prohlédnout si tuto stolní UV tiskárnu určitě stojí za to. Mohli jste si jí všimnout 

na stánku společnosti Mutoh na výstavách, ale tam není zpravidla možnost skutečně se 

s exponáty seznámit. Tiskárna je to velmi úspěšná, letos dokonce obdržela ocenění EDP 

Awards Nejlepší víceúčelová tiskárna pro potisk objektů. Zveme vás tedy do našeho 

showroomu, kde si na ní můžete vyzkoušet své nápady.

Stolní tiskárna nejde na první pohled s profesionálním 

signmakingem dohromady, ale jinak než jako profesionální 

tuto tiskárnu s rozměry 1188 × 839 × 545 mm (šířka × hloubka 

× výška) označit nelze. Hmotnost 75 kg však již každého pře-

svědčí, že tiskárna Mutoh ValueJet 426 UF je konstruována 

pro skutečnou produkci.

PotisK Předmětů lusKnutím Prstů
Zvolená technologie LED UV pracuje bez zbytečného 

zahřívání, a proto lze potiskovat i materiály citlivé na teplo. 

Tisková oblast na vakuovém stole má rozměr 483 × 329 mm, 

výška vložených předmětů může být až 7 cm, maximální 

hmotnost 4 kg a pracovat lze v režimu CMYK a volitelně 

CMYK+bílá+lak. 

Pro výrobce malých sérií dárkových předmětů, ale i pro 

různé průmyslové aplikace je tato tiskárna velmi užitečným 

pracovním nástrojem. Zákazník si může nechat potisknout 

prototypy spotřebního zboží a obalů, výrobce reklamního 

zboží zase dokáže vyrábět osobní dárky, suvenýry a různá 

ocenění. Produkce štítků, obtisků a známek je vhodná i pro 

subdodávky partnerům z průmyslové výroby. Atraktivní 

jsou tisky na skleněné láhve.

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

Ovládací panel VJ 

426 UF nepůsobí 

jako ze „stolní“ 

tiskárny

Digitální potisk 

textilu je rychle 

a dlouhodobě 

rostoucím trhem

Tisky vypadají 

skvěle i na opravdu 

hodně zaoblených 

předmětech

Mutoh ValueJet 

1924W k potisku 

transferového 

papíru 

sublimačními 

inkousty a Mutoh 

ValueJet 426 UF 

k potisku objektů
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kDO JE kDO 
v HSW SIGnALL

V loňském roce vznikl v HSW Signall nový projekt 

s názvem Industriální tisk. Jeho cílem je najít uplat-

nění pro špičkové průmyslové technologie našich 

dodavatelů v různých průmyslových odvětvích mimo 

reklamu. Tváří tohoto projektu je David Hlaváč, který 

má mnoho zkušeností s působením v mezinárodním 

prostředí a dobře zná i domácí trh. Pro HSW Signall 

pracuje jako konzultant.

Čím tě oslovil projekt Industriální tisk HSW?

Před mnoha lety jsem byl na úplném začátku spolu-

práce HSW s firmou Durst. Za těch více než 13 let se 

v segmentu velkoformátového tisku prodalo v České 

republice a na Slovensku mnoho tiskáren. Durst je 

však unikátní ve své schopnosti multiplikovat techno-

logický náskok svých tiskáren do dalších nových trhů. 

Právě to mne lákalo nejvíc. Zatímco ostatní výrobci 

používají stejnou platformu svých strojů pro různé 

trhy, Durst vyrábí speciální technologie pro potisk 

skla, textilu, kovu, dřeva nebo keramiky. Lákal mne 

právě ten široký záběr a nové trhy – od automobilové-

ho průmyslu po tisk fotovoltaických článků na pálené 

tašky nebo skleněné fasády (což je projekt, který je 

momentálně ve fázi testů).

David Hlaváč

Má již nyní český průmysl dostatečný potenciál pro 

implementaci průmyslových digitálních technologií?

Určitě ano. Například Škoda Auto je ukázkou toho, jak 

může v našich podmínkách fungovat globální a velmi 

úspěšná značka. V textilním průmyslu je inovativní 

například broumovská Veba. V nábytkářství nás 

geograficky jen těsně minula instalace velké 2,5m prů-

myslové linky Durst na potisk dřeva, která je ve firmě 

Kronospan v polském Pustkowě. Zajímavé jsou i pro-

jekty k potisku skla, které rozvíjíme například s AGC 

nebo Saint Gobain. Stejně jako umělecké projekty 

potisku skla, jež realizuje Preciosa nebo Lasvit. 

Průmyslové prostředí je pro HSW Signall nové. Má 

přední pozice společnosti na signmakingovém trhu 

význam jako reference i pro jiná odvětví?

Určitě má. Pro průmyslový segment je důležitý provoz 

24/7. Proto je také nepostradatelné servisní zázemí 

a zkušenosti.

anKeta

Oblíbená hudba: 

Rolling Stones, Jarek Noha-

vica, Candy Dulfer.

Nejoblíbenější kniha: 

Malý princ.

Nejoblíbenější jídlo: 

Pizza.

Záliby: 

Rodina, sport.

Oblíbený citát či přísloví: 

Neumíš-li, naučíme Tě. 

Nemůžeš, pomůžeme Ti. 

Nechceš, rozloučíme se… 

Tomáš Baťa

Tři věci, které bys chtěl mít 

s sebou na pustém ostrově: 

Tobiáš, Kryštof, Adéla (moje 

tři děti )

kdo je kdo?
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z pevných desek tak dobře vypadající základnu. Při pohledu na aplikace 

využívající Expolinc Panel Base nám nezbývá než souhlasit.

FaBric wall
Kdo chce být se svou prezentací opravdu „in“, zvolí textil. Tento materiál je 

už svou podstatou velmi přitažlivý a člověku blízký. Díky latexové techno-

logii, UV tisku a sublimaci je velmi snadné využít jeho typické vlastnosti, 

nízkou hmotnost a snadnou aplikaci.

Na veletrhu FESPA 2015 předvedla společnost Expolinc svůj prezentační 

systém Fabric Wall vyvinutý speciálně pro textil. Díky němu lze vytvořit 

stabilní, ale zároveň lehké textilní pozadí, které se snadno přenáší. V na-

bídce se objeví koncem tohoto roku.

soFt image a soFt image counter
Pokud se nemůžete nového textilního systému dočkat a máte technologii 

vhodnou k potisku textilu, využijte systém Soft Image, který umožňuje 

vytvořit velkou textilní stěnu, která se dá pohodlně a rychle složit i rozlo-

žit a díky nízké hmotnosti se snadno transportuje. K dispozici je i promo 

pult Soft Image Counter.

PoPuP magnetic
Další vylepšení tohoto populárního prezentačního systému přináší různé 

doplňky a rozměrové varianty. PopUp Magnetic lze objednat se zaoblený-

mi nebo rovnými stranami, v různých výškách a s poličkami umístěnými 

podle potřeby. c

Nový katalog prezentačních systémů společnosti Expolinc najdete 

na našich webových stránkách v sekci Katalogy ke stažení. Švédský 

výrobce exkluzivních prezentačních systémů často indikuje trendy 

v oblasti velkoformátového digitálního tisku. Vězte tedy, že nyní se 

do popředí dostává přímý potisk desek a tisk na textilní média. 

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

Katalog firmy Expolinc pro rok 2015 ukazuje, 

jak maximálně využít potenciál prezentač-

ních systémů. V přehledných tabulkách se 

velmi rychle zorientujete – najdete zde do-

stupné rozměry a možné kombinace systémů. 

Navíc si ověříte, co je trendy.

exPolinc Panel Base
Tento oboustranný podlahový systém umož-

ňuje snadno, rychle a bez nutnosti vrtání 

instalovat potištěné, polepené nebo tvarově 

ořezané desky až do tloušťky 19 mm. Je tvořen 

elegantní hliníkovou základnou nebo párem 

patek s gumovými podložkami pro ochranu 

podlahy. Panel je stabilní, stojí rovně a lze ho 

přemisťovat včetně připevněných patek. V ka-

talogu se uvádí, že ještě nikdy neměly panely 

Systémy Expolinc 2015

pŘedSTAvujeme 
DISpLAy SySTémy

PopUp Magnetic 

nabízí širokou řadu 

variant provedení

Soft Image lze 

snadno složit 

i rozložit

Ještě nikdy neměly 

panely z pevných 

desek tak dobře 

vypadající základnu, 

jako je systém 

Panel Base

Na konci roku 2015 

bude v prodeji nový 

systém pro textilní 

grafiku Expolinc 

Fabric Wall (nahoře)

T H E  E X P O L I N C  C O L L E C T I O N  2 0 1 5
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pŘedSTAvujeme
nOvý DESkOvý mATERIáL

Evropský výrobce deskových materiálů 3A Composites představil letos v květnu nový papírový sendvič 

pro interiérové reklamní kampaně. Název Dispa vznikl spojením slov Display a Paper. Deska je určena 

do oblasti retailu, POS a POP jako display board. Jedná se o pětivrstvý papír o celkové plošné hmotnosti 

800 g/m2 a tloušťce 3,8 mm. V nabídce máme archy o rozměru 125 × 245 cm.

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

Společnost 3A Composites je lídrem v oblasti lehčených desek typu Foam 

X, Kapa a Smart X, doposud jí však podobný materiál na papírové bázi 

v sortimentu chyběl. V Osnabrücku byla letos vybudována zcela nová 

linka na výrobu display boardů, což vypovídá o potenciálu sendviče 

Dispa stát se úspěšným sourozencem signmakingových stálic z produkce 

3A Composites.

Patentovaný ZPůsoB výroBy
Díky unikátnímu jádru je deska pevná a lehká zároveň. Konstrukce jed-

notlivých vrstev, jež umožňuje cirkulaci vzduchu ze všech stran, zaručuje 

lepší odolnost proti vlhkosti než třeba vlnitá lepenka. Vnitřní papírové 

vrstvy jsou embosované a spojené lepidlem, obě vnější vrstvy jsou z hlad-

kého vysoce bílého papíru o plošné hmotnosti 150 g/m2. Tento způsob 

výroby je patentován. Produkt je vyroben z celulózových vláken, takže je 

plně recyklovatelný a přátelský vůči životnímu prostředí.

ideální řešení Pro PotisK
Deska je oboustranně potisknutelná – hladký bílý povrch je ideální pro 

digitální tisk a sítotisk. Oproti vlnité lepence je eliminován efekt žebrová-

ní a v případě tvarového výseku jsou okraje ze všech stran stejné. Dispa 

Sendvič Dispa 

naleznete v nové 

sekci deskových 

materiálů Lehčené 

desky / Display 

boardy

Vnitřní papírové 

vrstvy jsou 

embosované 

a spojené lepidlem, 

vnější vrstvy jsou 

z hladkého vysoce 

bílého papíru

Dispa,
nový papírový
sendvič 

je určena pro potisk, kašírování a výsek. Při 

instalaci se nemusí řešit směr vlny, takže 

použití nového sendviče je velmi variabilní. 

Cena tohoto materiálu je příznivější než u kla-

sické lehčené desky, a tak najde nejrůznější 

uplatnění v segmentu vizuální komunikace. 

Na našich webových stránkách jej naleznete 

v nové sekci deskových materiálů Lehčené 

desky / Display boardy. c
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pŘedSTAvujeme 
TEcHnOLOGIE u nAšIcH kLIEnTů

Skupina ASTRON v těchto měsících rozjíždí naplno výrobu 

ve své nově vybudované výrobní hale v Jablonci nad Nisou. 

Ke zdejšímu technologickému vybavení patří i DurstRhoP10 

250 HS, nejlepší tiskárna ve své kategorii a vůbec první 

instalovaná v tomto regionu.

Kvalitní a eFeKtivní řešení
Tiskárna od rakousko-italského výrobce Durst, sídlícího 

v jihotyrolském Brixenu, bude v rámci jablonecké pobočky 

sloužit především pro velkokapacitní výrobu se zaměřením 

na POP/POS výrobky. Kvalita tiskárny spočívá hlavně v roz-

lišení 1000 dpi a rychlosti až 400 m2/hod, kterou umožňuje 

dvojnásobný počet tiskových hlav. Díky těmto parametrům 

lze zakázky zhotovit rychleji a bez ztráty vynikající ostrosti 

a barevnosti. Mimochodem, zkratka HS v názvu znamená 

právě „high speed“, tedy vysokou rychlost. Jedná se již 

o pátý Durst instalovaný ve firmě ASTRON, z čehož vyplývá 

jednoznačně spokojenost klienta s technologiemi tohoto 

výrobce.

„Tiskárna Durst P10 250 HS slouží primárně k zefektivnění 

výroby velkých zakázek pro strategické klienty v evrop-

ském měřítku. Umožní nám spolu a ostatními nově insta-

lovanými technologiemi v Jablonci dále se posunout mezi 

významné výrobce POS produktů v regionu,“ uvádí Jan 

Hodek, Business Unit Director společnosti ASTRON print.

Tisknout se na stroji bude zejména na plastové desky z ma-

teriálů, jako jsou plexisklo, KAPA®, DIBOND®, PVC a další. 

Díky stabilizovanému UV tisku je vhodný do interiérů 

i exteriérů. Uvedené materiály lze navíc snadno formá-

tovat a řezat, takže se nabízí opravdu všestranné využití 

pro reklamní, prezentační a dekorační panely a POP/POS 

produkty. Na tiskárně DurstRho P10 250 HS bude ASTRON 

Rychle a dobře:
první Durst 
na Jablonecku

Petr Bílek | vedoucí redakcí mediaforce | petr.bilek@mediaforce.cz

Polygrafická skupina ASTRON zahajuje výrobu v novém závodě v Jablonci nad Nisou s čerstvou posilou 

– tiskárnou DurstRho P10 250 HS, která ve své kategorii patří poměrem výkon/kvalita mezi nejlepší 

dostupné technologie na trhu.

Tomáš Novák, 

tnovak@astron.cz

Kontakty

ASTRON Group, a.s.:

Jan Hodek,

jhodek@astron.cz

Srdce tiskárny: 

tiskové hlavy 

QuadroArray zaručují 

jemné rozlišení 

a konzistentní 

barevnost 
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v Jablonci provádět i tisk na prosvětlovaná plexiskla pro 

světelnou reklamu. Stroj dokáže tisknout též na nejrůznější 

materiály na roli (papír, fólie všeho druhu, textilie), což dále 

rozšiřuje možnosti aplikací například o plakáty či roll-upy. 

Díky dokonalé konstrukci je možné v rámci jedné zakázky 

tisknout na rolové i deskové materiály na jedné technolo-

gii, a docílit tak maximální možné barevné shody na obou 

druzích materiálu.

růst v regionu
Kapacita a výrobní možnosti nové technologie Durst jsou 

značné. Nabízí se tedy široké pole pro spolupráci s menší-

mi tiskárnami v regionu i mimo něj, pro něž by pořízení 

vlastního stroje bylo ekonomicky nevýhodné. Z referencí 

je možné ověřit, že ASTRON je spolehlivým a žádaným 

obchodním partnerem.

Tiskárna DurstRho P10 250 HS doplňuje ucelenou nabídku 

technologií, kterou polygrafická skupina ASTRON disponu-

je. V rámci souborného technologického portfolia skupiny 

ASTRON se nový závod Jablonci nad Nisou zaměřuje právě 

na displeje, světelnou reklamu včetně technologií pro hliní-

DurstRho P10 250 HS.

Technologie byla 

pořízena za podpory 

Evropské unie.

Dále se bude tisknout  

na prosvětlovaná 

plexiskla pro 

světelnou reklamu 

(vlevo)

Na stroji se bude 

tisknout zejména 

na desky, například 

na DIBOND® (vlevo) 

nebo KAPA® (dole)

pŘedSTAvujeme
DuRST v ASTROnu

DurstRho P10 250 HS

Rozlišení: 1000 dpi

Maximální šíře tisku:  250 cm

Maximální tloušťka materiálu:  40 mm

Maximální rychlost tisku:  400 m2/h

Možnost podtisku i přetisku bílou barvou v jednom průchodu

kové konstrukce a obrábění plastů, lehkou kartonáž, velko-

formátové kašírování, výsek a UV tekutou laminaci. Výrob-

ní závod má i technologie pro zušlechtění ofsetového tisku 

a kapacity pro dokončovací zpracování, včetně skládaček 

a lepiček displejů a technologií pro ražbu a slepotisk. Nové 

výrobní prostory v Jablonci umožní ve společnosti ASTRON 

efektivně dělit zakázky dle materiálů, nákladů a vhodných 

tiskových technologií, což výrazně usnadní a urychlí pro-

voz, a povede k tudíž vyšší spokojenosti zákazníků. Druhý 

výrobní závod ASTRON jednak odlehčuje provozu v stáva-

jící centrále v Praze-Letňanech, jednak připravuje půdu pro 

další růst v nových segmentech trhu.

Technologie byla pořízena za podpory EU. c
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jAK NA TO 
výpOčET nákLADů nA TISk

Tiskový materiál má jednoznačnou nákupní cenu, to pro-

blém není, ale spotřeba inkoustu se odhaduje obtížně. Závisí 

na typu materiálu (savý, málo savý), na aplikaci (běžný tisk 

nebo tisk na průsvit), a především na tom, jaký motiv tisk-

neme. Tmavá celoplošná fotografie bude mít určitě výrazně 

větší spotřebu než jednoduchý plakát obsahující hlavně 

černý text na bílém podkladě.

dva ZPůsoBy měření
Měření spotřeby inkoustu se u velkoformátových inkous-

tových tiskáren provádí dvěma typickými způsoby. První 

– rozšířenější – je softwarový odhad.

Ovládací program tiskárny, softwarový rip, vyhodnotí data 

připravená k tisku a pomocí známého údaje o počtu kapek 

připadajícím na 1 ml inkoustu ukonkrétní tiskárny určí 

spotřebu inkoustu na tisk. Výhodou tohoto postupu je, že 

není třeba nic tisknout, stačí jen provést výpočet tisko-

vých dat, nevýhodou je nižší přesnost získaných údajů. 

Tento postup lze použít jen u tiskáren, kde rip připravuje 

Kolik bude stát tisk z velkoformátové tiskárny, je stále se opakující otázka, která je v dnešní době, kdy je 

trh zaplněn, velmi důležitá. Část ceny je tvořena nákladem na spotřební materiál, tedy cenou inkoustu 

a potiskovaného materiálu.

náklady
na tisk
u tiskáren Hp Latex
václav Poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

kompletní data k tisku obsahující každou kapku inkoustu.

Druhý způsob využívá měření spotřeby prováděné samot-

nou tiskárnou během tisku. Nevýhodou je, že musíme sku-

tečně vytisknout alespoň jednu kopii budoucí zakázky, údaj 

o spotřebě indikovaný konkrétní tiskárnou je ale poměrně 

přesný. Tato metoda je využitelná i u tiskáren, které si samy 

vytvářejí tiskový rastr, a kde proto nelze využít softwarový 

odhad. Jsou to například tiskárny řady HP L300, pracující 

v módu Contone. Samozřejmě tiskárna musí mít tuto funkci 

měření vestavěnou od výrobce, firma HP u svých tiskáren 

Latex a DesignJet podporuje tento způsob už dlouhá léta. 

Ukažme si to na příkladu latexové tiskárny HP L360.

jaK to dělá „HáPéčKo“
Spotřebu měří tiskárna a potřebné údaje jsou přístupné přes 

webové rozhraní tiskárny, do internetového prohlížeče stačí 

zadat adresu tiskárny a najet na funkci Accounting. Tiskár-

na nám ukáže seznam posledních tištěných zakázek včetně 

údaje o spotřebě inkoustu v ml (obrázek 1).
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jAK NA TO

výpOčET nákLADů nA TISk

náklady
na tisk
u tiskáren Hp Latex

oBráZeK 1
Pro ještě jednodušší použití lze využít schopnost tiskárny spočítat spotřebu inkoustu i materiálu a rovnou ukázat cenu 

za tisk. K tomu je pouze třeba zadat předem potřebné cenové údaje do tiskárny přes záložku Cost Assignments (obrázek 2).

oBráZeK 2
Zde se zadají nákupní ceny inkoustů (se započtením nákladů na tiskové hlavy) a případně také nákupní ceny tiskových 

médií. Tiskárna pak provede potřebné výpočty a náklady sečte dohromady (na obrázku 3 hodnota Total).

oBráZeK 3
Při výpočtu spotřeby inkoustu tiskárna zahrne do tisku 

i inkoust potřebný pro test trysek. Do spotřeby materiálu 

ve sloupci Substrate usage je započtena celková spotřeba 

materiálu (plná šířka role bez ohledu na šířku tisku) včetně 

předního a zadního okraje nastaveného na tiskárně. Výpo-

čet je tedy úplný, cena je skutečně reálná.

Pracujeme přes webové rozhraní, zadané cenové hodnoty 

jsou uloženy v paměti tiskárny stejně tak jako náklady 

na posledních 500 tisků a pro další zpracování je zde 

i možnost exportu do Excelu. Tiskař tak může velmi dobře 

sledovat reálnou nákladovost jednotlivých zakázek a mít 

tak větší jistotu při obchodních jednáních se zákazníky. c

1

2

3
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Jedná se o 200 μm silné bílé matné mono-

merické PVC pro krátkodobé interiérové 

použití v oblasti podlahové grafiky. UV dot 

print’n’walk je v podstatě materiál typu dva 

v jednom – tisková samolepicí fólie s pro-

tiskluzovou strukturou, jež nahrazuje lamina-

ci. Materiál je potisknutelný latexovými nebo 

UV inkousty, disponuje bubble free lepidlem 

typu easy dot a vyrábí se v rozměru 155 cm × 

30 m. Easy dot je označení pro patentovanou 

technologii bodově nanášeného lepidla, která 

umožňuje snadnou aplikaci bez rizika vzdu-

chových bublin.

BeneFity a certiFiKace
Hlavní výhoda, kromě snadné aplikace, spočí-

vá v tom, že potištěný materiál již pro splnění 

požadovaných parametrů protiskluznosti 

Zařadili jsme do nabídky podlahový tiskový vinyl UV dot print’n’walk od Neschen AG. Ten byl představen na letošním 

veletrhu FESPA jako nový přírůstek do rodiny materiálů „easy dot“. 

podlahová grafika 2 v 1 
vojtěch Hlaváček | produktový manažer | vojtech.hlavacek@hsw.cz

nevyžaduje strukturovanou certifikovanou 

laminaci. Oproti zpracování klasických 

podlahových setů odpadá čas nutný pro 

zalaminování aplikace i náklady na laminaci. 

V tomto případě je již samotný samolepicí 

PVC film certifikovaný jako R9 na stupni 

protiskluznosti dle normy DIN 51130, a to 

včetně nanesené vrstvy UV nebo latexových 

inkoustů. Zároveň splňuje atest nehořlavosti 

jako B-S,1 dle Normy 13501-1. 

osvědčené řešení easy dot
Technologie easy dot je založena na způsobu 

nanesení lepidla v pravidelných kulatých bo-

dech, které se navzájem nedotýkají. Přebyteč-

ný vzduch tak může při lepení snadno unikat 

a nevytváří bubliny.

Nově se toto lepidlo využívá i pro podlahovou 

pŘedSTAvujeme 
pODLAHOvkA

grafiku, tím pádem lepení probíhá rychleji 

a snadněji. Aplikace UV dot print’n’walk je 

natolik jednoduchá, že ji zvládne i neškolená 

obsluha. Zejména v případě veletrhů a krátko-

dobých akcí ocení uživatelé i snadné odstra-

nění grafiky.

využití a možnosti
UV dot print’n’walk je vhodný na nejrůznější 

výstavy, veletrhy, kampaně a události krát-

kodobého charakteru, kde je třeba upozor-

nit na určitý produkt a upoutat pozornost 

na konkrétní oblast. Doporučuje se na hladké 

povrchy, jako jsou mramor, dlažba, laminátové 

podlahy atd. Udávaná životnost tři měsíce je 

závislá na odolnosti konkrétních UV inkoustů 

a místě použití. Pro latexové inkousty je dopo-

ručená doba použití zhruba tři týdny. c

Materiál UV dot print’n’walk byl využit i v designovém obchodě „print my home“ firmy Wenzel v Mnichově



www.hsw.cz

 Dlouhodobý tiskový sendvič 

 Německá provenience

 ES / S / L / UV

 Rozměry: 1,05 / 1,37 / 1,52 × 50 m

 Příznivá cena

Polymerický set Intercoat

 Polymerické bílé lesklé PVC 

 Tloušťka 70 mic

 Šedé lepidlo / bubble free

 Atest nehořlavosti B1

 Životnost 7 let

Intercoat White Gloss 1690

 Polymerické lesklé PVC 

 Tloušťka 75 mic

 Odolná ochranná fólie

 UV filtr

 Životnost 5 let

Intercoat Gloss Protec 902

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

Pro další informace pište na produkt@hsw.cz nebo kontaktujte svého oblastního manažera. 

Vyžadujete poctivou kvalitu evropského původu? 
Nastartujte sezonu s polymerickými tiskovými fóliemi Intercoat 

a využijte zvýhodněné nabídky na polymerické tiskové fólie 

s laminací pro rovné a mírně zakřivené povrchy.
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V minulých letech se díky rozvoji velkoformátového tisku výrazně omezil 

klasický způsob reklamního značení bannerů, karosérií a dalších povrchů 

pomocí šablon a barev. Tato tradiční technologie má však stále své 

nezastupitelné místo a s využitím šablonové fólie MACmask se do ní může pustit 

každý majitel obyčejného řezacího plotru.

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

I v době velkoformátových tiskových technologií k potisku 

bannerů a samolepek existuje mnoho situací, kdy je naná-

šení barev za pomoci šablony a válečku tím nejvhodnějším 

způsobem výroby reklamního značení. Platí to například 

u autoplachet, které jsou již nainstalovány na vozidle, 

u hotových naformátovaných bannerů opatřených úchyty 

či oky nebo při drobných změnách či opravách, kdy se nevy-

platí vyrábět celou novou plachtu. Na karosérie aut lze zase 

místo samolepicí fólie nastříkat vysoce kvalitní a odolné 

laky a dosáhnout tak stejné kvality a barevnosti (například 

u metalických barev), jaké se používají v automobilovém 

průmyslu.

úsPorně a odolněji
Další výhodou je nesporně delší životnost takto provedené-

ho reklamního značení. Například sítotiskové barvy určené 

pro bannery se oproti tiskovým inkoustům nanášejí v mno-

hem větší tloušťce a mají i výrazně vyšší hustotu a velikost 

barevných pigmentů. Díky tomu dosahují na bannerech 

nejen větší UV odolnosti, ale i mnohem vyššího krytí. To lze 

s výhodou využít u různobarevných podkladů. Například 

pro grafiku s jednolitým barevným podkladem a menším 

logem lze použít základní barevný banner a na něj pomocí 

šablony a barvy aplikovat jenom samotné logo. To na sol-

ventní tiskárně udělat nelze, a tak se spotřebuje ohromné 

množství drahých inkoustů několika barev (tiskne se sou-

tiskem) na potisk celé plochy bílého banneru.

vyBrat si sPrávnéHo PomocníKa
Většina lidí se práce se šablonami a barvami obává, ve sku-

tečnosti to však není o mnoho náročnější než samotný tisk. 

Po nalepení šablony se dá vše dobře opticky zkontrolovat 

a barvu začít nanášet, až když je vše v pořádku. K nanesení 

barvy na banner stačí obyčejný jemný váleček na ředid-

lové barvy, dostupný v každém hobbymarketu. Zbývá jen 

zvolit správnou šablonovou fólii. Z vlastní zkušenosti velmi 

doporučuji šablonovou fólii MACmask 84.817. Tento typ má 

totiž kvalitní lepidlo upravené tak, aby barva nezatékala 

za hrany fólie ani při nanášení na svisle zavěšený nebo 

hrubší banner, jak je vidět na obrázcích. Motiv tak zůstane 

i na okrajích krásně ostrý. U aplikace na karosérie je zase 

důležité, že je lepidlo odolné proti ředidlům používaným 

v autolacích. Díky tomu má výsledná grafika opět ostré 

a přesné kontury. c

jAK NA TO 
znAčEní AuTOpLAcHET A BAnnERů

Tradiční
a odolné
značení bannerů
pomocí fólie mAcmask

Běžná šablona 

(nahoře) a šablona 

vyrobená pomocí 

fólie MACmask

Doporučujeme barvy 

vhodné na bannery. 

V případě popsaném 

na protější straně 

jsme použili barvu 

Proll Thermo-Jet 

od firmy Sitaservis, 

www.sitaservis.cz, 

v ceně asi 1000 Kč/kg. 

Výhodou těchto barev 

jsou výborné krycí 

schopnosti a dlouhá 

životnost, která hravě 

přesáhne životnost 

inkoustů běžných 

velkoformátových 

tiskáren. 
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1)  Na běžném řezacím plotru vyřežeme šablonu 

z fólie MacMask 84.817. Odseparujeme pouze 

malé motivy a u velkých si fixem zvýrazníme 

hrany (stačí jen ty, podle kterých budeme později 

rozměřovat instalaci).

4) Až nyní se pustíme do separace velkých motivů. 

Výhodou tohoto postupu je, že maskovací fólie na 

podkladu lépe drží a šablona se při odstraňování 

motivu nezkroutí a nedeformuje.

7) Toto je výsledek jednoduchého testu 

výroby dvou bannerů. Včetně návrhu, řezání, 

fotografování, instalace kovových ok atp. trvala 

výroba asi jednu hodinu. 

řešení vln a nePřesností 

1) Takovéto vlny je třeba odstranit.

2) Na vhodném místě prořízneme 

šablonovou fólii a potom ji vyhladíme 

tak, aby na sebe hrany budoucího 

motivu plynule navazovaly.

3) V některých místech mohou 

vzniknout mezery.

4) Ty na závěr přelepíme kousky 

šablonové fólie tak, aby na sebe 

spoje navazovaly. MacMask je tenký 

a pružný, díky tomu výborně přilne 

k povrchu banneru a oprava nebude 

nijak vidět.  

2) Šablonu potáhneme přenášecím papírem, 

oproti přenášecí fólii drží lépe rovinnost. Předem 

zvýrazněné hrany neseparovaných písmen raději 

ještě jednou zvýrazníme.

5) Připravenou šablonu přetřeme barvou, kterou 

necháváme poměrně hustou. Výhoda je, že hustější 

barva nekape a nestéká. To umožní pracovat velmi 

čistě bez nutnosti vymaskovat celý banner.

3) Motiv přeneseme na banner a odstraníme 

přenášecí papír. Když ho postříkáme vodou, ztratí 

značnou část adheze, takže se dá snadno odstranit. 

Vodu však nenecháváme na papíru příliš dlouho, 

pracujeme postupně, po částech.

6) Šablonu je obvykle možné odstranit zhruba 

jednu hodinu po natření, doporučuje se odstranění 

do čtyř hodin.

Jak postupovat při značení banneru

3

1

4

2
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mActac
castRAp 629 B-free 

Sortiment potisknutelných fólií pro celopo-

lepy aut rozšířila nová špičková fólie. Vyso-

ce lesklá bílá měkčená litá PVC fólie s šedým 

repozičním permanentním micro bubble 

free lepidlem má tloušťku 50 μ a je vhodná 

k potisku v solventních, eco solventních 

i latexových tiskárnách.

Jako podklad je použitý vysoce stabilní 

145 g/m2 bílý mikroreliéfní PE křídový papír. 

Velmi dobré chování při aplikaci této fólie zvy-

šuje použité micro bubble free lepidlo, které 

usnadňuje a urychluje aplikaci i na kompliko-

vaných 3D površích. 

Lepidlo s micro bubble free strukturou je 

určeno pro suché lepení. Při aplikaci na mok-

ro se jeho efekt a výhody ztrácejí. Šedé lepidlo 

poskytuje dobrou opacitu.

Pro kvalitní výsledek je důležité, aby byl tisk 

dobře vysušený. Zbytky rozpouštědel obsa-

žených v inkoustech by totiž mohly ovlivnit 

chování fólie a lepidla. Dochází pak ke snížení 

přínosu micro bubble free struktury a doba 

aplikace se může zbytečně prodloužit.

Nejnižší teplota pro aplikaci je 10 ºC a teplotní 

rozmezí, které materiál nepoškodí, je -20 až 

+70 ºC.

Bez použití sušáku by tisky měly před lamina-

cí schnout minimálně 48 hodin. Doporučené 

laminace jsou CastLAM Gloss/Matt, Permaco-

lor HORIZon™.

Fólie je určena pro dlouhodobé aplikace na vo-

zidla nebo na zakřivené, ražené či nýtované 

povrchy. V našich klimatických podmínkách 

dosahuje životnosti až 10 let. 

Je k dispozici v rolích s šířkou 1,37 a 1,52 m 

s návinem 50 m. c

Individuální design 
nábytku IkEA

Německá firma Druck Salon zvolila efektiv-

ní způsob nabídky svých tiskových služeb. 

Kromě svých tradičních zákazníků oslovuje 

i širokou veřejnost. Jak se jí to podařilo? 

Přizpůsobuje individuálnímu vkusu nábytek 

IKEA.

Pro individuální design není nic lepšího než 

unifikované kusy bílého nábytku od švédské-

ho globálního dodavatele IKEA. Alespoň tak 

to vnímá firma Druck Salon. Zadání je jedno-

duché – rozměry a plochy grafiky jsou předem 

dané, takže stačí jen zvolit nábytek, vybrat 

motiv a nový design nechat vytisknout. 

K dispozici je nepřeberné množství kvalitních 

motivů z fotobanky Fotolia, včetně opakova-

ných dekorů určených pro výrobu tapet, ale je 

možné poslat i vlastní fotku či dekor. 

Firma považuje za své poslání přinést barvy 

a neokoukaný design do domovů svých zákaz-

níků. Kromě designového nábytku si klienti 

mohou zadat výrobu i dalších doplňujících 

prvků, jako jsou tapety nebo prosvětlené 

interiérové dekorace. Opravdu inspirativní ná-

pad, který využívá  širokou základnu klientů 

IKEA. c

zünd uvedl nový 
modul Rm-120

Speciálně navržený modul RM-120 pro zpra-

cování silných pěnových materiálů na sto-

lových plotrech řady Zünd G3 s výškou ra-

mene 120 mm ocení především výrobci obalů. 

Nyní mohou mnohem snadněji vyrábět i tva-

rově složité výplně obalů a kontejnerových 

vložek ze silných vrstev ochranné pěny.

Ochranná pěna je materiál velmi náročný 

na opracování do složitých tvarů. Nový ná-

stroj RM-120 dovoluje pracovat s vrstvou sil-

nou až 110 mm. Umožňuje vytvářet uzavřené 

tvarové kapsy v pěnových blocích do hloubky 

až 50 mm. Pěna se tak nemusí zpracovávat 

po vrstvách a následně slepovat. Balení 

na míru, vytvořené přesně podle konkrétního 

zadání, je vhodné i pro další přepravu. Kontej-

nerové vložky s různými přihrádkami, držáky 

a podložkami jsou nyní snadno dostupným ře-

šením. To platí i pro další pěnové výrobky, jež 

usnadňují přepravu, skladování a manipulaci.

Zünd G3 vybavený robustním a výkonným 

frézovacím modulem RM-120 umožňuje pro-

dukci celé řady nových výrobků a rozšiřuje 

paletu vhodných materiálů. Každý výrobce 

obalů si nyní může efektivně a ekonomicky 

vytvořit kompletní obalové systémy včetně 

ochranných vložek na jednom a tomtéž stroji.

Frézovací modul RM-120 využívá z velké části 

průkopnickou technologii osvědčenou v mo-

dulu RM. Vynikající výkon vyplývá z použití 

1kW vysokofrekvenčního vřetena, aktivního 

vzduchového chlazení a mimořádně efektiv-

ního odsávání prachu. c
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durst rHotex Hs
Tento stroj, který byl vybrán jako nejlepší 

produkční velkoformátová textilní tiskárna, 

bude v době distribuce tohoto čísla HSW info 

již v České republice. Majitelem a provozovate-

lem bude společnost Astron Print.

3a comPosites smart-x natur
Deska, jež může po splnění svého účelu 

bezpečně skončit v kompostu, a přesto jsou 

EDp Awards 2015
Evropská asociace digitálního tisku sdružu-

je odborné časopisy zabývající se digitálním 

tiskem. Odborníci z těchto redakcí pak 

vybírají nejlepší produkty roku ve dvaceti 

kategoriích. Letos vám představíme čtyři 

nejlepší výrobky, které najdete v naší na-

bídce. 

Veletrh FESPA je tradičně místem, kde se 

odevzdávají ceny za nejlepší produkty světa 

digitálního tisku EDP Awards. Někdy ale 

může tato tradice způsobit menší překvapení.

HP latex 360
Důkazem rychlého vývoje špičkových 

tiskových technologií je fakt, že na stejném 

veletrhu byla za nejlepší rolovou tiskárnu 

s pracovní šířkou do 1,7 metru vyhlášena tis-

kárna HP Latex 360 a současně byla na stánku 

HP uvedena nová tiskárna HP Latex 370. 

její užitné vlastnosti srovnatelné s tradiční 

PVC deskou, si jistě zaslouží označení nejlepší 

ekologický tiskový substrát roku 2015.

mutoH valuejet 426uF
Stolní tiskárna s UV LED technologií byla 

vybrána jako nejlepší tiskárna k potisku před-

mětů. Pohled na množství personalizovaných 

krytů na mobily, golfových míčků, per, štítků 

a dalších drobných předmětů vám napoví, 

kterému trhu tato tiskárna vévodí. c

openhouse a workshopy v Hsw signall – již 23. září!
Potisk reklamních předmětů na uv tiskárně mutoh vj 426uF
Čekají Vás ukázky čtyřbarevného tisku, parciálního laku a tisku bílou barvou přímo na konkrétní reklamní předměty.
Nevynecháme ani  přípravu šablon a dalších pomůcek umožňujících spolehlivou malosériovou výrobu.
Zahájení  v  9.30 a 13.00 hodin (trvání asi 2 hodiny). Více informací na e-mailu michal.kovac@hsw.cz

možnosti využití deskových plotrů Zünd
Praktické ukázky tradičních i méně známých způsobů využití deskového plotru zahrnující řezání všech typů desek oscilačním 
i tangenciálním nožem, frézování, výsek a bigování malosériových tiskovin nebo obalů, formátování  tapet, střih textilií atp.
Zahájení  v 11.00 a 14.30 hodin (trvání cca 2 hodiny). Více informací na e-mailu david.hlavac@hsw.cz

Účast je zdarma, díky omezenému počtu míst však prosíme o registraci na e-mailu obchod@hsw.cz.



Nový projekt HSW Signall – www.industriální-tisk.cz
Představujeme revoluční technologie pro tisk a řezání veškerých materiálů pro stavebnictví 
a architekturu, automobilový a letecký průmysl, textilní a obalový průmysl, kožedělný 
a potravinářský průmysl, elektroniku, sportovní potřeby a domácí spotřebiče nebo lékařství.

www.industrialni-tisk.cz
david.hlavac@hsw.cz

INDUSTRIÁLNÍ TISK HSW


