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Zpravodaj pro oblast s ignmakingu

Editorial 

HSW slaví v tomto roce dvacáté výročí svého vzniku, časopis HSW info se 

narodil před sedmnácti lety. To je myslím úctyhodné jubileum, které mě nutí 

trochu bilancovat. Co se v signmakingu stalo, kam jsme došli a co nás čeká. 

Zkusil jsem si otevřít některá stará čísla našeho časopisu a zjišťuji, že se zase 

tolik nezměnilo. Jistě, technologie a materiály jsou na úplně jiné úrovni, 

z malých firem vyrostly velké, digitální tisk převrací tradiční obory. Při bližším 

pohledu však zjišťuji, že lidé řeší stále podobné problémy. Zajištění financí, 

získávání zakázek, získávání nových znalostí, hledání nových trhů. Vše je 

podobné, jen na vyšší profesionální úrovni. Slyším kolem sebe mnoho slov 

o tom, jak je dnešní doba těžká. Nemyslím však, že by to bylo způsobeno 

příchodem různých krizí, ale tím, že řešíme náročnější úkoly. Tyto úkoly jsme si 

většinou zvolili zcela dobrovolně. Mám kamarády, kteří pracují sami na sebe, 

vystačí s málem a klidně si dovolí tu a tam nemít práci. To by u velké firmy 

nebylo možné. Kamarádi si jednoduše zvolili cestu menších starostí, ale také 

menších příjmů. Vše by se dalo shrnout do úsloví o rubu a líci každé mince.

Jedno mi však v dnešní době přece jen trochu chybí. Mluvím o nadšení. 

Na počátku jsme byli všichni absolutně nadšení. Nad každou novou technologií 

jsme doslova skákali radostí, vymýšleli jsme nové věci, aplikace nebo pracovní 

postupy nejen proto, abychom se prosadili na trhu, ale prostě proto, že nás 

to bavilo. Potom jsme byli ochotní pracovat do noci bez ohledu na výsledek, 

investovat do nevyzkoušených novinek… Znám pár firem, kde tato radost trvá, 

a já sám bez takového nadšení taky nemůžu pracovat. V tomto roce nás čeká 

mnohé, z čeho můžeme být nadšení. Na vedlejší straně vás zveme na několik 

veletrhů se spoustou novinek, z nichž některé máme už nyní. Je úžasné, že 

se signmaking posunuje od reklamy směrem k designu, tapetám, textilům, 

plátnům určeným nejen pro reklamu, ale i pro nás a zkrášlení našeho okolí. 

Všechny ty supermoderní technologie tak mohou sloužit i pro radost, krásu 

nebo dobrý pocit. Pojďme se tím bavit.
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Rok výstav 

Rok 2012 je ve znamení důležitých výstav. Odstartovala 

ho FESPA Digital 2012, která ukázala sílu digitálního 

světa tiskových technologií. Jak se nové trendy 

přenášejí do středoevropského prostoru, ukáže 

za několik dní veletrh Reklama–Polygraf, který je pro 

signmaking v České republice tradičním zahájením 

sezony.

Opět po čtyřech letech se v květnu koná v Düsseldorfu 

největší světová polygrafická výstava Drupa. S ohledem 

na veletržní tradici proto můžeme čekat zajímavé novinky 

zejména v oblasti tiskových a finishingových technologií 

i těsně před začátkem léta.

Může se zdát, že je toho pro tento rok až moc a s tak 

krátkým odstupem se nebude na co dívat. Chci vás však 

upozornit na důležitý moment, který moderní veletrhy staví 

do jiného světla, než je jenom výstava.

Rozhodne komunita

Firmy v ostatních letech často vnímaly veletrhy jako spole-

čenskou povinnost vůči svým tradičním zákazníkům. To byla 

pro organizátory výstav jasná cesta do pekla. Internet a s ním 

spojený marketing jsou pro firmy pohodlnými komunikačními 

nástroji, vytrácí se tu však velmi důležitá stránka lidského bytí 

a tím je komunita.

Moderní veletrhy proto všude ve světě vytvářejí platformu 

k diskusi a sdílení informací mezi odborníky v oboru. 

Komunity začínají žít ve virtuálním prostoru po celý rok 

a bohaté doprovodné programy se staly stejně důležitým 

důvodem pro návštěvu veletrhu jako novinky na stáncích 

jednotlivých vystavovatelů. 

změny v oboRu

Odvětví polygrafie se za posledních deset let výrazně změ-

nilo, zejména v důsledku přechodu od analogového procesu 

na „digitální workflow“, ve kterém je obsah předáván 

a zpracováván v elektronické podobě. Jsou to právě nové 

technologie, které mají na strukturální změny rozhodující vliv. 

Tradiční giganti z oblasti – výrobci ofsetových strojů – vytvá-

řejí aliance s výrobci digitálních tiskových systémů. Velké 

analogové zakázky se rozpadají do menších digitálních sérií 

a právě to je voda na náš, resp. signmakingový mlýn. Výrobci 

reklamy mají velké zkušenosti a široké technologické zázemí, 

někdy se stačí jenom podívat do jiných tržních segmentů 

a vybrat si zajímavou spolupráci.

nestůjte stRanou

O tom, jak nezůstat na místě, se hodně diskutuje na fórech 

všech veletrhů. Doporučuji proto rezervovat si v kalendáři 

alespoň jeden den a vybrat si z bohaté nabídky doprovod-

ných programů všech uvedených veletrhů.

Velmi sympatická se zdá snaha organizátorů veletrhu 

Reklama–Polygraf dát veletrhu cennou přidanou hodnotu 

v podobě komunitní platformy, která má šanci fungovat celý 

rok. Oslovení vystavovatelů a návštěvníků prostřednictvím 

elektronického newsletteru je jen jedna z cest. Držím palce 

i projektu na sociální síti, který má již za pár týdnů fungování 

poměrně slušnou odezvu. Za podstatné považuji, že tady 

nevzniká jen další „odborné“ fórum, kde se mohou, jako 

již mnohokrát v minulosti, hrotit polemiky. Je to doufám 

začátek komunitního života, kde se mohou spolu bavit lidé 

s podobnými profesními zájmy.

Určitě si o situaci na trhu a svých zkušenostech budeme mít 

příležitost popovídat na podzim na Dni signmakingu, který je 

komorním setkáním signmakerů.

Co pRo komunitu dělá hsW?

Prvním krokem k lepšímu „elektronickému“ fungování 

firmy je soustředění dalších informací na našich webových 

stránkách a jejich přehledné uspořádání. Tradičně se snažíme 

organizovat workshopy, kde se výrobci reklamy mohou 

obeznámit s novými možnostmi a naučit se něco nového. 

Vážně bereme i start elektronického magazínu Signmaking 

World, který je součástí stránek veletrhu Reklama–Polygraf 

a kde jsme jedním z nejpilnějších přispěvatelů.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.cz 

 

  Drupa je vlastně neustálý 

proud návštěvníků z celého 

světa

  Velkoplošný tisk je stále 

významnější součástí 

polygrafického průmyslu



Veletrh Reklama–Polygraf je tradičním zahájením 

signmakingové sezony. Kromě novinek z oblasti 

materiálů vám na našem stánku ukážeme především 

profesionální řešení v podobě kompaktní průmyslové 

výrobní linky a nejuniverzálnější technologie pro 

středně vytížené provozy. 

Co si máme pod pojmem průmyslová linka představit? 

V našem pojetí jde o spojení technologií, které jsou určeny 

pro trvalou vysokou zátěž. Jedním z častých omylů, kterých 

se signmakeři dopouštějí, je totiž přetížení strojů. My vám 

na veletrhu představíme technologie, které patří do světa 

průmyslové výroby a jsou opravdu schopny snést nároky 

24hodinového provozu sedm dnů v týdnu.

duRst omega 1

Omega 1 zhmotňuje víc než deset let zkušeností firmy 

Durst s tiskem na desková i rolová média. Její plně hybridní 

konstrukce dovoluje potiskovat oba tyto typy materiálů bez 

rozdílu v oblasti kvality i zatížení. Stroj je připraven tisknout 

na média, jako jsou desky Kapa ®, Forex ®, akrylátové desky, 

Dibond ® i dřevo až do tloušťky 5 cm, stejně jako na samo-

lepicí fólie, papíry, PVC vinyly, PE fólie nebo textil. Má velmi 

kompaktní rozměry, které vyžadují pouze 16 m2 podlahové 

plochy, přesto dokáže tisknout velké motivy s šířkou 160 cm 

a délkou, která je omezena pouze rozměry média. Rychlost 

tisku dosahuje hodnoty 35 m2 za hodinu.

My vám představíme tuto tiskárnu v nasazení na tisk náročné 

interiérové grafiky na strukturované desky Kapa Tex s povr-

chem imitujícím malířské plátno. Podrobnější informace 

o nich najdete v článku na straně 11.

zünd g3

Řada modulárních stolových plotrů švýcarské firmy Zünd G3 

je synonymem spolehlivosti, přesnosti, rozměrové a funkční 

modularity a kompatibility s nejdůležitějšími tiskovými 

softwary.

Charakteristická pro řadu G3 je bytelná konstrukce. 

Koncepce stroje byla zvolena tak, aby dokázal zvládnout 

nároky průmyslové produkce i těch nejvýkonnějších tiskových 

technologií. Stroj je vyroben tak, aby obstál v těžkých pod-

mínkách a morálně předčasně nezestárl. Od dokončovacích 

technologií se ostatně očekává několikaletý náročný provoz. 

Ostatně v Evropě nejsou stroje značky Zünd, které dobře 

slouží více než 10 let, ničím výjimečným.

Jako univerzální dokončovací technologie si Zünd poradí 

s formátováním a ořezem grafiky na deskových i rolových 

médiích, zvládá frézování či děrování tvrdých materiálů.

tisk, ořez a obRaz jsou hotovy

Vysoká kvalita tisku, atraktivní desky s povrchem imitujícím 

plátno (Kapa Tex) a využití nástroje pro „V“ drážku na plotru 

dovolí na konci linky vybírat a skládat hotové obrazy. Ty 

budou vypadat stejně jako plátno natažené na „blind“ 

rám, přestože budou z jednoho kusu materiálu. Okrajová 

zadní část desky se prostě vyskládá do rámu, který sedí 

ve 45° úhlu, opticky znásobuje tloušťku desky a dává grafice 

tvarovou pevnost. Hotová dírka k pověšení na stěnu je jen 

dotažením celé ukázky do posledního detailu.

latex bude RepRezentovat hp designjet l28500

Kancelářská tiskárna s pracovní šířkou 2,6 metru určitě není 

běžným jevem. Právě tímto modelem představíme odborné 

veřejnosti novou generaci latexových tiskáren řady HP 

Designjet, kterou tvoří dva modely. Kromě již zmiňovaného 

stroje L28500 je to model L26500 s šířkou 1,55 metru.

Stroje jsou fyzicky dostupné od února tohoto roku a za těch 

pár týdnů už bylo realizováno několik instalací.

Ostatně první veřejnou prezentací nových latexových tiskáren 

byl workshop, který se uskutečnil poslední lednový týden 

v showroomu naší společnosti v Praze-Modřanech. Nová tis-

kárna umožňuje potisknout mnoho materiálů, jež byly dříve 

nepotisknutelné, například strečový textil. Latexová tech-

nologie tak znamená velký technologický průlom do světa 

velkoplošného tisku. Využívá inkousty na bázi vody a během 

tisku ani po něm se neuvolňují žádné škodlivé výpary.  

Reklama–Polygraf 2012

  Vizualizace našeho 

stánku pro 19. ročník 

veletrhu Reklama–Polygraf

  Součástí naší expozice budou nejnovější latexové tiskárny druhé 

generace, stejně jako na letošních výstavách na stáncích společnosti HP



mýty a fakta o latexu

Na trhu koluje o latexové technologii několik mýtů, na které 

je třeba upozornit. K polymerizaci latexu obsaženého 

v inkoustech musí působit teplo. Latexové inkousty mají 

proto vytápěné zóny. Často se objevuje obava, zda s tím 

nesouvisí velmi vysoká spotřeba energie, která by provoz 

prodražovala. Faktem je, že při zapnutí je maximální spotřeba 

4,2 kW a při provozu průměrně 2 kW. Tiskárny však mají 

certifikát Energy Star, to znamená že se inteligentně vypínají 

okamžitě po tisku, a tak je udávaná spotřeba elektrické ener-

gie na 1 m2 tiskové plochy velmi malá (okolo 1 Kč/m2).

Dalším mýtem je informace, že latexové tiskárny tisknou pou-

ze na speciální (drahé) materiály. Skutečnost je ale taková, že 

HP Latex tiskne na celou řadu potahovaných i nepotahova-

ných materiálů a široká škála využitelných materiálů (strečový 

a jiný textil, backlity) je větší než u solventních tiskáren.

Latexový inkoust obsahuje jisté procento tzv. cosolventů 

(které mimochodem obsahují i malé stolní inkoustové 

tiskárny). To je tak malé, že nepřekáželo ani v testech k cer-

tifikaci výtisků pro školní zařízení. Argumentace, že latexový 

inkoust je vlastně také ředidlový, je tedy nesmysl už při 

pohledu na složení inkoustu. HP Latex obsahují 70 % vody 

zatímco ředidlové tiskárny obsahují až 85 % ředidla z objemu 

inkoustu.

Výtisky s použitím HP Latex Ink mají přitom stejnou, v někte-

rých případech dokonce lepší odolnost než low/mild/eco 

solventní technologie. Trh ostatně již rozhodl, že latexová 

technologie je ve velkoformátovém tisku nejúspěšnější, 

protože od uvedení první latexové tiskárny je ve světě již více 

než 9000 prodaných strojů.

laminátoR flexilam s165

Rodinu českých laminátorů Flexilam bude na stánku repre-

zentovat nejnovější přírůstek s hvězdnou výbavou. Tento již 

zcela nekompromisně profesionální laminátor má větší šířku 

válců pro snadnou laminaci 160cm rolí, pneumatickou regu-

laci přítlaku na obou stranách válce a vyšší maximální tlak. 

Vysokou produktivitu podporují funkce jako spolehlivý roll- 

to-roll systém (odchylka 1–2 mm na 50 metrů), oboustranná 

laminace nebo přesně nastavitelná teplota vyhřívání válce. 

Všechny pracovní parametry se nastavují elektronicky, řídicí 

procesor umožňuje nastavovat podle potřeby rychlosti a časy 

například pro automatický zdvih válců, posuny a zpoždění.

Model Flexilam S165 byl vyvinut tak, aby dokázal spolehlivě 

laminovat i výtisky z UV tiskáren, které jsou díky svému jem-

ně strukturovanému povrchu náchylné k silveringu. Zajišťuje 

to kombinace vhodné laminace, automatického pneumatic-

kého přítlaku a tepelné asistence. Systém řízení tlaku je také 

výhodou pro laminaci ne zcela rovných tvrdých desek.

mateRiály

Pozornost budeme věnovat One Way Vision aplikacím 

a materiálům vhodným pro atraktivní okenní grafiku. Rovněž 

budete mít možnost obeznámit se blíže s velmi populární 

fólií Neschen Easy DOT 100 PE. Tento materiál loni obdržel 

i ocenění Viscom best of 2011 v kategorii Inovace ve velko-

plošném tisku. Těmto aplikacím bude věnován speciální pro-

sklený box, kde bude demonstrován přínos těchto materiálů.

těšíme se na setkání

Věřím, že se potkáme na půdě veletrhu Reklama–Polygraf, 

který pomáhá středoevropský signmaking formovat již 19 let. 

Rádi vás ve dnech 20. – 22. 3. 2012 přivítáme na stánku spo-

lečnosti HSW Signall č. 125 v centru levého křídla Veletržního 

paláce na Výstavišti v Praze-Holešovicích. 

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.cz 
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  Představíme nejširší kolekci 

potisknutelných tapet, které 

vévodí materiály Neschen

   Neschen Easy DOT 100 

PE je ideální materiál pro 

výstavnictví. Dokáže ho 

rychle aplikovat i nezkušený 

personál a stejně snadno se 

i odstraňuje.

  Nový plošný plotr 

Zünd S3, který měl premiéru 

na letošním veletrhu 

FESPA Digital, je levnější 

alternativou moderních 

finishingových systémů 

Zünd G3



V termínu 21.–24. února 2012 se v Barceloně konal 

veletrh FESPA Digital 2012. Přinášíme rychlý přehled 

novinek. Podrobně se jednotlivými produkty budeme 

zabývat v příštím čísle HSW infa.

 

summa 

Pro stolový plotr Summa F je k dispozici nový pracovní 

nástroj pro vytváření „V“ drážky. Umožňuje zpracovávat 

materiály do tloušťky 18 mm a do zajímavých 3D tvarů 

opracovat voštinové desky, měkké pěnové desky, sendvičové 

desky a vlnitou lepenku. Nástroj je k dispozici s úhlem 45 °, 

30 °, 22,5 °, 15 ° nebo 0 °. 

Pro stejný stroj byl určen i sběrný koš, který zachycuje vysek-

nuté vzorky nebo odpad. Přední panel je nakloněn tak, aby 

obsluha měla dobrý přístup ke stroji. Je uchycený magnety, 

takže se dá jednoduše vzít, složit či vysypat.

hp  

Důraz byl kladen na možnosti, které přináší druhá generace 

tiskáren HP Designjet L, především na trh Soft Signage, tedy 

využití textilu v reklamě. 

U příležitosti výstavy firma zpřístupnila i své prezentační 

showroomy v městečku St. Cugat nedaleko Barcelony a 

z výstaviště zajišťovala kyvadlovou dopravu. Seznámit se 

tak bylo možné s celým portfoliem včetně novinek, jako je 

HP Scitex FB7600, HP Scitex TJ8600 a řada HP Scitex XP. 

Zvláštní pozornost byla věnována obchodnímu a stavebnímu 

poradenství. Dalším velkým tématem bylo rozšiřování služeb 

v oblasti interiérů a potisku textilu.

nesChen

Expozice Neschenu byla vytvořena z vlastních materiálů 

– tapet Neschen Erfurt pro digitální potisk nebo snadno 

lepitelné i odstranitelné samolepicí fólie Neschen Easy Dot 

100, se kterou firma získala mnoho ocenění.

Viděli jsme řadu textilních materiálů pro dynamicky rostoucí 

Soft Signage aplikace, například polyesterovou tkaninu 

DYEtex display 220.

zünd 

Po úspěchu řady Zünd G3 se tato technologie objevila 

i v cenově dostupnější řadě Zünd S3. Nový stroj je ideální 

všestranný řezací systém, jehož funkce mohou být rozšířeny 

o další nástroje. Produktivitu ve finishingu zvyšuje i ovládací 

program Zund Cut Center Software. S touto technologií lze 

efektivně zpracovat textil do šířky 3 m, stejně jako ořezat 

hliník či 3D frézovat do materiálů s tloušťkou do 50 mm. 

mutoh 

Firma nabídla vylepšené oblíbené eco solventní tiskárny 

ValueJet 1324/1624, které jsme podrobně představili v HSW 

infu 4/11 a článek o nich si můžete přečíst v sekci Archiv 

HSW info na našich stránkách www.hsw.cz. Pro firmy 

zabývající se sublimací byla zajímavá nová tiskárna ValueJet 

TD určená k přímému potisku textilu sublimačními inkousty. 

K dispozici jsou dva modely šířky 64 “ a 104 “.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.cz 

Fespa Digital 2012

Poprvé v historii veletrhu je pro návštěvníky k dispozici 

možnost zakoupit elektronické vstupenky. Kromě 

výrazně nižší ceny dovolí vytištěná vstupenka v termínu 

konání veletrhu 3.–16. května 2012 využívat zdarma 

veřejnou dopravu v Düsseldorfu a rovněž uplatnit slevu 

na jízdné u Německých železnic DB.

Od 25. ledna 2012 je otevřen portál pro elektronický nákup 

vstupenek na stránkách www.drupa.com. Kromě toho, že se 

už na výstaviště můžete pohodlně dopravit veřejnou dopra-

vou zdarma, jsou e-tickets výrazně levnější než lístky zakou-

pené na místě. Jednodenní online vstupenka stojí 40 eur, 

vstupenka zakoupená na výstavišti 65 eur. Čtyřdenní vstu-

penka stojí online 129 eur, ale při nákupu na místě 220 eur. 

Vstupenka dovoluje bezplatnou přepravu i v rámci regionální 

dopravní sítě Porýní-Porúří (VRR) a Düsseldorf a Porýní-Sieg 

(VRS), která zahrnuje sousední města Wuppertal, Krefeld, 

Dortmund, Bonn a Kolín nad Rýnem.

Tím však péče o návštěvníky veletrhu nekončí. Organizátor 

veletrhu Messe Düsseldorf spolu s Deutsche Bahn 

a Düsseldorf Marketing & Tourismus připravili atraktivní 

nabídku cen, takže návštěvníci veletrhu mohou ze všech 

německých měst cestovat do Düsseldorfu a zpět za zvýhod-

něné ceny. Kupříkladu zpáteční jízdenka na vlak z Hamburku 

přijde na 109 eur.

Chcete levnější vstupenky na veletrh Drupa 2012?

  Nový nástroj na „V“ 

drážky pro stolový plotr 

Summa F

  Sběrný koš pro 

stolový plotr Summa F 

je uchycený magnety, 

takže se dá se 

jednoduše vzít, složit či 

vysypat.

  Potisknutelné tapety 

Neschen Erfurt jsou 

dlohodobě hitem 



Praha 4 • Modřanská 25, 143 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

Košice • Južná trieda 66, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

Nová průmyslová tiskárna Durst Omega 1
 UV tiskárna se špičkovou kvalitou tisku, průmyslovou

 konstrukcí, nízkými tiskovými náklady a plnohodnotným

 využitím pro rolové i deskové materiály.

Rozlišení až 1728 dpi, měnitelná velikost kapky

Široký výběr barevných systémů LC, LM, oranžová, fialová, bílá barva

Poprvé v historii je použita i šedá barva pro nejlepší černobílý UV tisk

Konstrukce stroje je určena pro vytížené provozy

Přechod z rolového systému na deskový za pár minut

Vyškolíme vaši obsluhu ve workflow i správě barev, zajistíme vám další produkční zařízení pro finishing

www.hsw.cz

Durst Omega 1

Pro více informací pište na techno@hsw.cz.



Průmyslové stroje HP Scitex

Forex® smart – lehká a ekologická pěnová deska 

vynikající vysoce bílá deska
pro přímý potisk
i následné obrábění

Akční nabídka platná do vyprodání zásob 

Obj. kód Název Síla Rozměry Běžná cena Akční cena Akční cena / m2

DFS053012 Forex Smart 5 mm 3 050 x 1 220 mm 1 116 Kč/ks 703 Kč/ks 189 Kč

DFS103012 Forex Smart 10 mm 3 050 x 1 220 mm 1 447 Kč/ks 893 Kč/ks 240 Kč

Představme si několik loňských přírůstků do portfolia 

průmyslových velkoplošných tiskáren řady HP Scitex. 

Novinkou je flatbed HP Scitex FB7600 (obr. 1) s inkousty 

HP FB225 a vylepšeným workflow, dále pětimetrový 

specialista na billboardy HP Scitex XP5500 (obr. 2) 

se špičkovou rychlostí a HP Scitex XP2500 (obr. 3) 

s pracovní šířkou 3,2 m a výkonem větším o 15 % než 

jeho předchůdce. Tiskárny HP Scitex dodává výhradně 

společnost HSW Signall.

 

Další novinkou jsou řešení pro nové tiskárny Scitex Print 

Care, která pomohou zákazníkům maximalizovat jejich pro-

duktivitu. Systém I-Cut Suite zase řeší nedostatky ve výrobě 

velkoformátových grafik a zjednodušuje proces řezání. Je 

kompatibilní se všemi tiskárnami HP Scitex, ripy a řezačkami.

fb7600 a inkoust fb225

Tento stroj nabízí celou řadu vylepšení produktivity a zvýšení 

rychlosti tisku. Jde například o in-line sycení tisku pro pod-

svícené aplikace. Nové inkousty FB225 lépe drží na plastech 

a jsou vhodné i pro vlnitá média, což zkracuje čas potřebný 

na dokončovací práce a rozšiřuje i využití, resp. možnosti 

tisku. Kromě toho, že inkousty minimálně zapáchají, jsou 

certifikovány, a to i na tisk pro školy nebo na výrobky, které 

se používají ve vnitřním prostředí.

xp5500 a xp2500

Tyto stroje jsou ideální pro velkoobjemové zakázky. Cena 

tisku za m2 je u XP5500 v ideálním poměru mezi kvalitou 

a cenou. Zařízení vytiskne až 325 m2 za hodinu a k dispozici 

je i speciální inkoust na billboardy, který je schopen potisk-

nout řadu materiálů. XP2500 dosahuje rychlosti 265 m2 

za hodinu. Lze si vybrat jeden z nových tiskových režimů, 

které používají speciální inkoust. Díky němu je nyní možné 

tisknout i aplikace na okna. Speciálně vyvinutý inkoust 

rozšiřuje portfolio potištěných médií vhodných pro vnitřní 

i venkovní použití. Obě tiskárny budou klientům  k dispozici 

v nejbližších dnech, přičemž HP nabídne i řešení Care Press 

Scitex pro upgradování zařízení Scitex XP5300 a XP2300.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.cz 
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HP Designjet L28500

Tímto modelem se pracovní šířka 2,6 metru stala dostupnou i pro firmy, které potřebují šetřit investiční náklady nebo 

pracovní prostor. HP Designjet L28500 najde uplatnění ve středních provozech, kde může být technologií pro výrobu 

atraktivních zakázek ve velkých šířkách i doplňkem stávajících solventních průmyslových strojů ve velkých firmách.

1 Pracovní šířka – tiskárna umožňuje pracovat s rolí o maximální šířce 2,6 metru a díky tomu působí mnohem robustnějším dojmem. Přesto tato kategorie stále zůstává vstupní 
branou do světa průmyslového latexového tisku.

2 Výkonný odvíjecí a navíjecí systém – zvládá role o hmotnosti až 100 kg spolu s funkcí oboustranného tisku. To této tiskárně dodává punc průmyslové tiskárny. 

3 Rozlišení – nejvyšší rozlišení je 1200 × 1200 dpi. Díky tomu je latexová technologie vhodná i k tisku velmi kvalitní grafiky a je nejuniverzálnějším technologickým řešením. 
Výstupy mají exteriérovou odolnost a vyhovují požadavkům na krátkou pohledovou vzdálenost. 

4 Inkousty HP792 – Nová generace inkoustů HP 792 latex ink má ve srovnání s tou předešlou jasnější odstíny černé barvy, vyšší lesk výtisků, a zejména vyšší voděodolnost. 
Nezanedbatelná je i zvýšená kompatibilita s širokou paletou necoatovaných médií. Inkousty jsou k dispozici v 775ml plastových cartridgích.

5 Technologie přátelská k životnímu prostředí – ekologické inkousty na bázi vody neobsahují žádné látky znečišťující ovzduší, takže není potřeba zvláštní odvětrávání. Pro 
výtisky je možno získat osvědčení GREENGUARD Children & Schools Certified® a splňují kritéria komise AgBB vlivu emise VOC na zdraví.

6 Rychlost tisku – maximálně 70 m2/hod, obvyklá produkční rychlost se však pohybuje do 40 m2/hod. V nejkvalitnějším módu tiskne rychlostí 9,2 m2/hod.

7 Tiskové hlavy vyměnitelné uživatelem – tiskárna využívá termální tiskové hlavy, které jsou vyměnitelné uživatelem a nevyžadují speciální údržbu.
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Latexové inkousty poskytují vysokou kvalitu tisku na širokou škálu necoatovaných materiálů – plakátové papíry, 

samolepky, bannery či backlity, ale zároveň brilantně tisknou na interiérové tapety, textilní dekorace a další nové 

materiály, se kterými si tradiční solventní technologie neporadí nebo není na jejich výrobu vhodná.

Materiály pro 
HP Designjet L28500

Verseidag seemee Frontlit standard
Etalon v kategorii velkoplošné exteriérové reklamy. Materiál léty prověřený a oblíbený pro svou 
spolehlivost. Tento banner nemá certifikaci nehořlavosti, avšak nabízí ve své třídě nejlepší poměr výkon/
cena díky homogennímu povrchu umožňujícímu velmi vysoké rychlosti tisku. Plošná hmotnost 450 g/m².

Production PVc turBo 100 g
Bílá lesklá nebo matná 100 µm silná samolepicí fólie s šedým permanentním nebo snímatelným lepidlem. 
Univerzální a dostatečně kvalitní materiál pro nejširší spektrum zakázek. Vhodná pro všechny latexové 
stroje.

neschen solVoPrint PerFormance 80
Polymerická samolepicí fólie, bestseller mezi polymery. Vysoce kvalitní tiskový povrch a spolehlivé čiré 
lepidlo z něj dělají nejprodávanější polymerickou samolepku vůbec. Ve verzi nolite dokonce s šedým 
lepidlem. Také v matné a čiré variantě. Vhodná pro všechny latexové stroje.

mactac Jt 5529
Lesklá samolepicí fólie určená k polepu na dopravní prostředky, ve verzi se standardním i bubble free 
lepidlem. Doporučujeme používat v kombinaci s laminací MACtac LF 3499 nebo LF 3599. Vhodná pro 
všechny latexové stroje.

hP Photo realistic Poster PaPer 205g
Foto realistický papír o plošné hmotnosti 205 g/m2. Materiál je určen výhradně pro potisk na HP latexových 
technologiích, pro ostatní technologie není vhodný. Nabízí velmi dobrou kvalitu tisku, obsáhlý barevný 
gamut a nemá tendenci se příliš kroutit při vystavení za sklem obrazů, což je problém mnoha papírů.

Pongs solVotex artist heaVy
Tento těžký textilní banner je vhodný jak pro malý latexový stroj L25500, tak pro velké tiskové stroje typu 
L65500 nebo řadu LX. Je dostatečně hustě utkaný, aby nepropouštěl žádný inkoust, a nešpinil tak plotnu 
stroje. Při potisku dává lepší barevnost na vnější necoatované straně. Vnitřní návin je totiž vhodný pro 
solventní inkousty. Plošná hmotnost tohoto textilního materiálu je 280 g/m².

intelicoat sBl-7
Naše prémiové řešení v oblasti translucentních filmů. Velmi dobré barevné podání, vysoká zářivost barev, 
rychlý tisk. Materiál je ze všech backlitů nejvhodnější pro latexovou technologii. Jak pro malé, tak pro 
velké stroje. Lze ho dobře potiskovat i se zvýšeným sycením inkoustem pro syté barvy při podsvícení.
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Desky Forex Smart jsou na trhu už delší dobu. Vynikají 

vysokou pevností, stabilitou, odolností i v exteriéru 

a zároveň velmi nízkou hmotností. Plnému rozšíření 

však doposud bránil mírně hrubý povrch, který nebyl 

zcela vhodný pro polep samolepicími fóliemi, zvlášť při 

použití v exteriéru. To je však již minulostí.  

Forex Smart je celoplastový deskový materiál s jádrem 

z pevného pěněného polystyrenu a povrchem z tvrdého 

polystyrenu, který je odolný proti nárazu. Výjimečnost 

materiálu chce firma 3A Composites vyjádřit i tím, že pro 

desky SMART-X vytvořila samostatnou kategorii produktů 

a vyčlenila ji z rodiny desek Forex. 

hladký povRCh

Hlavním vylepšením nových desek je hladký povrch, který je 

nyní vhodný i pro polep řezanou grafikou. Všechny ostatní 

parametry desek zůstávají stejné, a tak bude původní typ 

nahrazen novým. Výrobce také rozšířil počet dostupných 

formátů. Kromě rozměru 1,22 × 3,05 m je deska SMART-X 

nově k dispozici také v šířce 2 metry. Desky SMART-X byly 

vždy oblíbeným tiskovým médiem. Výrobce je proto opatřil 

z jedné strany ochrannou fólií, která pomáhá zachovat 

povrch desky v dobré kondici k potisku. Také čištění desky 

po řezání se výrazně usnadní. 

vhodné aplikaCe

SMART-X je velmi lehký, ale zároveň i tuhý materiál. Hodí 

se ke všem typickým signmakingovým aplikacím, především 

k výrobě velkoformátových či dlouhých a úzkých tabulí, 

kdy se jiné desky kroutí. Tyto desky jsou rovněž optimálním 

řešením pro samonosné volně stojící či ve vzduchu visící POS/

POP aplikace.

Užitné vlastnosti SMART-X se jednoduše uplatní všude tam, 

kde oblíbené typy desek, jako je např. KAPA, jsou příliš 

měkké a málo odolné (vlhko atp.), ale běžné PVC či hliníkové 

desky jsou už moc těžké nebo drahé. SMART-X je vhodný 

k potisku i lakování, lze na něj kašírovat grafiku, dá se lami-

novat, tvarově řezat, frézovat i lepit.

Během března a dubna si tyto desky můžete zakoupit 

s 10% slevou.

Jan Bejček,

produktový manažer HSW Signall 
jan.bejcek@hsw.cz

Lehká a tvrdá deska aneb SMART-X podruhé

Obrazy na plátně
v jednom kroku

  Deska Kapa Tex má povrch 

se strukturou plátna

  Roh desky s drážkami 

vyfrézovanými nástrojem 

V-cut v rozloženém stavu

  Složený roh včetně 

kapkovité dirky pro zavěšení 

hotové reprodukce

  Forex Smart-X  se 

hodí především k výrobě 

velkoformátových či úzkých 

a dlouhých tabulí, kdy se jiné 

desky kroutí

V těžkých dobách hledá signmakingový trh jiné 

možnosti využití svých technologií. Tisk obrazů 

a interiérové grafiky na plátno je již tradičním a velmi 

oblíbeným produktem. Tisk na plátno se používá 

již od doby vodoředitelných tiskáren a v souvislosti 

s příchodem nových technologií se sice zlevňuje, ale 

postup výroby je stále stejný. 

Obvyklá výroba reprodukce obrazu či grafiky spočívá 

v potištění plátna, přípravě (oříznutí) plátna, přípravě rámu, 

natažení plátna na rám a uchycení háčků pro zavěšení. 

Všechny tyto kroky je nyní možné jednoduše přeskočit, stačí 

jen deskový plotr s funkcí V-cut, UV tiskárna a nová deska 

Kapa Tex.

Celý postup

Výroba reprodukce je potom následující. Obraz se tiskne 

přímo na desku Kapa Tex, která má povrch se strukturou 

plátna. Následně se deska uloží na deskový plotr a s pomocí 

V-cut nože se v jednom pracovním cyklu ořeže a vyrobí se 

drážky, takže lze desku bez dalších nástrojů složit do podoby 

hotového  nataženého plátna na rámu. A protože deskový 

plotr vyřeže i úchyty na hřebíky, je možné grafiku ihned 

zavěsit na zeď.

Řada výrobních kroků se tak zkrátí na pouhé dva, navíc 

prováděné strojově, takže se minimalizují chyby jako poškrá-

bání, špatné vypnutí atp., které by jinak mohly vzniknout při 

natahování plátna na rám. Také není třeba platit za drahé 

plátno a zabývat se rozměry rámů.

příklady

Na obrázcích je vidět povrch desky i roh rámu vyrobeného 

touto metodou. Je dobře patrné, jak zahnutí desky obraz 

výrazně zpevní a zajistí odolnost proti zkroucení. Dírka  

ve tvaru kapky v rohu desky je určená pro zavěšení obrazu. 

Pokud navštívíte výstavní stánek HSW Signall na veletrhu 

Reklama–Polygraf, uvidíte výrobu takového obrazu v praxi, 

a navíc si budete moci jeden krásný, takto připravený obraz 

odnést s sebou.





Martin Vrabko

Máloktorý úspešný fotograf sa dostal k svojmu remeslu tak neskoro ako Martin Vrabko. Fotografii sa začal 

venovať ako 24 ročný, keď si zadovážil prvý fotoaparát.  Už predtým  však jeho vnímanie okolia ovplyvnil 

príbeh svetla. Svetlo a jeho scenérie sa stali inšpiráciou pre jeho tvorbu. Naučil sa vnímať skutočný význam 

slova fotografia ako kreslenie svetlom. Od počiatku tohto vnútorného objavu vidí svetlo nepretržite, rovnako 

ako nádheru prírody odetú do nekonečného šatu svetla. Svoje nápady preniesol hlavne do oblasti reklamnej 

a portrétnej fotografie, kde sa v priebehu posledných desiatich rokov vypracoval na slovenskú a neskôr až 

na európsku špičku. Svedčia o tom viaceré medzinárodné ocenenia, ktoré získal. 

Najvýznamnejšie z nich získal v posledných dvoch rokoch. Na konci roku 2010 sa stal držiteľom certifikátu a najvyššieho 

európskeho ocenenia pre profesionálneho fotografa Master QEP (Qualified European Professional Photographer) v kategórii  

portrét. Medzinárodná porota u Martina Vrabka vyzdvihla technickú kvalitu, štýl, originalitu i osobný prínos, s akým 

pristupuje k portrétovaniu ľudí. Na Slovensku jediným držiteľom titulu Master QEP v tejto kategórii. Zároveň má aj titul QEP 

za prácu v oblasti reklamnej fotografie.

Vo februári 2011 sa stal držiteľom ďalšieho prestížneho ocenenia „The Leadership Award“ v oblasti portrétnej fotografie 

za rok 2010, ktoré mu udelila v máji 2011 „The International Photography Council“ pod záštitou OSN. K ďalším úspechom 

patrí štvrté miesto z roku 2009 v súťaži Európskej federácie profesionálnych fotografov (FEP) – Towergate Camerasure 

European Fine Art Photograph of the Year Award. V tom istom roku sa stal finalistom súťaže o Európskeho profesionálneho 

fotografa roka.
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Martin Vrabko je zároveň zakladateľom a prezidentom Asociácie profesionálnych fotografov SR (APFSR), ktorej cieľom 

podporovať a šíriť dobré meno slovenského fotografického umenia doma a v zahraničí. Aj v súvislosti s touto funkciou je 

Martin Vrabko veľmi aktívny v zahraničí. Od roku 2009 je členom poroty pre udeľovanie QEP a Master QEP certifikátov. 

V roku 2011 získal nomináciu ako predseda poroty, ktorá rozhodne o udelení ocenenia  FEP European Fine Art Photograph 

of the Year Award 2011. 

Martin Vrabko má za sebou viacero individuálnych výstav, workshopov, prezentácií a prednášok o fotografovaní doma 

a v zahraničí. Prednášal vo Francúzsku, Írsku a v marci roku 2012 ho čaká prednáška a výstava na kongrese v talianskom 

Orviete.

Autor o svojej tvorbe vraví. „Dobrý portrét má veľkú moc a silu. Nezobrazí len podobu človeka v istom veku a období života, 

ale dokáže ukázať jeho náladu, charakter, stav duše. Pre finančníka, ekonóma či obchodníka je portrét referenciou, bránou, 

ktorá otvára nové dvere, prináša nové kontakty a vidinu nového biznisu. Pre rodinu môže byť spomienkou na šťastné 

obdobie a súdržnosť, ktorá má silu pretrvať generácie. Dobrý portrét ukáže druhým, aký ste, čo môžu od vás očakávať, 

vzbudiť sympatie i rešpekt.”

Medzi jeho posledné rozpracované projekty sa radí aj projekt „Salve Mater”, kde sa proces fotografovania stáva doslova 

terapiou pre portrétovaných. Výstava fotografií na túto tému sa momentálne pripravuje pre bratislavské publikum.
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Pro rok 2012 jsme pro své zákazníky připravili užitečnou 

novinku. V sekci Produktové přehledy najdete na našich 

webových stránkách tematické výběry materiálů k atrak-

tivním aplikacím. V současnosti jsou k dispozici tři, ale brzy 

přibudou další. 

Je dobré mít všechny dostupné informace po ruce v podobě 

tištěného katalogu, ale ten je svým rozsahem nepohodlný 

v případě, že se chcete věnovat nějaké konkrétní aplikaci. 

Ještě složitější situace nastane, když chcete ukázat nejvhod-

nější řešení koncovému zákazníkovi. Pro jeho volbu je velké 

množství informací spíše překážkou. Proto jsme vytvořili 

koncepci přehledů materiálů pro jednotlivé aplikace.

digitální tapety

Moderní interiérový design dnes stojí především na indivi-

-dualizaci životního prostoru. Ta spočívá nejen ve využití širo-

ké palety materiálů a barev v kombinaci s vhodně zvoleným 

nábytkem a doplňky, ale také v parciálním či celoplošném 

použití barevných tapet. Tyto tapety mohou být konfekční, 

tedy vyráběné ve velkých sériích a prodávané po běžných 

metrech, a nebo, což je o mnoho zajímavější, mohou zcela 

jednoznačně a nezaměnitelně oživit interiér dle nálady, vkusu 

či obchodního záměru majitele díky tomu, že stoprocentně 

odrážejí přání konkrétního zákazníka.

Nabídka směřuje k architektům, interiérovým designérům 

a společnostem zabývajícím se rekonstrukcí komerčních 

interiérů. 

Na čtyřech stranách najdete profesionálně graficky zpra-

covaný materiál, který může sloužit jako zdroj informací 

nejenom pro vás, ale především pro vaše zákazníky. Najdete 

tu charakteristiky dostupných materiálů, příklady aplikací 

a také kontakt na několik firem, které se na práci s tapetami 

specializují. Když se sami na tapetování necítíte, můžete 

využít jejich služeb a v kooperaci s nimi dodat zákazníkovi 

atraktivní řešení.

mateRiály pRo latex

Na osmi stranách najdete orientační přehled doporučených 

a vyzkoušených materiálů pro latexové stroje HP DesignJet L 

a HP Scitex LX. 

HP latexová technologie díky unikátním inkoustům na bázi 

vody a latexu, které mají až tříletou exteriérovou odolnost 

a jsou bez jakéhokoliv škodlivého zápachu, umožňuje produ-

kovat tiskové výstupy, které splňují ta nejnáročnější kritéria 

nejen z hlediska kvality a odolnosti, ale i z hlediska šetrnosti 

k životnímu prostředí.

Latexové inkousty poskytují vysokou kvalitu tisku na širokou 

škálu tradičních necoatovaných materiálů, jako jsou různé 

plakátové papíry, samolepky, bannery nebo backlity, ale 

zároveň rozšiřují možnosti o brilantní tisk na interiérové 

tapety, textilní dekorace a další nové materiály, se kterými si 

tradiční solventní technologie neporadí nebo není na jejich 

výrobu vhodná.

Díky těmto vlastnostem nastavuje HP Latex tisková techno-

logie nové standardy v oblasti velkoplošného tisku. Přehled 

obsahuje celkem 16 tiskových médií vyzkoušených na latexo-

vých tiskárnách.

mateRiály do pRezentačníCh systémů

Jak vytvořit kvalitní a trvanlivou grafiku pro prezentační 

systémy? Rychlou odpověď najdete na čtyřech stranách 

tohoto přehledu. Doporučení zahrnuje sedm vyzkoušených 

materiálů, vhodné laminace a řeší i ekonomické hledisko 

podle potřeb koncového zákazníka.

Pro bannerové systémy, prezentační stěny či prezentační 

stolky najdete vhodnou kombinaci materiálů v kategoriích 

Ekonomické řešení, Standardní řešení, Prémiové řešení nebo 

Zelené řešení.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.cz 

Přehledy materiálů ke stažení

  Využití doporučených materiálů je zárukou spokojenosti vašich 

zákazníků

  Titulní strany dosud vydaných přehledů

  Vybíráme pro vás nejvhodnější materiály pro konkrétní aplikace
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Praha 4 • Modřanská 25, 143 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

Košice • Južná trieda 66, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

PVC deska je moc těžká, Kapa zase měkká?
 Desky Falconboard jsou lehké, pevné, 

 nekroutí se, snadno se zpracovávají,

 a navíc jsou plně recyklovatelné.

Strukturované jádro s výbornou pevností na ohyb i tlak

Snadná zpracovávatelnost běžnými řezáky

100% ekologický materiál, likviduje se jako běžná lepenka

Hladký bílý povrch, na kterém velmi dobře drží inkousty

Nízká hmotnost i cena

www.hsw.cz

Kvalita, nízká cena a ekologické plus navíc.

Napište si o vzorek na produkt@hsw.cz.



Řada nažehlovacích fólií Poli-Flex Nylon je speciálně 

vyvinuta pro hydrofobní a nylonové materiály. Pod 

názvem Poli-Flex Fashion zase najdete nažehlovací 

plotrové fólie se speciálními módními efekty 

a plastickým povrchem. Tyto dvě řady spojuje uplatnění 

v módním průmyslu.

Na rozdíl od všech běžných nažehlovacích fólií drží Poli-Flex 

Nylon díky upravenému lepidlu i na speciálně ošetřených 

materiálech. Fólie je vhodná k výrobě grafiky na pracovní či 

sportovní oblečení, oblečení pro volný čas, sportovní tašky 

a dárkové předměty.

Řada Poli-Flex Fashion se kromě toho hodí i k výrobě grafiky 

na trička, módní oděvy a doplňky.

poli-flex nylon

Polyuretanová fólie o síle 100 micronů je opatřena speciálním 

tepelně aktivovaným lepidlem, které drží i na nylonových 

textiliích a látkách s vodoodpudivou úpravou. K dispozici 

je v barvách: bílá, černá, světle modrá, modrá Navy, modrá 

Royal, zelená, zelená Forest, červená, bordeaux, žlutá, šedá, 

purpurová, oranžová, zlatá metalická, stříbrná metalická 

a reflex eco.

Posledně jmenovaná reflexní fólie je velmi důležitá pro 

aplikaci na pracovní a sportovní oděvy, oblečení pro 

volný čas, impregnované oděvy či nylonové pláště, bundy 

a kalhoty.

Materiál odpovídá normě Oeko-Tex Standard 100. Fólie 

Poli-Flex Nylon mohou být zpracovány na všech současných 

řezacích plotrech. Doporučujeme použití standardního 

45° nože. Po separaci se grafika přenáší na textil pomocí 

tepla a tlaku ve speciálním lisu po dobu pouhých tří až čtyř 

sekund! 

Polyesterový liner by měl být sejmut až po vychladnutí 

na pokojovou teplotu. Poté doporučujeme ještě jednou 

na 10 až 15 sekund grafiku na textilu zafixovat bez lineru 

stejným tlakem.

Textil s nažehlenou fólií Poli-Flex Nylon perte maximálně při 

30 °C. Při sušení v sušičce použijte program pro syntetické 

materiály.

Poli-Flex Nylon není vhodný pro použití na běžných 

bavlněných nebo polyesterových látkách.

poli-flex fashion

Tato řada nažehlovacích plotrových fólií se speciálními 

módními efekty a plastickým povrchem je určena k aplikaci 

na běžné textilní materiály, jako jsou bavlna, směsi 

z polyesteru/bavlny a polyesteru/akrylu. Fólie jsou vyrobeny 

z polyuretanu nebo směsi polyuretanu a PVC o tloušťce 

55–160 mikronů.

K dispozici je 36 různých struktur a barev. Od tří metalických 

přes čtyři barvy se strukturou carbonu, tři barvy džínového 

a tři keprového vzhledu, tři se vzory flitrů, tři odstíny 

struktury hadí kůže, oranžová rejnočí kůže, dále vzory sport, 

camo, kůže leoparda, zebry, žirafy, stříbrná děrovaná a šest 

lesklých barev.

Poli-Flex Image může být zpracován na všech současných 

řezacích plotrech. Doporučujeme použití standardního 45° 

nože. Po separaci se grafika přenáší na textil pomocí tepla 

a tlaku ve speciálním lisu. 

Polyesterový liner by měl být u většiny fólií z řady Poli-Flex 

Fashion po přenosu sejmut ještě před vychladnutím, je to tak 

snazší. Polyesterový liner u verze Copper/Gold/Silver by měl 

být sejmut až po vychladnutí.

Poté doporučujeme ještě jednou a nakrátko (dvě sekundy) 

grafiku na textilu zafixovat bez lineru.

Textil s nažehlenou fólií Poli-Flex Fashion perte maximálně při 

40 °C a naruby. Můžete jej sušit v sušičce. K přenosu grafiky 

doporučujeme Poli-Tack 853.

Pro plastickou verzi Dimension doporučujeme použít 60° 

nůž. 

další infoRmaCe

Další instrukce naleznete v technickém listu k Poli-Flex 

Fashion Dimension na našem webu. Na stránkách www.hsw.

cz hledejte v sekci Katalogu materiálů oddíl Plotrové fólie / 

Speciální fólie / Nažehlovací fólie. Po kliknutí na kód zboží 

se dostanete k podrobným informacím a v sekci Ke stažení 

najdete technické listy.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.cz 

Poli-Flex Nylon a Fashion

1

2

4

3

  Reflexní fólie výrazně zvyšuje bezpečnost při aplikaci na pracovní 

a sportovní oblečení a oděvy do deště a pro volný čas

  1–2/ Nažehlovací fólie Poli-Flex Nylon jsou speciálně určeny 

k aplikaci na nylonové a impregnované materiály

3–4/ Zejména mladí lidé upřednostňují v oblékání originalitu 

a oblečením často vyjadřují vlastní postoje nebo příslušnost k podobně 

smýšlejícím skupinám. Zde se využití nažehlovacích fólií přímo nabízí.  

  Řadu Poli-Flex Fashion, která je primárně určena pro módní oděvy, 

tvoří úctyhodný počet 36 fólií různých struktur a barev
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  Martin a Richard 

v  arceloně na letošním 

veletrhu Fespa Digital 

  Martin je dobrý řidič

maRtin melín

Martin Melín funkci marketingového ředitele zastával 

souběžně s pozicí obchodního ředitele. Nyní se bude 

věnovat už pouze obchodu.  Za cíl si klade zvýšení 

tržního podílu HSW Signall.

Ředitelem marketingu jsi byl od roku 1997. Co považu-

ješ za svůj nejúspěšnější projekt?

Určitě to bylo zavádění nových produktů formou odborných 

workshopů nebo školení. Myslím, že jsme byli první, kdo 

klientům na českém a slovenském trhu nabídl opravdu 

profesionální školení na celopolepy aut, což mělo zásadní vliv 

na prodej těchto materiálů v HSW. V rámci tohoto školení 

jsme odškolili více než 300 osob a udělili jsme jim certifikáty. 

Jako velmi vydařené považuji například workshopy na mate-

riály One Way Vision a tekuté laminace Clearstar.

Roky 2008, 2009 byly zatím nejtěžším obdobím na trhu. 

Přinesly překonané těžkosti něco firmě a tobě osobně?

Co tě nezabije, to tě posílí. Myslím, že jsme toto období 

dokázali velmi dobře ustát, a v letech 2010 a 2011 dokonce 

posílit svůj tržní podíl. Pro mne osobně to bylo potvrzení 

zkušenosti, že není tak důležité, co se děje kolem, ale spíš to, 

co dělám a jak to dělám.

Co odevzdáváš svému nástupci Richardovi?

Předně je to důvěra v jeho schopnosti, jak odborné, tak 

lidské. Pak určitý standard kvality, který náš marketing vždy 

provázel, a přeji mu, aby se mu podařilo posunout jej ještě 

dál. A v neposlední řadě je to velmi dobrá a úzká spolupráce 

s obchodním oddělením firmy, kterou se budu snažit i nadále 

podporovat.

Anketa:

Oblíbená hudba: taneční i jiná hudba pražského Radia 1

Nejoblíbenější kniha: Citadela od Saint-Exupéryho

Nejoblíbenější jídlo: cokoli z toskánské kuchyně

Záliby: hudba, film, chození po horách

Oblíbený citát či přísloví: Nikde to není hezké, ale hezké si to 

člověk musí udělat.

Tři věci, které bys chtěl mít s sebou na pustém ostrově: 

ženu, kterou miluji, švýcarský nůž a knihovnu plnou knih 

od Rudolfa Steinera.

RiChaRd baChoRa 

Richard Bachora na post marketingového ředitele 

přechází ze své pozice produktmanažera materiálů pro 

digitální tisk. Jeho svěží duch a praktické zkušenosti 

vnáší do marketingu HSW větší orientaci na produkty, 

kvalitní informovanost a rychlost při zavádění novinek.

Jak dlouho působíš  v oboru a jak dlouho pracuješ 

v HSW?

V signmakingu jsem již deset let. V HSW Signall jsem od roku 

2008.

Proč jsi přijal pozici marketingového ředitele?

Je to dobrá příležitost prověřit a využít všechny zkušenosti, 

které jsem za více než 10 let v signmakingu nasbíral. Je to 

každopádně výzva.

Jaké máš v této funkci cíle pro nejbližší období?

Samozřejmě nás čeká start celé sezony a Reklama 2012, se 

kterou budeme mít všichni hodně práce, nejen v marketingu, 

ale i napříč celou firmou. 

Také stále pracujeme na vylepšeních našeho nového webu, 

i na základě připomínek našich zákazníků.

V neposlední řadě přijde na jaře pár tištěných katalogů. 

Takže asi přežít 

Jaké jsou tvé dlouhodobé cíle?

Jsme firma jednoznačně orientovaná na zákazníky, a snažíme 

se proto pro ně udělat to nejlepší, čeho jsme schopni. 

Jednoznačně máme v plánu prohlubovat spojení se svými 

zákazníky tak, aby měli vždy ty nejčerstvější a nejdůležitější 

informace, které, jak věříme, povedou ke zvýšení jejich zisků.

Anketa:

Oblíbená hudba: Oldies

Nejoblíbenější kniha: z poslední doby Hypnotizér od Larse 

Keplera

Nejoblíbenější jídlo: téměř cokoliv z italské kuchyně

Záliby: box, jízda na MTB

Oblíbený citát či přísloví: Kvalita znamená udělat to správně, 

i když se nikdo nedívá, Henry Ford

Tři věci, které bys chtěl mít s sebou na pustém ostrově: stud-

nu, zapalovač a dobrou loď, až mě to tam přestane bavit…

Kdo je kdo v HSW Signall

  Richard má s materiály 

pro digitální tisk mnoho 

zkušeností



Od ledna 2012 se HSW Signall stává distributorem 

laminátorů Seal. Tím byl napraven jistý nesmysl, kdy 

firma Neschen jako majitel značky Seal produkovala 

dvě řady skoro identických laminátorů pod dvěma 

názvy – Neschen a Seal. Značku Seal pak nesměly 

prodávat pobočky firmy Neschen. Sjednocení výroby 

laminátorů v rámci skupiny podniků Neschen tak 

přináší i novou obchodní politiku.

V rámci programu zefektivnění struktury došlo k rozhodnutí 

sjednotit vývoj a výrobu a dále nabízet na trhu laminátory 

pouze pod značkou Seal. Nová situace přinesla i nutné změ-

ny v obchodní politice. V zemích, kde si doposud distributoři 

produktů Neschen a Seal konkurovali, bylo nutné vybrat 

jednoho partnera.

Na našem trhu bylo rozhodnutí snadné, protože HSW Signall 

je členem skupiny Neschen, a navíc dlouhodobě vykazuje 

nejlepší výsledky v prodeji laminátorů i tiskáren. Servis již 

instalovaných laminátorů Neschen nadále zajišťuje naše 

společnost, k tomu přibírá servis pro produkty Seal, takže se 

na nás mohou obracet i zákazníci s  pozáručními opravami 

modelů Seal. Podívejme se, co nového v nabídce laminátorů 

najdete.

řada seal

Tvoří ji celkem sedm modelů, v naší standardní nabídce je pět 

z nich. Nejdostupnějším je model Seal 54 EL, pak následují 

modely Seal 62 BASE, 62 C a 62 Pro. Skupinu uzavírá nejlépe 

vybavený model Seal 600 MD.

seal 54 el

Nejzajímavější na tomto produktu je poměr cena/výkon. Je 

to nejjednodušší model v naší nabídce, který je dostupný 

v zaváděcí ceně 99 999 Kč. Ve srovnání s jinými laminátory 

pro laminaci za studena v této cenové kategorii se jeví jako 

robustnější a spolehlivější.

Má pracovní šířku 1400 mm, pevný rám a přesné vede-

ní média. Nevyžaduje speciální instalaci ani náročnou údrž-

bu. Menší šířka umožnila dosáhnout nízké ceny. Je vhodný 

pro uživatele rozšířených tiskáren s pracovní šířkou 137 cm. 

Doporučené měsíční zatížení je 100–500 m2/měsíc. 

seal 62 base

Je základním a také nejprodávanějším modelem Seal 

s pracovní šířkou 160 cm a s tepelnou asistencí. Lze k němu 

dokoupit sadu pro roll-to-roll laminaci. Je určen jako základní 

model laminátoru pro uživatele tiskáren s pracovní šířkou 1,6 

metru. Doporučené měsíční zatížení je 500–1000 m2.  

seal 62 C

Laminátor profesionální kategorie s pracovní šířkou 160 cm 

má vyhřívaný horní válec na 140 °C. Je plně srovnatelný 

s nejlépe vybaveným modelem již neexistující řady Neschen 

HotLam, která byla velmi oblíbená a úspěšná. Má stejnou 

konstrukci i většinu dílů, na rozdíl od laminátorů Neschen se 

vždy dodává jen v plné výbavě. Umožňuje horkou laminaci 

i režim roll-to-roll. Válce mají větší průměr a jsou robustnější, 

protože laminátor je schopen vyvinout vyšší pracovní tlak. 

Seal 62 C je vstupním modelem do světa horké laminace 

a zároveň výkonným laminátorem pro firmy s vyšší produkcí. 

Doporučené měsíční zatížení je 500–1000 m2. 

seal 62 pRo 

Plně profesionální stroj má vyhřívané oba pracovní válce 

na teplotu 140 °C. Pracuje s vyššími tlaky a má rovněž 

válce vyšší kvality a průměru. Za pozornost určitě stojí další 

pomocný válec pro předepínání média a rovnání desek vstu-

pujících pod pracovní válec a další pomocné válce za pracov-

ním válcem. To zajišťuje dokonalou rovinnost a bezchybnou 

laminaci i u velkých sérií. Samozřejmě má plnou a spolehlivou 

roll-to-roll laminaci. Tyč pro založení laminace je uložena 

jednostranně v pantu, což usnadňuje nasazování těžkých rolí. 

Vyhřívaný spodní válec dovoluje průběžné kapsování grafiky 

do horké laminace, což je výhodou pro firmy vyrábějící mapy 

a podobné aplikace. Morální životnost stroje je více než 

10 let. Stroj zvládá měsíční zatížení větší než 10 000 m2.

seal 600 md

High-End laminátor má všechny vymoženosti popsané 

u modelu Seal 62 Pro, ale je ještě robustnější. Pneumaticky 

ovládané válce dosahují ještě vyšších tlaků. Je učen pro silně 

zatížené provozy. Předností je ergonomie ovládání a zaklá-

dání médií pro velké proběhy. Důraz je kladen na tuhost 

konstrukce, která zajišťuje vysokou přesnost. Lze využít 

přesnou opakovatelnost nastavení stroje pro další série. Má 

„V“ kanálový podavač média pro přesné vedení. Využívá se 

v průmyslových provozech a oblíbený je zejména pro přesné 

a levné horké kapsování. Morální životnost stroje je více než 

10 let a zvládá měsíční zatížení větší než 10 000 m2.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.cz 

Laminátory Seal

1

2

3

4
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  Se systémy teď lze 

pracovat ve stadiu náčrtku, 

rozvržení v prostoru 

a komplexní vizualizace

Pro všechny autorizované partnery, ale i pro další 

zákazníky, kteří mají zájem prodávat systémy Expolinc, 

přichází další marketingová podpora zdarma.

Jedná se o sadu prvků určených pro použití v CAD návrho-

vých programech. Každý zákazník si tak může buď do něja-

kého 3D návrhového programu, nebo do Adobe Photoshop 

Extended nahrát tyto soubory DWG a nebo 3DS a pracovat 

s modely prezentačních systémů již při přípravě grafického 

návrhu celé prezentace nebo výstavního stánku.

Samozřejmě, prémiové produkty, jakými Expolinc RollUpy 

bez pochyby jsou, je nutné vždy předvést fyzicky, pouhým 

porovnáním obrázků a ceny zákazník jeho kvality neodhalí, 

ale i tak je zcela jistě zajímavá možnost již společně se 

zaslanou kalkulací poslat zákazníkovi jednoduchou vizualizaci 

systému obsahující konkrétní grafiku.

Další marketingová podpora 
Expolinc

  Stáhněte si katalog 

v českém jazyce. Přímý 

odkaz je zde: http://www.

hsw.cz/ceniky-a-katalogy-

ke-stazeni/.

  Stánek švédské 

společnosti Yooba na 

Nordea Masters

Nový katalog produktů této značky pro rok 2012 

najdete na stránkách naší společnosti v sekci Katalogy 

ke stažení. Na 28 stránkách najdete v českém jazyce 

podrobný přehled systémů, jež jsou rozděleny do pěti 

kategorií.

systémy podle kategoRií

Kapitolu Bannerové systémy tvoří podrobný popis pěti 

produktů, mezi kterými je i nejpopulárnější Expolinc RollUp 

Classic. Prezentační stěny jsou soustředěny do druhé 

kapitoly. Kromě různých tvarových a rozměrových variant 

vlajkové lodi Expolinc PopUp tu najdete i oblíbenou textilní 

prezentační stěnu Expolinc Soft Image. 

Třetí skupinu tvoří mobilní stojany na prospekty a brožury. 

Nabídka prezentačních stolků je shrnuta ve čtvrté kapitole. 

Závěr katalogu je věnován exteriérovým systémům Expolinc 

Arena a Flag System.

doživotní záRuka

„Chceme umožnit předávání poselství zákazníkům tou 

nejatraktivnější a zároveň chytrou cestou, ať se jeho cílová 

skupina nachází kdekoliv – v maloobchodě, na obchodních 

schůzkách nebo na veletrzích,“ řekl Richard Bachora, marke-

tingový ředitel společnosti HSW Signall. „Soustředili jsme se 

proto na vysoce kvalitní display systémy, které jsou uživatel-

sky velmi přívětivé, přenosné a ve všech směrech dotažené. 

Expolinc vyvíjí, navrhuje a vyrábí všechny produkty sám, díky 

čemuž může garantovat záruku doživotní funkčnosti jako 

standard.“

Prezentační systém Expolinc Case & Counter již 

mnohokrát prokázal svou variabilitu, a především 

praktickou konstrukci. Své uplatnění nalezl i na 

severském golfovém turnaji Nordea Masters v rámci 

evropské tour. 

Švédská společnost Yooba AB prezentovala na golfovém 

turnaji svá softwarová řešení pro Apple iPad. Základním kri-

tériem bylo mobilní prezentační stanoviště, dostatečně sta-

bilní a sbalitelné do jednoho obalu. Volba padla na Expolinc 

Case & Counter, tedy prezentační stolek a přepravní box o 

objemu 196 litrů v jednom. Stolek byl standardně opatřen 

grafickým panelem s motivem společnosti Yooba a osazen 

dvěma tablety Apple iPad ve speciálních držácích. Potenciální 

zákazníci si tak mohli vyzkoušet přímo na místě a online, jaká 

softwarová řešení společnost Yooba nabízí. Řešení dodala 

švédská reklamní společnost Gigant Print.

Katalog systémů Expolinc 2012

Stolek Expolinc Case & Counter na Nordea Masters



Rostoucí popularita textilních médií přirozeně přináší 

i poptávku po jednoduchých a elegantních systémech 

pro instalaci grafiky vytištěné na textil. V naší nabídce 

najdete odpověď v podobě profilů rámovacího systému 

TENSION z produkce belgické společnosti Cosign. 

Každý, kdo potiskne textil nebo banner, si klade otázku, jak 

provést finální instalaci a vypnutí. Systém profilů TENSION 

tento problém řeší snadno a elegantně. Pro uchycení 

a vypnutí jsou k dispozici tři varianty profilů.

pRofil auseCtion

Tento systém nabízí jednoduchý způsob uchycení a je vhodný 

pro menší velikosti grafiky. Vyrábí se ve dvou modifikacích 

jako Ausection10 a Ausection20. Zatímco první varianta je ze 

surového hliníku, druhá se dodává s povrchem v provedení 

stříbrný elox. Ve své podstatě jde o hliníkový U profil ve dvou 

šířkách, do kterého se v pravidelných odstupech vyvrtají 

otvory pro kotvicí vruty. Textil je v profilu uchycen plastovou 

lištou Auplasticst, která je k dispozici v bílé, černé nebo 

šedé barvě. Princip uchycení textilu je stejný jako u profilu 

AusectionPlus a můžete ho vidět na obrázku č. 1. Výška 

profilu je 9 mm, šířka 20 mm a délka 3060 mm.

pRofil auseCtion plus

Instalace textilní grafiky větších rozměrů vyžaduje 

pevnější ukotvení, a tak přichází řešení v podobě profilů 

Ausection10Plus a Ausection20Plus, které mají prodlouženou 

spodní stranu, v níž je předlisovaná drážka pro navrtání 

vrutu. Tím vzniká vetší podpůrná plocha a rám dokáže odolat 

většímu napětí. Čísla 10 a 20 znamenají rozdíl v povrchové 

úpravě, stejně jako u profilů Ausection. Textil je v profilu 

uchycen plastovou lištou Auplasticst. Instalaci grafiky můžete 

vidět na obrázku č. 4. Výška profilu je 9 mm, šířka 40 mm 

a délka 3060 mm.

pRofil auuseCtion10

Tento profil má dvě U drážky pro uchycení textilu a krytky, 

mezi nimi je středový kanálek pro uchycení rámu vruty 

k podložce. Ze všech profilů systému TENSION je to nejbytel-

nější řešení a zvládá i ty největší grafiky. Grafika se ukotvuje 

plastovou lištou Auplasticst jako u předešlých profilů ve vnitř-

ní U drážce. Vnější U drážka slouží k uchycení krytky 

Auucover20 pomocí ocelových klipů Auuspring. Zatímco pro-

fil Auusection10 je vyroben ze surového hliníku, krytka 

Auucover20 je z eloxovaného hliníku. Levnější variantou je 

dvojité jištění grafiky pomocí lišty Auplasticst v obou U dráž-

kách. V jednoduché verzi je grafika vypnutá mezi horní a dol-

ní profil. Naformátováním a spojením lišt pod úhlem 45 ° 

však lze vytvořit i rám, po jehož obvodu se pak natlučou 

pomocí gumové paličky plastové profily Auplasticst. Výška 

profilu je 11 mm, šířka 60 mm a délka 3060 mm. Způsob 

instalace je znázorněn na obrázku č. 2. 

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.cz 

Rámovací systém
Cosign TENSION

  1/ Způsob uchycení grafiky v profilech AusectionPlus

2/ Způsoby uchycení grafiky v profilu Auusection10

  3/ Ukázka použití hliníkového profilu Ausection a plastové lišty 

Auplasticst

  4/ Ukázka instalace grafiky pomocí plastové lišty Auplasticst

  5/  Ukázka použití hliníkového profilu Auusection10, plastové lišty 

Auplasticst a krytky Auucover203

PVC banner / textile

PVC banner / textile

Suitable fixings

Suitable fixings

Aluminium uu 

section

Stainless Steel

Spring Clip 

1

2

Snap-in tension profile

Snap-in tension strip

Snap-on decorative 

cover plate (optional)

4
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 Těžké technologie někdy 

vyžadují těžkou techniku

  Ivan Žikeš, vedoucí 

servisního oddělení

  Profíci si vždycky poradí 

Zaostřeno
na technickou podporu

HSW Signall je firma s nejsilnějším servisním oddělením 

na trhu. Vzhledem k největšímu počtu prodaných 

technologií je to logický stav, ale služeb našich 

techniků využívá i mnoho klientů, kteří své stroje 

nekoupili u nás. S Ivanem Žikešem, vedoucím servisního 

oddělení, si povídáme o fungování jeho oddělení 

i o připravovaných novinkách. 

Jaké novinky v servisu chystáte v novém roce?

Nevím, zda to nazvat přímo novinkami, spíše jsou to různé 

změny, které by všechny měly vést k tomu, po čem nejčastěji 

volají naši zákazníci. Určitě se budeme snažit posílit své 

servisní kapacity, a to jak personální, tak skladové. Jde o to, 

abychom mohli být u zákazníka co nejdříve a s dostatečným 

vybavením.

Řada servisních zásahů se dnes provádí na softwaru zákazní-

ka a zde není vždy nutná fyzická přítomnost technika. V loň-

ském roce jsme otestovali a letos chceme naplno využívat 

zabezpečený vzdálený přístup na počítače zákazníků. Přináší 

to úsporu nákladů, a zejména času zákazníka.  

Rádi bychom svým zákazníkům přinesli více na poli prevence. 

Jako jedni z mála již deset let používáme informační systém, 

ve kterém jsou evidovány nejen veškeré provedené servisní 

zásahy, ale i telefonické žádosti o radu. Na základě těchto 

zkušeností jsme schopni včas navrhnout výměnu expono-

vaných dílů, a to pokud možno dříve, než dojde k zastavení 

stroje, avšak ne zbytečně brzo, jak se někdy uvádí v příruč-

kách.

Jak se řeší odbornost techniků HSW? 

Primární jsou školení a podpora vlastních výrobců daných 

technologií. Další, co velmi pomáhá a velmi dobře funguje, 

je sdílení informací techniky mezi sebou. Každá zkušenost, 

poznatek, které získá některý z techniků, jsou předány všem 

ostatním. Maximálně se snažíme těžit z toho, že techniků je 

k dnešku v terénu devět, a to už je pěkná řádka zkušeností. 

Prostě víc hlav víc ví…

Jsou někteří výrobci spolehlivější než jiní? 

Troufám si říci, že v nabídce HSW Signall není technologie, 

která by byla méně spolehlivá než jiná. V čem se samozřejmě 

výrobci, resp. jejich jednotlivé produkty liší, je výkon, na který 

jsou stroje stavěné. A pokud je tiskárna, která je určena 

pro jednosměnný provoz, zatížena nonstop, logicky musí 

docházet k častějším závadám než u stroje, který byl pro 

takový provoz navržen. Pak může dojít k pocitu, že taková 

technologie není tak spolehlivá, ale většinou je to jen v jejím 

přetížení, a tedy ne zcela vhodném výběru již při koupi.

Jaký cítíš ze strany zákazníků zájem o servisní smlouvy? 

Koupil by sis ji sám, pokud bys měl vlastní firmu? 

Zájem o servisní smlouvy je mezi našimi zákazníky skutečně 

nemalý, což mě opravdu těší. Tiskaři postupem doby přišli 

na to, že mít smluvně garantovanou podporu techniků 

jak v pracovní dny, tak o víkendech je bezesporu výhoda. 

Osobně bych neváhal ani okamžik. 

Servisní tým pečuje o vzdálené klienty, například 

z Košic. Jak to funguje při takto velkých vzdálenostech? 

Servisní tým má momentálně tři střediska. Kromě pražské 

centrály jsou technici i v Brně a Bratislavě. Východní 

Slovensko je zatím efektivnější řešit výjezdy techniků z jiných 

středisek. Paradoxně je to s ohledem na těch 700 km a chy-

bějící dálnici levnější řešit prostřednictvím letadla. 

Máš jako vedoucí servisu vůbec čas na vlastní servisní 

výjezdy? Pokud ne, nechybí ti to? 

Musím konstatovat, že toho času v terénu bylo v loňském 

roce méně a zcela určitě mi to scházelo. Navíc dělat vedou-

cího jen tak „od stolu“ nelze, velmi rychle přijde doba, kdy 

moje představy budou velmi vzdálené realitě praxe a tu lze 

poznávat jen a jen u našich zákazníků.

Otázka na závěr. Opravy u sebe doma si děláš sám, 

nebo to přenecháváš profesionálům? 

I když se tomu řada mých kamarádů diví, tak pokud to jen 

trochu jde, tak si opravy nejraději zadám, a to mnohdy 

i v případě, že bych na opravu bez problémů stačil. Zjistil 

jsem totiž, že jedna z nejdůležitějších podmínek, jak dělat 

dobrý servis, je ocitnout se čas od času i na tom druhém 

břehu – být ten, komu je servis poskytován.
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Opakování z Onyxu 1
Tisk přímých barev

Tiskový program Onyx pro řízení velkoformátových 

tiskáren podporuje zpracování a tisk přímých barev 

použitých v postscriptových souborech. Je třeba pouze 

dodržet několik pravidel při jeho nastavení.

Základní způsob tisku dnešními tiskárnami je tisk pomocí 

procesních barev, nejčastěji CMYK. Jednotlivé barevné odstí-

ny vznikají mícháním těchto barevných složek pomocí rastrů 

tak, aby při běžné pohledové vzdálenosti působily dojmem 

jednolité barevné plochy požadovaného odstínu. V jakém 

poměru a množství se barvy míchají, se určuje v procesu 

barevné kalibrace, kdy vzniká barevný profil tiskárny a média.

Co jsou přímé baRvy, kde a pRoč se používají

Spotové barvy se používají v tiskové praxi například u ofse-

tového tisku tradičně jinak. Odstín barvy vzniká fyzickým 

namícháním barvy z většího množství barevných složek 

(např. 12 složek u PANTONE barev) ještě před samotným 

tiskem a kontrolou odstínu s nějakým etalonem, vzorníkem 

barev. Hotová barva je pak nanášena na papír přímo, její 

odstín je již pevně daný barvou samotnou.

U velkoformátových tiskáren se však tento postup běžně 

nepoužívá, odstín přímé barvy vzniká až na potiskovaném 

materiálu stejně jako u ostatních barev smícháním základních 

procesních CMYK barev pomocí rastru.

Pak je namístě otázka, proč přímé barvy tisknout nějak 

jinak, když se stejně nakonec vše tiskne s pomocí jednoho 

CMYK? Důvodem je právě definice přímých barev. Třeba 

u nejčastěji používaných PANTONE barev je barva definovaná 

odstínem na proužku ve vzorníku PANTONE a jménem, třeba 

PANTONE Red 032 C. To je vše. U běžných barev je odstín 

v návrhu dán číselnou kombinací barev typicky CMYK nebo 

RGB. U přímých barev toto chybí. Někteří čtenáři možná 

namítnou: „Ale ve vzorníku PANTONE jsou u barev uvedené 

CMYK hodnoty, stejně tak když v softwaru (třeba v Corelu) 

použijeme PANTONE barvu, je tam i CMYK kombinace, tak 

jaký problém?“

Problém to je. Tyto CMYK hodnoty neurčují odstín přesně 

prostě proto, že CMYK barvy jsou takzvaně strojově závislé. 

To znamená, že tiskem stejné kombinace CMYK složek 

na různých tiskárnách s různými inkousty vzniknou různé 

odstíny.

řešení

Proto se používá jiný postup. Barvy na vzorníku PANTONE 

se jednoduše změří kolorimetrem a jejich definice se uloží 

ve strojově nezávislém formátu Lab do tabulky. Takováto 

tabulka je i v Onyxu, najdete ji v menu Onyx RIP-Queue 

Nastavení – Postscript – Tabulka barev.

V menu je vidět seznam názvů barev ze vzorníku PANTONE, 

sloupec hodnota je prázdný. Hodnoty Lab uvnitř jsou, ale 

jejich zobrazení je Onyxem potlačeno z důvodu licenční 

dohody s firmou PANTONE (HKS, RAL).

Do tabulky si však můžeme stejným postupem přidat i svoje 

uživatelské barvy. Třeba pokud potřebujeme přesně reprodu-

kovat v tisku barvu nějakého výrobku, barvu si prostě přímo 

změříme kolorimetrem. S tím Onyx počítá, barva se objeví 

v záložce Uživatelské barvy a tam už změřené Lab hodnoty 

vidět jsou.

Principem tisku přímých barev v Onyxu je pak to, že se při 

výpočtu dat pro tiskárnu použije u přímé barvy Lab hodnota 

z tabulky a ta se přes barevnou kalibraci materiálu převede 

na výslednou kombinaci tiskových inkoustů. Prakticky 

  Konkrétní barvy jasně 

identifikují značku či 

produkt a tak je nutné 

zachovat jejich vzhled 

i při použití rozdílných 

tiskových technologií
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to v Onyxu zajistíme aktivací volby pro zakázku v Onyx 

Preflightu Soubor – Vlastnosti úlohy – Postscript – Použít 

tabulku barev. Nebo si volbu přednastavíme v šabloně pro 

otevírání zakázky, kde jsou stejné možnosti. Při zpracování 

zakázky Onyx vezme názvy přímých barev z postscriptových 

dat, nahradí je Lab hodnotou z tabulky barev a celou zakáz-

ku vypočítá podle nastavené kalibrace tiskového materiálu.

Tak to probíhá u většiny přímých barev, výjimečně jsou 

některé přímé barvy v tiskárně obsaženy, typicky bílá barva 

a čirý lak u UV tiskáren. Tam se také z návrhu při výpočtu 

vyberou tyto přímé barvy podle názvu, ale pak se jim přidělí 

přímo tiskový kanál (tisková hlava) s příslušným inkoustem 

(z tohoto popisu mimochodem vyplývá i způsob, jak připravit 

bílou barvu a lak v návrhovém programu).

simulaCe má svá omezení

V Onyxu má simulace tisku přímých barev pomocí barev 

procesních svá omezení. Pro dosažení správného odstínu 

přímé barvy je samozřejmě třeba, aby barva byla tisknutelná, 

tedy aby byla v barevném rozsahu (gamutu) tiskárny a média. 

Jestliže tomu tak není, má výsledná barva větší nebo menší 

odchylku od správného odstínu. Pokud se opět zaměříme 

na škálu PANTONE, tak v praxi nikdy nejdou simulovat všech-

ny barvy. Dobré shody se dosahuje u 80–90 % barev. Pro 

vyhodnocení odchylky se používá parametr DeltaE. Odchylku 

od 0 do 2 lidské oko skoro nepostřehne, odchylka 2 až 5 už 

je viditelná, ale většinou akceptovatelná, více než 5 už není 

dobrá. Onyx nám nabízí nástroj pro odhad, jak tisk PANTONE 

barev (ale i barev HKS a RAL) dopadne. V programu Onyx 

Media Manager je obsažen v menu Výstupy a nástroje – 

Informace o barevném rozsahu. Na obrázku je část výstupu 

pro tiskárnu Mutoh Valuejet 1624, inkoust Mutoh ECO-

ULTRA a papír Craftecazon 200g.

Je vidět, že akceptovatelným způsobem lze vytisknout 

až 97 % barev (řádek Celkem pro DeltaE<5). Dále ovšem 

vidíme, že třeba výše uvedená barva PANTONE Red 032 

C má odchylku 7, tedy rozdíl už bude hodně vidět. Zde je 

tedy možné orientačně si zkontrolovat, jak bude právě vámi 

požadovaný odstín odpovídat originálu.

Co dělat, když baRva neodpovídá

Postup jsme dodrželi, ale přímá barva je přesto vytištěna 

barevně špatně, co s tím? Zde uvádíme jen stručný výčet 

možných příčin. Celý text včetně popisu řešení naleznete na 

http://www.hsw.cz/data/files/HSW_info/onyx01.pdf.

1  Barva je mimo barevný rozsah tiskárny a média viz výše.

2  Máme chybně nastavenou Onyxovou proměnnou 

SPOTRENDERINTENT v menu Onyx RIP-Queue Nastavení 

– Postscript – Nastavit RIP. Tato proměnná definuje převod 

přímých barev pomocí ICC profilu tiskárny.

3  Ve vnitřní tabulce definicí Lab hodnot je chyba. Lze 

zkusit naměřit si samostatně uživatelskou barvu políčka ve 

vzorníku a pojmenovat ji jako problémovou PANTONE barvu.

4  Onyx přímou barvu neobsahuje nebo je jinak popsaná. 

Příklad takové odlišnosti může být třeba v návrhu použitý 

název Pantone RED 032 C, zatímco Onyx používá název 

PANTONE Red 032 C. Onyx tuto barvu nenajde. 

5  Barevná kalibrace materiálu je chybná nebo je v Onyxu 

zvolena nesprávná kalibrace nebo je správa barev vypnuta 

volbou Žádný vybraný profil ve správě barev. 

6  Pokud vše uvedené zatím selhalo, lze zkusit změřit chyb-

ně vytištěný odstín a porovnat jej s hodnotou vyzkoušenou 

v bodě 3. 

V článku byly použity ukázky z verze Onyxu 10.1.0.54.

Václav Poselt,

technický specialista HSW Signall 
vaclav.poselt@hsw.cz  



Německý výrobce materiálů pro signmaking Neschen AG 

přichází s dalším materiálem určeným zejména pro výstavní 

expozice a wall-tatoo aplikace. Po velmi úspěšném uvedení 

materiálu Solvoprint Easy DOT 100 PE se na trhu objevil 

Solvoprint Event Fleece.

Jak název napovídá, jedná se o vliesový materiál s plošnou 

hmotností 180 g určený pro krátkodobé až střednědobé apli-

kace. Zadní strana je opatřena semipermanentním lepidlem 

zajišťujícím snadné odstranění beze zbytků lepidla. Pouze 

na PVC deskách může v některých případech zanechávat 

stopy lepidla.

snadná aplikaCe

Event Fleece je hladký materiál, který má ale stále velmi 

blízko například k tapetám Erfurt, s tím rozdílem, že je samo-

lepicí. Neschen Solvoprint Event Fleece je vhodný k aplikaci 

na výstavní panely, sádrokartonové příčky a podobné hladké 

plochy. Aplikace je velmi snadná a nevyžaduje další lepidlo 

nebo speciální tapetářské pomůcky.

dekoRaCe hladkýCh stěn

Fotorealistická tisková kvalita v kombinaci s non-PVC 

konstrukcí tohoto materiálu a na omak příjemným vliesovým 

povrchem činí z tohoto materiálu zajímavou alternativu 

k dekoraci hladkých stěn samolepicími fóliemi. Své uplatnění 

nalezne Event Fleece také při krátkodobé aplikaci parciálních 

motivů, tzv. wall-tatoo. Tištěné a tvarově vyřezané motivy 

lze snadno aplikovat i odstranit a nahradit novými. Oblíbené 

jsou zejména v dětských pokojích.

odolný pRoti otěRu

Neschen Solvoprint Event Fleece lze potisknout jak eko sol-

ventními, tak solventními, UV nebo HP latexovými inkousty. 

Materiál vykazuje dobrou odolnost proti otěru, která se však 

mění v závislosti na použitých inkoustech. Dostupný je v šíři 

75 nebo 150 cm s návinem 40 m. Ceníková cena 114 Kč/m².

Nová samolepicí tapeta 
od Neschenu

Jistě se čas od času setkáváte s poptávkou po 

grafickém řešení skleněných ploch, přičemž je ale 

z bezpečnostních důvodů nutné zachovat absolutní 

průhlednost nepotištěné části plochy. Pracujete-li 

s řezanou grafikou, je to jednoduché. Jak toho ale 

dosáhnout, jestliže se jedná o tištěnou grafiku?

Ani to není problém. Je třeba použít materiál, který je jednak 

uzpůsobený pro digitální tisk, a navíc nabízí dostatečnou 

průhlednost, takže když jej nalepíte na okno, téměř ani 

nepoznáte, že je polepené. A takovým materiálem je nový 

MACtac JT 5409 RUV.

ultRačiRé solventní lepidlo

MACtac JT 5409 RUV je polyesterová, 50 µ silná, ultračirá 

samolepicí fólie určená k potisku na UV strojích. Zadní 

strana je opatřena ultračirým solventním lepidlem, které je 

snímatelné a kryté polyesterovým linerem, čímž je zajištěna 

jeho průhlednost.

Tento materiál je vhodný všude tam, kde plánujete tisknout 

grafiku na čirou fólii, ale zároveň je třeba zachovat průhled-

nost v nepravidelných nepotištěných částech. Konstrukce 

materiálu společně s ultračirým removable lepidlem jej před-

určuje ke krátkodobé až střednědobé aplikaci na skleněné 

plochy.

napRosto pRůhledný

Běžné čiré fólie nebo laminace jsou se zvětšujícím se odstu-

pem pozorovatele méně a méně průhledné. MACtac JT 5409 

RUV je film, který je stále naprosto průhledný.

MACtac JT 5409 je dostupný v šíři 1,52 m s návinem role 

50 m. Ceníková cena je 140 Kč/m².

Nový materiál pro opticky čirou okenní grafiku
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  Skleněné částečky 

v povrchu fólie zaručují 

vynikající protiskluzovost 

a chrání grafiku proti otěru

  MACtac TagAway 

je gelový čistič graffiti 

použitelný na různých 

površích. Ideálně poslouží 

pro odstranění graffiti 

nánosů z ochranných 

antigraffiti laminací 

MACtac nebo Neschen.

Naši nabídku obohatila speciální strukturovaná 

samolepicí fólie Poli-Tape POLI-STREET určená 

k výrobě exteriérové podlahové grafiky. Podstatné 

je, že materiál nepotřebuje ochrannou laminaci a je 

certifikován jako neklouzavý sám o sobě.

Základem je polyesterový film s tloušťkou 500 mikronů. 

Do povrchu materiálu jsou vloženy skleněné částečky, které 

zaručují vynikající protiskluzovost. Tištěná grafika se nachází 

pod úrovní těchto částeček, a je tak chráněna proti otěru. 

Film je opatřen čirým permanentním akrylátovým lepidlem.

Materiál byl vyvinut pro aplikaci především na asfalt a beton, 

případně zámkovou dlažbu. Díky speciálnímu extrémně 

silnému lepidlu je materiál Poli-Street vhodný k použití 

v exteriéru, například při vstupech do obchodů, restaurací, 

kanceláří nebo supermarketů.

Poli-Street je možné potisknout eco solventními, solventními 

ale také UV a latexovými inkousty.

Je k dispozici v šířce 1,25 m a v 20metrovém návinu typu 

outside.

podmínky spRávné aplikaCe

Materiál je velmi hrubý, takže při tisku je třeba dbát na správ-

né nastavení tiskárny. Výrobce doporučuje materiál nechat 

vyschnout po dobu minimálně 12 hodin. 

Nesmí se použít na místech, kde může docházet ke kumulaci 

vody, sněhu, ledu nebo k jejich tání. Dále na místech, kde 

akcelerují, brzdí nebo zatáčejí vozidla či vysokozdvižné vozí-

ky, a ani na místech kde dochází k vysokému hmotnostnímu 

zatížení materiálu.

Nefunguje ani na površích, které jsou ošetřovány nemrznou-

cími směsmi nebo jsou opatřené hydrofobními značkami, 

a na místech, kde je instalováno vyhřívání povrchu.

Exteriérová podlahovka,
která se nelaminuje

Čištění reklamní grafiky od vandalských graffiti je 

noční můrou všech, kdo se již s odstraňováním těchto 

výtvorů setkali. V naší nabídce je nyní vysoce účinný, 

ale zároveň biologicky odbouratelný gelový čistič 

graffiti MACtac TagAway. 

MACtac TagAway je gelový čistič graffiti použitelný na růz-

ných površích. Ideálně poslouží pro odstranění graffiti náno-

sů z ochranných antigraffiti laminací MACtac nebo Neschen. 

Díky gelové konzistenci nestéká rychle z plochy a během 

dvou minut začne účinně rozpouštět barvu. Poté stačí jen 

setřít.  TagAway je gel zelené barvy s hustotou 1,06. Je 

charakterizovaný jako nehořlavý produkt s bodem vzplanutí 

více než 60 °C. Hodnota jeho PH je 3,5.

postup čištění

Obecně pro odstraňování graffiti platí zásada, že čím dříve se 

do čištění pustíte, tím lepšího výsledku dosáhnete. Výrobce 

doporučuje na graffiti nanést štětcem tenkou vrstvu gelu 

TagAway a počkat přibližně dvě minuty. Poté očistit povrch 

měkkým kartáčkem nebo hadříkem. Následně je potřeba 

povrch opláchnout pomocí tlakové vody. Rozhodně se vyva-

rujte použití rotačního kartáče. 

Pokud je graffiti tvořeno několika vrstvami nebo se zne-

čištění nepodařilo odstranit zcela, postup opakujte. I když 

TagAway lze použít na většině povrchů, doporučujeme vždy 

vyzkoušet proces nejdříve na malé ploše. 

TagAway je výrobek určený pouze pro profesionální použití 

a nedoporučujeme jím čistit jiná znečištění. Nabízíme ho 

skladem v litrovém balení, které přijde na 540 Kč.

Na graffiti není léku – jen TagAway od MACtacu 
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Zveme vás na veletrh Reklama–Polygraf 2012   

 Uvidíte premiéry nových technologií, seznámíte se 

 s netradičními materiály, ukážeme vám zajímavé nápady, 

 vyzkoušíte si ukázkové aplikace, dostanete aktuální katalogy 

 a budete moci využít speciální akční ceny.

Premiéra 2,6m latexové tiskárny HP Designjet L28500

Premiéra pneumatického laminátoru Flexilam

Zpracování netradičních aplikací na strojích ZÜND G3, Fotoba, Summa 

Nové materiály pro digitální tisk včetně vzorků

Vzorníky otestovaných laminací

Rozšířený sortiment deskových materiálů

Vybíráme pro vás to nejlepší

www.hsw.cz
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