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Zpravodaj pro oblast s ignmakingu

2013

Stav našeho oboru ukazuje, že potřebujeme změnu, nový přístup. V roce 2013 

chystáme řadu významných změn, jejichž smyslem je posunout HSW Signall 

zase o krůček k tomu, aby byl lepším partnerem pro vás, naše zákazníky. 

Hlavními hodnoticími kritérii jsou pro nás kvalita a spolehlivost. Tento 

úhel pohledu jsme nastavili již minulý rok, kdy pro nás provedla nezávislá 

společnost rozsáhlý průzkum spokojenosti trhu. Za vaše názory a připomínky 

jsme vám vděční a budeme se jimi řídit i v tomto roce.

Věříme v orientaci směrem k inovativním novým aplikacím. Je to cesta pro nás 

pro všechny. Máme k dispozici technologické prostředky, které tento přístup 

umožňují, a je jenom na nás, zda je využijeme. I v letošním roce vám budeme 

přinášet kvalitní materiály, technologie a služby na nejvyšší úrovni, tak abyste 

mohli svým zákazníkům nabídnout to nejlepší. Tak abyste podnikali s radostí 

a vaše práce měla také ekonomický smysl.

Jedním z klíčových parametrů úspěchu je kvalita a rychlost dodávek. Na tento 

rok pro vás chystáme významné zkvalitnění naší logistiky. Jsem přesvědčený, 

že změnou budete mile překvapeni. 

Vstoupili jsme do dalšího roku, který bude poznamenán nestabilitou. Bude 

však také rokem, který nám pomůže vidět věci v reálném světle a umožní nám, 

abychom přestali věřit na zázraky. To, že si uvědomíme skutečnou situaci, je 

základním předpokladem pro ozdravení. 

Věřím, že letos se věci začnou pomalu hýbat pozitivním směrem. V čínském 

horoskopu je rok 2013 rokem Hada. Had reprezentuje transformaci, 

znovuzrození a uzdravení. 

Udělejme společně vše pro to, aby věci konečně nabraly správný směr.
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Naskočte do rozjetého vlaku

O tom, že se v digitálním tisku stále více prosazují 

textilní materiály, není pochyb. Například studie 

PIRA odhadovala pro léta 2009 až 2014 v oblasti 

zpracování textilních materiálů v závislosti na regionu 

roční nárůst od 20 do 40 %. A to je již pořádná porce 

práce a peněz! Samozřejmě, jsou regiony silné, 

ale i slabé. Krize nekrize, Itálie a Španělsko svou 

spotřebou textilních tiskových médií tradičně dominují. 

Krok drží i východoevropské a balkánské státy. Náš 

malý středoevropský region ovšem také roste, a to 

kontinuálně.

Uvedená studie se týkala výhradně spotřeby textilních mate-

riálů. Nejnovější výzkum společnosti InfoTrends zaměřený 

na hardware, tedy na tiskové technologie a spotřebovaný 

inkoust, odhaduje, že digitální potisk textilu v letošním 

roce vzroste průměrně o 30,7 %. Tento údaj figuruje 

ve zprávě nazvané Transformace textilního tisku, která se 

logicky zabývá především digitálním potiskem a přechodem 

od tradičních technik k těm digitálním. Tato studie zkoumá 

celý dodavatelský řetězec textilního trhu, jeho objem, ale 

také předpovědi pro vývoj digitálního textilního trhu. Také se 

soustředí na hlavní zdroje poptávky po textilním tisku.

slibný potenciál

Potenciál digitálních tiskových technologií ovlivnit trh s potiš-

těným textilem je již dlouho velmi slibný, ale teprve nyní, 

s dalším výrazným zvýšením poptávky a s nástupem high-

-end tiskových technologií, jako je například Durst Kappa 

180, jsou firmy potiskující textil schopny plně vyhovět novým 

požadavkům svých zákazníků.

růst podílu digitálně potištěného textilu

Celosvětový textilní průmysl představoval v roce 2012 

přibližně 1 trilion amerických dolarů. Z toho podíl digitálně 

potištěných oděvů, dekoračních textilních a průmyslových 

produktů činil zhruba 10,3 bilionu amerických dolarů. 

Tedy méně než 1,5 % z celkového objemu. Přestože podíl 

digitálně zpracovaného textilu v porovnání s velikostí celého 

trhu je velmi malý, roste extrémně rychle. V letošním roce se 

proto očekává nárůst příjmů z prodeje tiskových technologií 

a inkoustů pro potisk textilů o již zmíněných 30,7 %.

technologie pro potisk textilu

V naší nabídce naleznete pro potisk textilu hned několik 

řešení – od HP latexových tiskáren, vhodných pro vybrané 

druhy textilních aplikací, přes tradiční sublimační stroje 

Mutoh až po vysoce profesionální a výkonné stroje Durst. 

Zvláště kategorie produkčních až průmyslových řešení typu 

Durst zpravidla katapultují zpracovatele textilu do zcela jiné 

dimenze.

přijďte se poradit

Otázkou textilních materiálů se v HSW zabýváme již řadu let, 

a  pokud se rozhodnete těžit z výše popsaných trendů, rádi 

vám pomůžeme s výběrem vhodné technologie a materiálů. 

Tento vlak se nezadržitelně rozjíždí, a kdo do něj nasedne 

včas, získá zajímavé a lukrativní zakázky.

Richard Bachora,

ředitel marketingu HSW Signall 
richard. bachora@hsw.cz 

  Potištěný textil najde 

široké uplatnění  nejen 

v reklamě, ale také při 

sportovních akcích...  

 

  ...v oděvním průmyslu 

a interiérovém designu

  Nezanedbatelný je také 

segment tisku reprodukcí



Jubilejní Reklama – Polygraf 
2013 v Letňanech

Mezinárodní veletrh reklamních služeb a polygrafie 

letos slaví 20. narozeniny. Bude se konat ve dnech 14.–

16. května 2013, tentokrát v PVA Expo Praha-Letňany. 

Společnost M.I.P. Group, organizátor akce, se rozhodla 

přesunout veletrh z Holešovic do areálu PVA Letňany. 

Co tato změna přinese a na co se můžeme těšit, nám 

v rozhovoru prozradil Zdeněk Sobota, ředitel veletrhu. 

Výstaviště v Praze-Holešovicích k veletrhu Reklama pat-

řilo už jaksi automaticky. Proč jste dali přednost areálu 

v Praze-Letňanech?

Tradice a zvyk jsou samozřejmě důležité, ale výstaviště 

v Holešovicích, zejména po požáru levého křídla, není 

schopno nabídnout důstojné podmínky. Moderní veletrh 

s náročnými technologiemi prostě do stanu nepatří. 

Vystavovatelé projevili hodně trpělivosti, ale všechno má své 

hranice. Výstaviště v Letňanech dokáže nabídnout nejenom 

modernější a komfortnější zázemí, ale dovolí i novou kon-

cepci expozic. Bude mnohem snazší ukázat možná propojení 

technologií a služeb. Jubilejnímu ročníku přeje i hojnější 

účast firem z oblasti polygrafie.

Co si máme pod tím představit?

Letos se nekoná žádný polygrafický veletrh, hodně výstav 

nepřežilo, a tak se zájem vystavovatelů zaměřil na ten náš. 

Přihlásily se zejména firmy z oblasti archového digitálního 

tisku, kterým vyhovují prostory v Letňanech a jež se zapojí 

i do doprovodného programu. Ústředním motivem veletrhu 

je samozřejmě stále signmaking, ale jeho prorůstání do obo-

rů klasické polygrafie takto postavený veletrh ještě zdůrazní. 

Již několik let se tyto obory sbližují a hledají nejlepší kombi-

nace technologií. Prezentace nových trendů a novinek, která 

se koná pod značkou Invent!on se letos dotkne i polygrafie. 

Dochází k vytvoření nového segmentu, a tak se k Sign 

Invent!on a Gift Invent!on přiřadí i Print Invent!on.

Jak přijali vystavovatelé změnu termínu veletrhu. Tím, 

že se doposud konal dříve, byl chápán jako tradiční 

zahájení sezony. Není květen trochu pozdě?

Vše je výsledkem kompromisu. Návštěvníci se jednak na vele-

trhy za těch 20 let dívají jinak, a navíc jsme museli najít 

vhodný čas v kalendáři výstaviště v Letňanech. 

Internet přináší aktuální informace prakticky okamžitě, takže 

představování novinek na veletrhu už nemá tu přitažlivost 

jako kdysi. Ani čekání na veletržní slevy již není rozhodujícím 

nástrojem k tomu, jak dostat zákazníka na výstavu. Na druhé 

straně je veletrh místem, kde návštěvník může spatřit 

všechny možnosti na jednom místě, pohodlně si vybrat to, co 

potřebuje, a seznámit se s tím, co by potřebovat mohl.

Květen je navíc nejhezčí měsíc, takže věřím, že zájemci 

z jiných měst si na květnovou Prahu udělají čas.

Co získá návštěvník přesunem do Letňan?

První, co určitě padne do oka, je změna prostředí. Výstava 

se uskuteční v jednolitém prostoru hezké výstavní haly. Zmizí 

tedy tradiční členění na signmakingové křídlo, dárkařské 

křídlo a trochu polygrafie a digital signage uprostřed. 

Výstaviště PVA Expo Praha-Letňany je moderní komplex 

s dobře vyřešenou dopravní infrastrukturou. Pro návštěvníky 

je pohodlně dosažitelný metrem i automobilem. Pro vyšší 

komfort bude z metra až k branám veletrhu jezdit kyvadlový 

autobus, ale je to i příjemná procházka. Velké parkoviště 

je situováno hned vedle vstupu do areálu, takže hosté 

pohodlně zaparkují. Dalším přínosem je moderní koncepce 

výstavních hal s dobrým technickým zázemím. Vysoký 

standard mají i sociální zařízení a na letňanském výstavišti se 

návštěvník bude určitě cítit příjemně.

Zajímavou součástí veletrhu je doprovodný program. 

Co chystáte letos?

Součástí veletrhu je tradičně vyhodnocení soutěží Duhový 

paprsek a Kalendář roku, které mají svou tradici a jsou 

součástí života komunity. Určitě bude zajímavý obsah konfe-

rence Printforum. Hlavní téma má název Drupa Vision. Půjde 

o praktické uplatnění trendů, které nastolila výstava Drupa 

2012, a týká se stejně polygrafie i signmakingu. Konference 

zrekapituluje vývojové směry a trendy pro příští rok. 

20 let je v našich podmínkách pro veletrh slušné jubi-

leum. Co vás napadá při ohlédnutí za těmito roky?

Veletrh Reklama – Polygraf reagoval na vznik nového odvětví 

reklamního průmyslu. Signmaking je mladý obor, takže 

výstava se vyvíjela spolu s tímto odvětvím. Velkou výhodou 

byl vznik Sdružení dodavatelů pro signmaking, ve kterém 

má konstruktivního partnera. Výstavnictví prošlo mnoha 

změnami, ale segmenty reklamy a polygrafie jsou pružné 

a nakloněné inovacím. Díky tomu je Reklama – Polygraf 

pevnou součástí kalendáře výstav a jeho význam ve střední 

Evropě chápe stále více firem. 

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

  Zdeněk Sobota, ředitel 

veletrhu Reklama – Polygraf

  Cena Duhový paprsek



Hledáte silného partnera pro potisk textilu?
 Využijte našeho know-how a skladových zásob.

 Vyzkoušejte textilní materiály od německého výrobce PONGS.

Široká nabídka produktů pro solventní, latexový, UV i Dye/Sub tisk.

100% polyester nebo 100% bavlna s ekologickým coatingem.

Speciální backlit a blockout textilní materiály.

Exkluzivní textilní potisknutelné tapety.

Nejoblíbenější materiály v mnoha šířích permanentně skladem.

www.hsw.cz

Moderní a originální textilní materiály pro velkoplošný digitální tisk.
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Situace na trhu se v minulých dvou letech výrazně 

změnila. Jednak se ceny dostaly na úroveň, která 

je prakticky neudržitelná, a jednak se výrazně 

zintenzívnila konkurence. Velké firmy disponují 

nejvýkonnějšími tiskovými technologiemi a válčí se 

o každou korunu za metr čtvereční banneru. Peníze 

jsou dnes prostě jinde.

Nové tiskárny skýtají výrazně vyšší produktivitu. Rychlost tis-

ku, která před několika lety stačila pro firmy střední velikosti, 

dneska využívají za dostupnou cenu i firmy malé. Rychlost 

zpracování zakázky je tedy jedním z rozhodujících faktorů 

úspěchu. Totéž začíná totiž platit i u speciálních zakázek.

textil na vzestupu

O závratném nástupu textilu jako tiskového média není 

potřeba přesvědčovat nikoho, kdo chodí s otevřenýma 

očima. Kromě malých expozic je dneska textil králem 

výstavnictví. Stánek vyrobený z textilu je elegantní, snadno 

se dopraví i namontuje a vypadá opravdu dobře. Interiérové 

panely z textilu jsou rovněž velmi příjemné na dotek a s roz-

šířením různých vypínacích systémů se i v této oblasti textilu 

opravdu daří.

Je to ale zásluha samotného textilu? Všichni vědí, že ne. 

Můžou za to nové technologie – UV vytvrzovaný tisk 

a především latexová technologie. Díky rostoucí popularitě 

textilu se dnes víc daří i sublimaci. Především však firmám, 

které mají s touto technologií své dlouholeté zkušenosti. 

Dosáhnout správnou barevnost totiž vyžaduje skutečné 

umění. Je potřeba laborovat s množstvím inkoustu, teplotou, 

přítlakem a časem. 

Ze všech možných řešení je nejsnazší práce s latexovými tis-

kárnami. Brilantní barevnost, dobrá odolnost a možnost s tis-

ky okamžitě pracovat dostávají latexové tiskárny do popředí 

zájmu. Jaké jsou tedy dnešní možnosti?

tiskárny hp nad 2,6 metru

Menšími tiskárnami, jako je HP Designjet L26500 a její 

očekávaný levnější sourozenec HP Designjet L26100, se 

v tomto článku nemusíme zabývat, protože jde o univerzální 

stroje, které pomohou, ale neposkytují v oblasti potisku 

textilu úplný komfort. Platí tu totiž rovnice čím větší šířka, tím 

méně šití a tím lepší výsledek. Nejdůležitější ale je, že takto 

lze dosáhnout i vyšší ceny. Potištěný textil se stále dobře 

prodává a trh akceptuje mnohem vyšší cenu, než je tomu 

u tisků na nevábný levný PVC banner.

Jaké tedy máme možnosti? V nabídce společnosti HP dnes 

najdeme dvě modelové řady s latexovými tiskárnami s pra-

covní šířkou 2,6 metru a větší.

Prvním strojem je „kancelářská“ tiskárna HP Designjet 

L28500. Označení za kancelářskou si vysloužila vysokou 

mobilitou, bezzápachovým provozem a opravdu subtilnějším 

vzhledem ve srovnání s průmyslovými tiskárnami řady HP 

S latexem vyděláte víc

latexové tiskárny s pracovní šířkou 2,6 metru a větší

Modelová řada HP Designjet L HP Scitex LX

Foto

Název HP Designjet L28500 HP Scitex LX600 HP Scitex LX820/850

Pracovní šířka 2,64 m 2,64 m 3,2 m

Rychlost tisku maximální 23 m2/hod 157 m2/hod 177 m2/hod

Běžná produkční rychlost tisku 18,4 m2/hod 39 m2/hod 45 m2/hod

Nejdůležitější funkce Kontrola kvality OMAS Kontrola kvality OMAS

dual roll

oboustranný tisk

Kontrola kvality OMAS

dual roll

oboustranný tisk

mesh kit

Nosnost role max. 100 kg nebo 110 kg nebo 2x 50 kg 130 kg nebo 2x 60 kg

Měsíční zatížení od 200 m2 1000 m2 1000 m2

   Latexová technologie je pro výstavnictví ideální. Ať už se jedná 

o přímý potisk textilu, tapet nebo samolepicích materiálů, ve všech 

případech oceníte brilantní barevnost, dobrou odolnost a možnost  

pracovat s výtisky bezprostředně po vytištění. 

  Ekologický latexový tisk 

a textilní média dokážou 

vytvořit neopakovatelnou 

atmosféru

  Latexové tisky předvedly 

svou odolnost i na voze 

Tatra 815 Dakar 2011 Aleše 

Lopraise © KON-KYS



Scitex LX. Jde vlastně o prodloužený model latexových tiská-

ren s šířkou 1,6 metru. Běžná produkční rychlost je na úrovni 

18,4 m2/hod. Vidíme, že s tímto strojem kromě větší šířky 

nezískáme velkou výkonovou rezervu. Doporučuje se při 

produktivitě od 200 m2 měsíčně.

Rodinu průmyslových latexových tiskáren dnes tvoří tiskárny 

HP Scitex LX650 a HP Scitex LX850. První má pracovní šířku 

2,64 a druhá 3,2 metru. U těchto strojů se setkáváme s nej-

lepším dědictvím po oblíbených strojích HP Scitex Xljet, jako 

je potisk dvou rolí najednou či oboustranný tisk. Tyto tiskárny 

se doporučují při produktivitě latexových tisků od 1000 m2 

měsíčně a jedná se o opravdu průmyslové stroje pro směnný 

provoz.

investice do budoucna

„Zejména průmyslové tiskárny HP Scitex LX jsou dobrou 

investicí do budoucna,“ zdůrazňuje Jiří Makovec, produktový 

manažer naší společnosti. „Latexové tiskárny přinášejí 

schopnost produkovat tisky, které jsou na trhu stále ceněné 

jako náročné aplikace. Jde zejména o potisk textilu, jehož 

spotřeba každoročně zatím roste o více než 100 %. Dále pak 

to jsou backlit aplikace a interiérové tisky s vysokým rozliše-

ním. „Mnoho firem si už latexovou technologii vyzkoušelo 

u malých tiskáren HP Designjet L 25500 a L 26500. Nyní mají 

možnost získat výraznou výkonovou rezervu, která se netýká 

pouze speciálních aplikací, ale díky univerzálnosti latexové 

technologie může být využita i pro jiné typy zakázek,“ 

uzavírá Jiří Makovec.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

   Underwriters 

Laboratories je nezávislá 

vědecká společnost, která 

pracuje na prosazování 

globální udržitelnosti 

rozvoje společnosti 

s ohledem na životní 

prostředí, zdraví a rozvoj 

ekologicky výhodnějších 

produktů, služeb 

a organizací 

   Srážeč hran Yellotools 

SignTrim Mini, skladný 

jako tužka, dokáže předejít 

mnoha možným zraněním

   Backlitové aplikace 

jsou rovněž silnou zbraní 

latexových tiskáren

Světová ekologická certifikační autorita – Underwriters 

Laboratories (UL) – udělila certifikát udržitelnosti UL 

Environment tiskárnám HP latex a HP A50, pracujícím 

s inkousty na vodní bázi.  

Underwriters Laboratories je nezávislá vědecká společnost, 

která pracuje na prosazování globální udržitelnosti rozvoje 

společnosti s ohledem na životní prostředí, zdraví a rozvoj 

ekologicky výhodnějších produktů, služeb a organizací. 

Certifikace podle UL ekologické normy pro udržitelný rozvoj 

pro tiskařské barvy (UL 2801) dokazuje, že inkoust splňuje 

řadu přísných kritérií týkajících se lidského zdraví a životního 

prostředí. Předpis byl původně vytvořen pro ofsetové, 

knihtiskové, flexotiskové a hlubotiskové tiskařské barvy. Nyní 

tato norma zahrnuje i kritéria pro certifikaci inkoustů na bázi 

vody, sítotiskové barvy a UV-vytvrzované inkousty.

Uvedená certifikace potvrzuje, že latexové tiskové techno-

logie jsou nejohleduplnějším průmyslovým řešením ve světě 

velkoplošného digitálního tisku.

Pojem udržitelného globálního rozvoje obsahuje nejenom 

ekologické, ale i ekonomické hledisko. Tato strategie hledá 

cesty ohleduplné vůči životnímu prostředí, ale i takové, 

které jsou dostatečně životaschopné také z ekonomického 

pohledu.

Yellotools SignTrim Mini je speciální srážeč ostrých 

hran, který můžete mít stále u sebe. Pomůže vám nejen 

při zpracování zakázky, ale i při montáži. 

Nástroj velikosti tradiční tužky „versatilky“ je určen k zaob-

lení ostrých hran sendvičových hliníkových desek, pěnových 

desek, akrylátu, oceli nebo plastu. Snižuje riziko poranění 

přímo při montáži nebo při zpracování menších objemů 

desek. Jeho čepel v kombinaci ocele a keramiky dokáže 

pomoci v každé situaci.

K dispozici jsou samozřejmě i snadno vyměnitelné náhradní 

čepele. K práci s většími objemy slouží srážeč hran Yellotools 

SignTrim Big. 

HP latex má certifikát udržitelnosti UL Environment

Praktický srážeč ostrých hran



Mutoh ValueJet 2638 
široký 2,6 metru

Společnost Mutoh v prvním čtvrtletí tohoto roku uvede 

na trh eco solventní tiskárnu Mutoh ValueJet 2638 

s pracovní šířkou 2,6 metru. Tiskařům se tak nabízí 

možnost využít ověřenou kvalitu a vysokou rychlost 

tisku i u širokých rolových médií.

 

Rostoucí popularitu tiskáren s pracovní šířkou 2,6 metru, 

kam patří například latexová kancelářská tiskárna HP 

Designjet L28500 nebo průmyslová latexová tiskárna HP 

Scitex 650, potvrzuje i nový model Mutoh ValueJet 2638. 

Rychlost 40 m2 kvalitní grafiky s rozlišením 720 × 720 dpi 

za hodinu zajišťují nové zdvojené tiskové hlavy. S využitím 

systému 2xCMYK inkoustů Mutoh Eco Solvent Ultra nabízí 

i exteriérovou odolnost do tří let.

zdvojení hlav

Vysoká produktivita je výsledkem použití dvou tiskových hlav 

pro každou barvu, které  jsou instalovány i u kratší tiskárny 

Mutoh ValueJet 1638. Tu jsme podrobně popsali v HSW 

infu č. 3/2012 na stranách 8 až 10. Stručně se dá říci, že jde 

o piezoelektrické tiskové hlavy s měnitelnou velikostí kapky 

a maximálním rozlišením 1400 dpi. Ty jsou umístěny šikmo 

za sebou, čímž se prakticky zdvojuje tisková šířka na jeden 

průjezd tiskového vozíku.

Do tiskárny lze vložit i větší zásobníky inkoustu, které náklady 

na inkoust výrazně sníží.

Mutoh neustále vyvíjí i svůj systém snadné navigace ovládání 

tiskárny. Na novém stroji naleznete nejnovější panel s intui-

tivně uspořádaným ovládáním. Všechny části tiskárny pro 

uživatelskou údržbu jsou pohodlně přístupné, takže ovládání 

i provoz jsou uživatelsky velmi příjemné.

široké spektrum aplikací

Mutoh ValueJet 2638 je určen k potisku grafiky pro 

výstavnictví, značení, billboardy, stojany, grafiky pro polep 

aut a mnoho dalších aplikací. Tiskárnu lze volitelně vybavit 

i spektrofotometrem. Eco solventní tiskárnu Mutoh ValueJet 

využijete k tisku náročnější grafiky, ale díky vysoké produk-

tivitě dokáže zastat svou práci i při výrobě tisků na větší 

pohledovou vzdálenost ve větších objemech.

buďte produktivní

Díky nové tiskárně je eco solventní technologie zase o krok 

dál. V tiskárně Mutoh ValueJet 2638 se snoubí rozumná cena 

s novými možnostmi. Výkon nové tiskárny na úrovni 40 m2/

hod. spolu s pracovní šířkou 2,6 metru vám dovolí tisknout 

i větší plochy, kde se šířka tiskárny projeví na menším počtu 

svarů a tím i vyšší estetické úrovni celého díla. S ohledem 

na šířku je tiskárna vybavena osvědčeným odvíjecím a naví-

jecím systémem pro těžké role do 100 kg, které lze pohodlně 

ovládat jak zepředu, tak ze zadní části tiskárny. Rovněž lze 

velmi snadno uhlídat správnou výšku tiskových hlav nad 

médiem pomocí třístupňového voliče.

hlídání přes mobil

Mutoh ValueJet 2638 dostala do vínku novou funkci ValueJet 

Status Monitor (VSM). Uživatel tak bude mít možnost 

kontrolovat svou tiskárnu i na dálku. VSM mu umožní 

sledovat hladinu inkoustu, nastavení teploty ve vytápěných 

zónách, množství zbývajícího média a stav tisku z iPhonu či 

inteligentního mobilu s Androidem. Mutoh se tak zařazuje 

k technicky vyspělým výrobcům, kteří své tiskové technologie 

propojují s obecně rozšířenými mobilními technologiemi.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

2

1

  Nová tiskárna Mutoh Valuejet 2638 přináší eco solventní tisk 

na stále populárnější média s šířkou 2,6 metru

  1/ Eco solventní tisky se osvědčily i u náročných interiérových aplikací

2/ Velkým technologickým skokem je schopnost tiskárny komunikovat 

na dálku s chytrými telefony

   Vysokou produktivitu zajišťují nové tiskové hlavy Mutoh Dual Head



Stolové plotry Zünd S3

Švýcarská společnost Zünd, renomovaný výrobce obráběcích plotrů, nabízí od  roku 2012 řadu S3, která zpřístupňuje 

špičkový modulární systém středním a menším firmám. Jedná se o cenově dostupnou technologii bez kompromisu 

v kvalitě a produktivitě. O jejích přednostech se můžete přesvědčit v našem showroomu v Praze.

2 Revoluční přímý pohon – stroj je vybaven unikátním, výjimečně silným, tichým a bezúdržbovým systémem přímého pohonu. Ten maximalizuje rychlost zpracování a přesnost. 
Bezúdržbové perfektně synchronizované komponenty zaručují maximální produktivitu a dlouhou životnost.

1 Pracovní plocha – koncept deskových plotrů Zünd S3 nabízí pracovní flexibilitu i různou velikostí pracovní plochy. Lze si zvolit ze šesti základních modelů. Nejmenší S3 M 800 
má pracovní plochu 1330 × 800 mm, největší z řady S3 XL – 1200 pak 2270 × 1200 mm a největší z řady S3 L – 1600 pak 1800 × 1600 mm. Pro větší rozměry je tu modelová 
řada G3.

3 Nekonečný pás – výrazně zvyšuje produktivitu práce. Plotr díky němu může kontinuálně zpracovávat i velké série.

4 Modularita – snadnou změnu pracovní operace zajišťují dva moduly pro umístění pracovních nástrojů. V jednom z nich může být umístěna i kamera, která slouží pro vyhledávání 
značek vymezujících dráhy pro automatické operace.

5 Odvíjecí a navíjecí systém – pro přesné vedení flexibilních médií slouží odvíjecí a navíjecí systém, který plotry Zünd proslavil v textilním průmyslu.

6 Ergonomie a bezpečnost  – stroj navržený významným designérem Richardem Amielem má optimální ergonomii pro množství pracovních operací, jako je ořez, frézování, 
zpracování textilu či lepenky, výsek a spousta dalších operací. Pracovní plochu pak střeží kontrolní paprsky, jejichž přerušení automaticky okamžitě vypne stroj.

7 Efektivita – ovládací program Zünd Cut Center Software dynamicky vede obsluhu při nastavování parametrů procesu řezání. To minimalizuje čas potřebný k nastavení, eliminuje 
chyby a zajišťuje maximální produktivitu bez prostojů. Operátor jednoduše naskenuje čárový kód, nainstaluje správné nářadí – a práce začíná!

8    9 k a t a l o g

pracovní plocha od 1330 × 800 mm1

4

2
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Deskové plotry Zünd S3 se vyznačují spolehlivostí, nízkými prostorovými nároky a dostupnou cenou vzhledem 

k výkonu a flexibilitě. Zünd S3 přináší špičkový modulární systém pro finishing určený malým a středním firmám, 

který zvládne provoz v nasazení 24/7. 

Nástroje pro Zünd S3

Univerzální řezací nástroj (1)
Je určen pro kompletní prořez široké škály materiálů, jako jsou například papír, PVC, PP a PET desky 
a fólie, magnetické fólie atd. do tloušťky až 3 mm. 

řezání fólií a deskových materiálů
Zünd G3 disponuje čtyřmi různými nástroji pro řezání široké škály materiálů. To jasně dokazuje, že tato 
operace má velký význam pro všechny obory, kde se stolové plotry využívají. 

Bigování a rilování (5–6)
Precizní bigování a rilování je jedna ze základních funkcí plotru Zünd G3. K dispozici jsou dva typy nástrojů, 
které se liší velikostí bigovacího kolečka. Typ 1 je určen pro vlnitou lepenku a voštinové desky s tloušťkou 
do sedmi mm. Typ 2 se využívá při zpracování kartonů, PVC a PET fólií či jiných plastových materiálů. 

řezání textilU a tkaných materiálů (7)
Pro tuto operaci je k dispozici DRT tool – rotační nůž s elektrickým pohonem a vysokým počtem otáček. 
Rotační nůž zajistí precizní prořez všech vláken a nitek textilních a ostatních tkaných materiálů. Dokáže 
vysokou rychlostí dělit složité tvary z konfekčního či technického textilu, balonové tkaniny, PVC banneru 
a meshe. 

frézování deskových materiálů (9)
Jednou z možností, jak efektivně rozšířit možnosti plotru Zünd G3, je frézovací modul s vřetenem o výkonu 
300 W, díky kterému můžete frézovat materiály, jako je plexisklo, hliníkové sendviče, silné PVC desky 
a dřevo do síly až 26 mm.

kreslicí nástroj
Univerzální kreslicí nástroj se používá k výrobě výkresů, popisu zpracovávaných materiálů, lze s ním rovněž 
kreslit střihy na textil či kůži.

kiss-cUting tool (2)
Tangenciální nůž s regulovatelnou hloubkou řezu je ideální volbou pro řezání do materiálů s podkladovým 
papírem, jako jsou PVC fólie, One Way Vision filmy či reflexní fólie a filmy. 

oscilační nůž (3–4)
Je nepostradatelným nástrojem pro prořez a formátování pevných a houževnatých materiálů, jako je 
karton, vlnitá lepenka, KAPA desky, kůže, guma, molitan atd. Plotr Zünd G3 může být v závislosti na typu 
zpracovávaného materiálu vybaven jednou ze dvou variant oscilačních nožů, a to elektrickým nebo 
pneumatickým oscilačním nožem.

1
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Jedním z vítězů MACtac Awards v kategorii Technicky 

nejnáročnější aplikace se stala společnost Rocket Signs 

z Nového Zélandu. Vavříny jí přinesl projekt Vánoční 

stromek na vyhlídkové věži Sky Tower v Aucklandu. 

K realizaci byla použita fólie MACtac WallWrap 100, 

s níž mají mnohé společnosti velmi dobré zkušenosti.

 

VRocket Signs je přední novozélandská signmakingová 

firma, která na trhu působí již 25 let a je významným hráčem 

na trhu signage, vizuální komunikace a designu. „Ve firmě 

máme týmy designérů, projektových a klientských manažerů, 

inženýrů, montérů a profesistů. Tito lidé jako jednotlivci 

nabízejí řadu skvělých dovedností a zkušeností, ale spojuje je 

jeden společný rys, který naši společnost odlišuje od ostat-

ních – vášeň. Vášeň pro to, co děláme,“ řekl Ross Hall, ředitel 

Rocket Signs.

projekt christmas tree

Technicky nejnáročnější aplikace celé soutěže byla součástí 

kampaně na uvedení nového vozu Mercedes-Benz C200 

a rovněž vánoční výzdoby města. Prostě pod vánoční stro-

mek pověsili jako kmínek nejnovější auto s třícípou hvězdou. 

Že to nezní nijak komplikovaně? Háček v tom samozřejmě 

byl. Stromeček byl totiž nalepen na nejvyšší budově 

v Aucklandu a auto viselo ve výšce 90 metrů. Pojďme si ale 

představit technické podrobnosti.

Televizní věž Sky Tower je s výškou 328 metrů nejvyšší věží 

na celé jižní polokouli a podle World Federation of Great 

Towers je v celosvětovém měřítku třináctou nejvyšší budo-

vou. Její betonový vnější plášť nepatří k nejlepším podkladům 

pro polep fólií. 

Grafika byla vytištěna na materiál MACtac WallWrap 100, 

který firma hojně využívá při svých realizacích a na fasádě 

věže Sky Tower ho odzkoušela již několikrát. Samotný 

stromeček byl vysoký 20 metrů a tvořilo ho 90 jednotlivých 

panelů, které aplikátoři zavěšeni na lanech lepili jako puzzle. 

americký pohár

Mistrovským dílem firmy Rocket Signs byla rovněž grafika 

upozorňující na americký pohár v jachtingu. Není se co divit, 

že jsou ve městě Auckland na tuto soutěž hrdí. America’s 

Cup je jachtařský sportovní podnik s nejdelší tradicí na světě. 

Po týdnech výpočtů byl spuštěn tisk 2,5km fólie, která se 

rozdělila na 1500 panelů. Příprava v továrně trvala 25 dní 

a aplikace grafiky ve výšce 250 metrů dalších 15. Vítr ochladil 

v té době povrch věže na -5 °C.

síť posiloven lesmills

Kluby LesMills najdete po celém Novém Zélandu. Společnost 

Rocket Signs navrhla pro tuto síť designové řešení, díky 

kterému jsou nepřehlédnutelné. Grafiky na samolepicí fólii 

najdete nejen na fasádách budov, ale zdobí i interiér.

mactac WallWrap pro polep stěn

Stěny jsou náročným povrchem pro kvalitní polep. V nabídce 

materiálů MACtac u nás najdete až tři fólie z této speciální 

řady. WallWrap 100 je speciální samolepicí fólie určená 

k aplikaci na hrubé stěny a omítky. 

MACtac WallWrap 200 je polotuhá monomerická samolepicí 

fólie výhradně pro interiérové aplikace na velmi hladkých 

stěnách. 

Třetí WallWrap 300 je matná fólie vyvinutá speciálně pro 

střednědobé interiérové nebo exteriérové aplikace na kompli-

kovaných površích. Toto umožňuje šedé permanentní lepidlo 

s velmi vysokou počáteční lepivostí.

Všechny tyto fólie lze potisknout latexovými, UV vytvrzova-

nými, eco solventními i solventními inkousty. Další technické 

podrobnosti najdete na našich webových stránkách.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Inspirace s MACtac

  Televizní věž Sky 

Tower v novozélandském 

Aucklandu je nejvyšší 

budovou na celé jižní 

polokouli

  Nepřehlédnutelná grafika 

America’s Cup na Sky Tower

   

  Netradiční vánoční 

stromeček na nejvyšší 

budově jižní polokoule

  

  Grafika typická pro 

posilovny LesMills na fasádě 

budovy

 

  Motivační grafika pro 

tělocvičnu LesMills

  LesMills potřetí – motiv 

je tentokrát plastický 

a podsvětlený





 Fotografie Prezident Barack Obama v Praze získala v roce 2009 hlavní cenu na Czech Press Photo 

  Symbolický hřbitov Arlington West Memorial postavili na pláži v Santa Monice v Kalifornii v roce 2012 v rámci projektu Veteráni za mír při příležitosti Dne obětí války

  Titulní strana: Švýcar Didier Cuche na legendární sjezdovce Hahnekamm v rakouském Kitzbühelu v roce 2011

Virtuos agenturní fotografie
Joe Klamar je považován za jednoho z nejkreativnějších autorů současné agenturní fotografie. Získal kupříkladu 

hlavní cenu Fotografie roku na Czech Press Photo v roce 2009 a mnoho dalších ocenění. Vyniká v útvaru fotoesej, 

který přináší dialog mezi tématem, autorem a divákem. Momentálně pracuje pro agenturu Agence France-Presse 

v Los Angeles.

Začátek cesty do světa nebyl pro Jozefa Klamára z Liptova snadný. Po emigraci v roce 1987 přes Rakousko do Kanady se 

z asistenta v Československé televizi stal člověk pracující manuálně. Myl auta, rozvážel pizzu, natíral trubky, ale brzy začal 

studovat fotografii a výtvarné umění a přispívat do novin.

Spolupracoval s agenturou Canadian Press a deníkem Winnipeg Sun. Na Slovensko se vrátil v roce 1993 a byl 

fotoreportérem TASR. Pak přišla agentura Reuters a pozice šéffotografa agentury Agence France-Presse pro střední Evropu. 

Od ledna 2012 pracuje pro tuto agenturu v USA.

V USA získal v letech 2006 a 2008 ceny v celosvětové soutěži Fotografie roku. Na Czech Press Photo získal v roce 2009 

hlavní cenu Fotografie roku. V této soutěži získal od roku 2005 osmnáct ocenění.
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 Americký brankář Al Montoya během mistrovství světa 2011 v utkání USA–Norsko

 Zaměstnanec Muzea Madame Tussaud v Hollywoodu s voskovou figurínou Marilyn Monroe 



 Britský skokan Nicholas Robinson Baker na mistrovství Evropy v plavání v Budapešti v roce 2010 

14   15 m e d a i l o n

Co dělá fotoreportéra?

Joe Klamar dokáže s obdivuhodnou lehkostí zakomponovat do plochy obrazu komorní příběhy stejně jako velké scény. Tvoří 

fotografické eseje a jeho obrazové příběhy nejsou prvoplánové, většinou se odehrávají v několika rovinách. Imponují citem 

pro pohyb a výtvarnou zkratku.

O práci fotoreportéra řekl: „Fotografie by měla být hobby, autor by jí měl podřídit celý svůj život. Fotografování by měl mít 

jako životní styl. Se špetkou talentu a štěstí se tak může dostat mezi nejlepší i ve světové agentuře. Vždycky říkám, že jsem 

fotograf. Fotografií se totiž stále a všude bavím. Proto si myslím, že budu fotografovat ještě dlouho.“

Prorokem i doma

Navzdory přísloví se Joe Klamar dočkal uznání i doma. V rámci prvního ročníku soutěže Slovak Press Photo 2012 se umístil 

dvakrát na druhém místě a v prosinci 2012 byla otevřena jeho první výstava na Slovensku pod názvem Pohyblivý svět.

František Kavecký



Kdo by nechtěl mít snadný život? Na trhu jsou již nějaký 

čas samolepky, které vám jej v jistém smyslu slova ulehčí. 

Je však otázka, čím se vlastně liší a proč každá z nich má 

různou cenu. V tomto krátkém článku bych se chtěl společně 

s vámi podívat na zoubek každému „snadno použitelnému“ 

materiálu v naší nabídce a občas i zbourat nějaký ten mýtus.  

Třeba MACtac WallWrap 200 je v novodobé historii vůbec 

první samolepicí fólie určená pro lepiče amatéra. Matná PVC 

fólie, 150 µ silná, je opatřena velmi slabým lepidlem s počá-

teční lepivostí pouhých 7 N/25 mm. Připomínám, že obvyklá 

hodnota u permanentní samolepky je okolo 12 N/25 mm. 

Tato samolepicí fólie umožňuje díky velké tloušťce materiálu 

opravdu snadnou aplikaci, a pokud lepíte na správný povrch, 

stačí ji přihladit rukou. A zde narážíme na první mýtus. A to, 

že WallWrap 200 je určený na stěny v interiéru. Ano, je, ale 

jen na vybrané povrchy, jako například laminované panely 

nebo různá další hladká obložení stěn. Ve chvíli, kdy byste se 

pokoušeli lepit tento materiál na omítku, byť opravdu luxus-

ně provedenou, nepochodíte, fólie brzy odpadne. Dalším 

limitem této fólie je v případě potisku solventními inkousty 

nutnost ponechání bílého rámečku okolo tisku. Lepidlo je 

totiž tak slabé, že kdybyste tiskli až do kraje, riskujete, že 

ředidlo z inkoustu oslabí přes hranu materiálu lepidlo a okra-

je samolepky se zvednou.  

Fólie s tečkami

To Neschen Solvoprint Easy Dot 100 PE, převratná novinka 

ze začátku minulého roku od Neschenu, lepidlo tolik citlivé 

na inkoust nemá. Na tuto 100 µ silnou fólii je naneseno 

ve zřetelných bodech s velkým odstupem, což umožňuje 

excelentní aplikaci bez bublin. Pozor, neplést s bubble free 

fóliemi pro polep dopravních prostředků. U nich je požado-

vaného bubble free efektu dosaženo embosovaným podkla-

dovým papírem, který svou strukturu otiskne do jednolité 

vrstvy lepidla. To ale není případ fólie Easy Dot od Neschenu. 

Zde zřetelně vidíte kulaté body lepidla a jejich rozmístění lze 

pod určitým úhlem pozorovat i na povrchu fólie. Fólie tak 

někomu může připomínat samolepicí PVC banner.

Uplatnění nalezne všude tam, kde je třeba lepit krátkodobá 

reklamní sdělení v interiéru. Rád uvádím příklad zahraničních 

čerpacích stanic, na jejichž toaletách je mnohdy jako nosič 

pro polep reklamním sdělením využíváno zrcadlo. Obsluha 

nemusí být zdatná v lepení, z centrály dostane obálku s právě 

startující reklamní kampaní a jednoduše, bez stěrek a dalších 

pomůcek ji nalepí na zrcadlo. Po měsíci ji pak snadno odstra-

ní beze zbytků lepidla. Vzhledem k tomu, že fólie Easy Dot 

se vyrábí ve třech provedeních – lesklá, matná a čirá – najde 

uplatnění napříč reklamním a výstavním trhem.

další řešení

MACtac Deco Ivory se vyrábí pouze v jedné variantě. Je to 

mírně tónovaný samolepicí papír o plošné hmotnosti 120 g. 

Hlazený povrch nabízí velmi dobrou kvalitu tisku na HP late-

xových strojích. Tento papír se díky poměrně velké tuhosti 

snadno lepí. Lepidlo na zadní straně je čiré a permanentní. 

Jedná se o samolepicí tapetový papír pro dlouhodobé 

aplikace v interiéru.

Přímým konkurentem je pak Neschen Solvoprint Event 

Fleece, hladká vliesová krátkodobá tapeta pro polep hlad-

kých interiérových stěn. Není určena, na rozdíl od MACtac 

Deco Ivory, pro permanentní polep, avšak můžete ji zase 

potisknout větším množstvím tiskových technologií.

Pro snímatelný reklamní nebo jen dekorační polep navíc 

inženýři z Neschenu přišli s materiálem Neschen Solvoprint 

Easy 180 MSP Removable. Opravdu silná samolepicí fólie 

s příjemným saténově matným povrchem se lepí velmi 

snadno díky své tloušťce 180 mic. V zásadě se dá říci, že je 

to alternativa k Easy Dot 100 PE, avšak s tím, že struktura 

lepidla není na povrchu vůbec vidět. Je ale zase dražší.

vždy musí být správná kombinace

Fólie, které řadíme s nadsázkou do skupiny těch snadno 

použitelných, nejsou samospasitelné a zázračné. To, co z nich 

dělá speciální produkty pro konkrétní aplikace, je vždy vybra-

ná kombinace materiálu, coatingu, lepidla a podkladového 

papíru. Jedno mají ale společné – lepí se snadno. 

Každá ze zmíněných samolepicích fólií má svá pro a proti. 

Žádná není dokonalá a bylo by bláhové domnívat se, že 

dokáže nahradit zručnost pracovníka v signmakingu. Schopní 

a šikovní lidé jsou a budou potřeba vždy a tyto samolepky 

jim práci v žádném případě nevezmou, pouze ulehčí. 

V případě konkrétních dotazů nebo požadavku na konzultaci 

před konkrétní realizací se na mě můžete s klidem obrátit.

Richard Bachora,

ředitel marketingu HSW Signall 
richard.bachora@hsw.cz 

Samolepicí fólie
pro snadný život

   Fólie MACtac WallWrap 200 je určena pouze na laminované 

panely či hladké obklady. Z omítky brzy odpadne.

  Fólii Neschen Solvoprint 

Easy Dot 100 PE si jistě 

pamatujete z našeho 

stánku na loňském veletrhu 

Reklama – Polygraf

  Pro tuto strukturu se 

materiálu Easy Dot říká 

„tečkovaná“ fólie



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

Máte pocit, že Roll-Up již dnes nikoho neosloví?
 Vyzkoušejte švédskou novinku Expolinc Panel Base.

 Slouží jako stabilní základna pro grafický panel z libovolného  

 deskového materiálu.

Dostupný ve třech rozměrech, které lze i libovolně kombinovat.

Šíře základny 80 mm, 400 mm a nebo 610 mm.

Ideální v kombinaci s deskami KAPA Plast, Forex Smart nebo Production ACP

Pro desky pravidelných i nepravidelných tvarů.

Elegantní nerušivý design a prvotřídní materiálové zpracování.

Doživotní záruka na konstrukční či materiálové vady.

www.hsw.cz

Expolinc Panel Base změní i obyčejnou desku v efektní prezentační panel.

Víte, co se říká
o Velkých nohou?

... Velké 
příleži-
tosti!

Pro podrobnější informace navštivte www.hsw.cz nebo kontaktujte příslušného oblastního managera.



Unikátní patentovaná technologie polystyrenových 

desek s pěněným jádrem a tvrzenou plochou 

byla uvedena do výroby v roce 2005. Desky Forex 

Smart prošly další inovací začátkem loňského roku. 

Výjimečnost tohoto materiálu firma 3A Composites 

jako výrobce vyjádřila i tím, že změnila jeho jméno 

na SMART-X, vytvořila pro něj samostatnou kategorii 

produktů a vyčlenila ho z rodiny desek Forex. 

 

PTento celoplastový deskový materiál s jádrem z pěnového 

polystyrenu a povrchy odolnými proti nárazu stále nemá 

ve světě konkurenci. Proč jsou desky Smart-X tak oblíbené? 

Spojují vlastnosti dvou druhů desek – exteriérovou životnost 

a odolnost klasických PVC desek s nízkou hmotností 

lehčených desek. Smart-X je lehčený, celoplastový archový 

materiál s povrchem z tvrzeného polystyrenu, který je 

odolný vůči UV záření i proti působení počasí. Jádro desky 

je tvořeno expandovaným polystyrenem, který je kompletně 

odolný proti vlhku. Unikátní je i způsob výroby. V jednom 

procesním kroku vzniká napěněné jádro i masivní povrch 

desky. Předností je i její 100% recyklovatelnost.

univerzální desky smart-x 

Pro desky Smart-X lze sáhnout při všech běžných aplikacích. 

Vždy najdete důvod, proč si zvolit právě je. Nová výrobní 

linka jim zajišťuje povrchovou strukturu, která ještě vylepšuje 

užitné vlastnosti materiálu.

Desky Smart-X jsou vhodné k potisku i lakování, lze na ně 

kašírovat grafiku, laminovat je, tvarově řezat, frézovat i lepit. 

Pomocí „V“ drážek lze desky ohýbat do zajímavých 3D 

objektů, podobně jako desky Kapa.

tiskové médium

Nová linka byla zvolena pro rostoucí poptávku po těchto 

deskách k přímému potisku a vylepšená receptura desky 

zajišťuje, aby dobře sloužila jako podklad pro potisk v UV 

tiskárnách. Hladký povrch dobře váže vrstvy inkoustu a kon-

zistentní vysoká bělost zaručuje ty nejlepší tiskové výsledky. 

Povrch desky je chráněn fólií. Desky o síle 5 a 10 mm mají 

ochrannou fólii z jedné strany, desky o síle 19 mm pak 

z obou stran.

podklad, který se nekroutí

Velmi oblíbené jsou desky Smart-X i jako podklad pro kaší-

rování grafiky. Mají velmi nízkou hmotnost, podobně jako 

desky Kapa, ale nehrozí u nich kroucení vlivem vlhkosti či 

napětím způsobeným nakašírováním samolepicí fólie či jiné-

ho samolepicího sendviče. Mnoho zákazníků je s úspěchem 

začalo používat i jako podklad pro kašírování fotografií.

ideální pro závěsné značení

S pomocí obyčejných hmoždinek do sádrokartonu lze 

z desek Smart-X vytvářet oboustranné tabule zavěšené 

do prostoru. Jednoduchý závěsný systém je zcela bezpečný 

a odolný. Musí se ale dbát na to, aby hmoždinka byla 

zavedena přesně doprostřed jádra a byla umístěna rovně. 

Doporučujeme otvor vytvořit předem tenkým šroubovákem 

nebo šídlem.

správný řezací kotouč

Povrchová vytvrzená vrstva vyžaduje formátování vhodným 

řezacím kotoučem. Při použití kotouče pro PVC desky nebo 

dřevo mají okraje jemné otřepy. Doporučujeme proto využít 

možnost nechat si desky na potřebný rozměr naformátovat 

u nás.

desky smart-x skladem

Síla 

(mm)

Šíře 

(m)

Délka

(m)

Ochranná 

fólie

cena bez DPH

Kč / m2

5 2,03 3,05 Jednostranná 270

10 2,03 3,05 Jednostranná 430

19 1,22 3,05 Oboustranná 627

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Kouzlo desek Smart-X 

  Desky Smart-X jsou vyrobeny jako tiskové médium

 1/ Novinkou v nabídce jsou desky Smart-X s tloušťkou 19 mm

2/ Pro přesné formátování bez otřepů je potřeba použít speciální 

kotouč. Nejsnadnějším řešením je objednat si formátování u nás.

3/ Desky Smart-X lze pomocí V drážky skládat do 3D objektů, 

podobně jako desky Kapa

4/ S pomocí obyčejných hmoždinek do sádrokartonu lze z desek 

Smart-X vytvářet oboustranné tabule zavěšené do prostoru

5/ Hrany přelepíme páskou a ihned získáme estetické řešení i pro 

tvarový ořez

6/ Nejsnadnější formou spojování je lepení tavným lepidlem

1

2

3

4

5

6
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  V horách dokáže Fanda 

nabrat energii

František potužník

V našem obchodním týmu je nejdéle sloužícím 

obchodním manažerem. V regionech jižní a západní 

Čechy je již 15 let „tváří HSW“. 

Jak ses dostal k signmakingu?

Jako obchodní manažer pracuji v oboru od roku 1994, kdy 

jsem zareagoval na inzerát s tajuplným slůvkem signmaking. 

Výroba reklamy byla po revoluci zcela nový obor. Musel 

jsem se toho hodně naučit. Začalo to samolepicími fóliemi, 

deskami a řezacími plotry. Na trh jsme neustále uváděli 

nové materiály pro nejrůznější aplikace. Zákazníci se horlivě 

zajímali o novinky z oblasti signmakingu a já jsem jim je mohl 

představovat. To mě fakt bavilo. 

V roce 1997 jsem dostal nabídku pracovat pro HSW, což byla 

velmi dynamicky rostoucí firma. Bez váhání jsem ji přijal. 

Čím tě okouzlil signmaking, že v něm žiješ již 18 let?

Ta práce mě baví pořád. Na jedné straně neustále se rozvíjejí-

cí trh s materiály a technologiemi pro signmaking nutí člově-

ka, aby byl stále ve střehu a učil se nové věci, na straně druhé 

je to hlavní – neustálý kontakt s našimi zákazníky, pro které 

se snažím být i partnerem či poradcem. S mnoha zákazníky 

se znám celých 18 let. Baví mě hledat řešení jejich požadav-

ků, doporučovat vhodné materiály, představovat novinky atp. 

Vážím si toho, že můj názor respektují. Vzájemný respekt je 

zavazující a je i silnou motivací pro mou práci.

Tvoje práce je náročná na čas. Jak to snáší tvoje rodina? 

Přestože často cestuji, práce se prakticky stala součástí mého 

osobního života. Určitě by to nešlo bez pochopení a tole-

rance ze strany mé rodiny, která respektuje, že když sedím 

v pracovně u počítače, tak vlastně nejsem doma.

Anketa:

Oblíbená hudba: dobrá rocková muzika, ale i klasika, fandím 

kapele BAGS, ve které hraje můj syn

Nejoblíbenější kniha: ta, ve které se něco dozvím, teď se 

chystám na Ekonomii dobra a zla od Tomáše Sedláčka 

Nejoblíbenější jídlo: v jídle nejsem moc vybíravý, ale příleži-

tostně si rád dám pořádný hovězí steak

Záliby: rodina, hudba, kytara, sport (tenis, kolo, lyže, i v TV )

Oblíbený citát či přísloví: Když už něco děláš, dělej to pořádně 

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

sekyru, zápalky, kytaru

václav poselt

Představujeme vám dalšího technického specialistu 

naší společnosti, který se zabývá především tiskovými 

technologiemi. Jeho práce je přímou přidanou 

hodnotou značky HSW Signall.  

Proč ses začal věnovat velkoplošnému tisku?

V oblasti signmakingu jsem začínal s řezacími plotry a tiskár-

ny přirozeně navazovaly, tedy přinesla to doba. Také jsem 

vždy dělal software i hardware a softwarová část u tiskáren 

byla vždy  zajímavá.   

 

HSW Signall je mezi dodavateli výjimkou i vytvořením 

pozice technického specialisty, který neprodává ani 

neservisuje. Co tvoje práce přináší zákazníkovi?

V HSW se snažíme prodávat zboží, které jsme si sami 

vyzkoušeli. To platí o strojích, materiálech, ale i třeba 

inkoustech a programech. Pak můžeme lépe posoudit, co 

má smysl nabízet a co ne, můžeme lépe doporučit řešení 

nějaké potřeby zákazníka. S novými tiskovými materiály 

a inkousty souvisí i tvorba barevných kalibrací, které díky 

špičkovému vybavení a zkušenostem vytváříme i pro tiskárny 

a materiály, které sami nedodáváme. Pak jsou zde různé 

technické problémy s tiskem, s daty k tisku, které pomáhám 

vyřešit. Díky trvalé přítomnosti řady tiskových a řezacích 

strojů často pomáhám i s reklamacemi tiskových materiálů, 

kde můžeme problém nezávisle odzkoušet. O tiskové a řezací 

stroje v našich showroomech je také třeba pečovat, a hlavně 

je předvádět potenciálním zájemcům nebo na nich testovat 

různé nestandardní materiály a aplikace zákazníků.

Co tě na tvé práci baví?

Asi nejvíce různé testy a zkoušky nových věcí, případně také 

ukázky nebo školení.

Anketa:

Oblíbená hudba: kromě metalu to, co hraje Radio Beat 

Nejoblíbenější kniha: nemám

Nejoblíbenější jídlo: obalované bedly nebo masáky

Záliby: rekreační cyklistika, turistika  

Oblíbený citát či přísloví: Co tě nezabije, to tě posílí

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

Neumím si sám sebe představit na pustém ostrově

Kdo je kdo v HSW Signall

  Naši techničtí specialisté 

Jan Havle (vlevo) a Václav 

Poselt (vpravo) na veletrhu 

Reklama – Polygraf 2012



Tapety a interiérové dekorace 
na plný plyn

Svou prezentaci na mezinárodním veletrhu 

interiérového a oděvního textilu Heimtextil 2013, 

který se konal 9.–12. ledna 2013 ve Frankfurtu, 

pojala společnost HP ve velkém stylu. Zajímavou 

expozicí upozornila nové trhy na všestrannost a tvůrčí 

potenciál širokého spektra velkoformátových tiskových 

technologií HP. 

Stánek firmy poukázal především na možnosti latexové 

technologie v oblasti potisku tapet a textilu. Společnost HP 

vyhodnotila jako velmi perspektivní a dynamicky rostoucí 

obor zejména produkci tapet. A to do té míry, že pro tento 

segment vypracovali její experti typicky „americké“ řešení.

kiosek na klíč

Textilní veletrh není místem, které by navštěvovalo 

mnoho tiskových specialistů, zato sem zavítá hodně firem 

zabývajících se interiéry. A právě pro ně je určeno řešení 

nazvané HP WallArt Solution, jež nabízí systém pro snadnou 

objednávku a výrobu tapet potištěných latexovou technologií 

i pro zcela nezkušeného uživatele. Spočívá v soustavě 

návrhového softwaru, nabídky médií, tisku a formátování. HP 

ve spolupráci se společností AVA vytvořila webovou aplikaci 

a RIP. V tomto prostředí si zákazník dokáže navrhnout vlastní 

design, uvidí, jak bude jeho dekor vypadat, a dostane se také 

k předběžné kalkulaci.

Projektant či zákazník zadá do programu přesné rozměry 

místnosti. Výpočet celkové plochy a návazností grafických 

prvků i kolem problémových míst, jako jsou okna a dveře, 

vykoná software sám. Proces schvalování i konečné objedná-

ní jsou stále otázkou elektronické komunikace.

Pomocí HP WallArt Solution a tiskáren HP Designjet L26500 

(1,6 m) či L28500 (2,6 m) si tak může s tapetami poradit 

i menší poskytovatel tiskových služeb bez zkušeností s late-

xovým tiskem.

Zkrátka nepřijdou ani uživatelé průmyslových latexových 

tiskáren HP Scitex LX 600, 820 a 850. Prostředí HP WallArt 

Solution je samozřejmě k dispozici i pro ně. 

ořeže to Fotoba xld 170 Wp

Výrobce automatických řezaček, společnost Fotoba 

Internacional, participoval na celém projektu a jako součást 

výrobní linky nabídl stroj Fotba XLD 170 WP, který je určen 

speciálně k formátování tapet a poskytuje přesné panelování 

široké škály médií. Zařízení pracuje ve vertikálním i horizon-

tálním směru na rolích širokých až 170 cm. 

významné odvětví

Potenciál, který v tomto oboru HP vidí, jasně deklarují slova 

Xaviera Garcii, viceprezidenta HP a generálního manažera 

divize Sign and Display: „Poptávka po jedinečném designu 

v oblasti obchodu, maloobchodu i u designérů interiérů ros-

te. Spotřebitelé i návrháři hledají nové způsoby, jak zohlednit 

individuální vkus a hodnoty svých zákazníků z firemní 

i soukromé sféry. Představené digitální tiskové řešení od HP 

a našich partnerů pomáhá poskytovatelům tiskových služeb 

a aplikátorům tapet nabídnout něco jedinečného či uvést 

v život kreativitu svých zákazníků.“

stánek jako brána do digitálního světa 

Stánek společnosti HP na veletrhu Heimtextil navrhl světově 

proslulý designér Karim Rashid. Ukázal možnosti digitálního 

tisku, které už dnes do života lehce aplikují moderně smýšle-

jící architekti a designéři. 

Karim Rashid poznamenal: „Svět se stává velmi vizuálně 

důvtipný a výzdoba je modus operandi pro komunikaci, pro 

poskytování rozměru, textury, vzoru, hloubky a ducha. Nyní 

můžeme vše ozdobit a přidat bohatost povrchů a materiálů 

a objektů. Dokážeme tak dodat emoce a smysl plochému 

světu, který vytvořil modernismus. Stánek HP působí jako 

portál do digitálního světa. Chtěl jsem zvýraznit možnosti 

HP digitálního tisku, proto jsou vzory použity na širokou 

škálu médií. To vytvořilo dokonalý a funkční prostor, aniž by 

vypadal jako z katalogu.“

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

  Prostor hotelové lobby  s využitím tapet potištěných HP latexovou 

technologií

 

  1/ Stánek společnosti HP byl koncipován jako brána do digitálního 

světa 

2/ Pro HP pracoval světově proslulý designér Karim Rashid 

3/ Cesta do budoucnosti v oblasti Home Decor vede přes digitální 

technologie

1
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  Formulář najdete v horní 

navigační liště

  Online reklamační systém 

umožňuje zadávat reklamce 

pouze přihlášeným 

uživatelům našeho e-shopu

  Můžete připojit obrázky 

dokumentující vadu nebo 

link na youtube, kam 

předtím nahrajete video.

Zjednodušujeme 
reklamační proces

Reklamace nejsou příjemné nikomu – ani vám, ani nám. Asi 

proto jste jako jeden z konkrétních požadavků v našem loň-

ském průzkumu spokojenosti zákazníků uváděli zkvalitnění 

reklamačního procesu. A protože bereme vaše požadavky 

vážně a nad každým se zamýšlíme, přicházíme nyní s jeho 

výrazným zjednodušením.

Nezáleží na tom, zda reklamujete zboží nebo službu, jeden 

běžný metr nebo deset rolí. Vše máte nyní možnost vyřídit 

prostřednictvím jednoduchého reklamačního protokolu 

na našich webových stránkách.

bez registrace to nejde

Když v horní modré navigační liště na našich stránkách 

www.hsw.cz vyberete SERVIS A PODPORA a poté podkate-

gorii REKLAMACE MATERIÁLY, vyzve vás systém k přihlášení. 

Online reklamační systém totiž umožňuje zadávat reklamce 

pouze přihlášeným uživatelům našeho e-shopu. Registrace 

je ale otázkou několika minut, a jakmile jste registrovaným 

účastníkem, můžete kromě zadávání reklamací také nakupo-

vat v e-shopu.

Po přihlášení je nutné znovu kliknout na REKLAMACE 

MATERIÁLY. Poté se vám před očima objeví evidence všech 

vašich online zadaných reklamací společně s informací 

o jejich řešení. Rozhodnete-li se přidat novou reklamaci, 

máte možnost v prvním oddílu formuláře poupravit kon-

taktní údaje. To může být vhodné, zejména chcete-li, aby se 

ve věci řešení reklamace komunikovalo s jinou než defaultní 

osobou přihlašující se do e-shopu.

systém najde zboží podle Faktury

Následuje několik polí, z nichž některá je bezpodmínečně 

nutné vyplnit a některá můžete nechat volná. Platí, že čím 

více informací při zadávání reklamace zadáte, tím rychleji 

se reklamace zvládne. Tedy vlastně totéž co při reklamaci 

e-mailem nebo telefonicky.

Zadávání informací o reklamovaném zboží začíná výběrem 

dokladu (faktury), na kterém problematické zboží figuruje. 

Stejně jako když jdete reklamovat nekvalitní obuv do obcho-

du i u nás je třeba přijít s účtenkou, tedy v našem případě 

ve většině případů s číslem faktury.

Systém sám rozpozná, jaké položky na dané faktuře jsou 

a v jakém množství, a v dalším kroku vám povolí výběr jen 

takového zboží a v takovém množství, jaké jste skutečně 

nakoupili.

pošlete Fotky nebo video

Můžete reklamovat kusy, role, běžné metry, zkrátka všechny 

relevantní měrné jednotky. Když je přesně identifikován 

reklamovaný předmět, zbývá již jen doplnit popis vady, stačí 

velmi stručně a vlastními slovy. Můžete také připojit obrázky 

dokumentující vadu, a nebo dokonce link na youtube, kam 

předtím nahrajete video.

váš požadavek řeší konkrétní člověk

Jakmile odešlete vyplněnou reklamaci, systém zkontroluje, že 

jste vyplnili vše správně, a založí reklamaci do našeho vnitř-

ního informačního systému. Poté vás bude prostřednictvím 

e-mailu informovat o jejím zaevidování. Díky online přístupu 

se dozvíte, zda se reklamace vyřizuje nebo jsme ji již zvládli 

a kolik reklamací u nás momentálně řešíte. Uvidíte všechny, 

které jste zadali online. V případě potřeby se s vámi osobně 

spojí pracovník, který je za vyřízení reklamace zodpovědný. 

Přes všechna tato vylepšení, kterými posouváme úroveň 

obsluhy zákazníků o další úroveň výše, vám však přeji, abyste 

tuto službu nemuseli využívat vůbec.

Richard Bachora,

ředitel marketingu HSW Signall 
richard.bachora@hsw.cz 



Laminátory jsou v oblasti technologií pro signmaking 

stabilní skupinou zařízení, která nepodléhá takovým 

změnám jako například tiskové technologie. Zatímco 

morální životnost tiskáren se pohybuje okolo 

čtyř let, u lepších rolových laminátorů dosahuje 

deseti a vzácností nejsou ani stroje, které slouží 

v každodenním provozu 12 i 14 let. Tomu odpovídá 

i vývoj nových laminátorů, který není velký a omezuje 

se na stroje nižších cenových kategorií nebo 

specializovaná zařízení.

základní rozdělení

V reklamě používáme především laminátory rolové pro 

studenou či teplou laminaci a tekuté laminátory s vodními 

nebo dvousložkovými laky. Doplňují je UV laminátory, které 

by se sice daly zahrnout mezi tekuté, ale způsob jejich 

práce s lakem je natolik specifický, že tvoří zvláštní skupinu. 

Z obrovského objemu těchto zařízení se pokusím představit 

poslední novinky, jež jsou na trhu v současné době .

rolové laminátory

V nižší cenové kategorii se objevuje relativně hodně nových 

značek, což má při malém růstu obratu vliv na roztříštěnost 

nabídky a tomu odpovídající nestabilní kvalitu a chabé 

servisní zázemí. Při nákupu tiskového zařízení se často 

bere laminátor jen jako doplněk na okraji zájmu uživatelů 

i dodavatelů, v centru dění jsou hlavně tiskárny. Tomu odpo-

vídá i nízká kvalita školení a dalších služeb poskytovaných 

k laminátorům. Přitom však při chybné laminaci je zničený 

obvykle kompletní tisk (inkoust, tiskový materiál, laminace 

a technologické prostoje), a ztráty jsou tak mnohem vyšší, 

než když dojde k chybě již při tisku. Proto laminátor považuji 

za stejně důležitý, jako je tiskárna. Nejlevnějšími čínskými 

zařízeními se na tomto místě vůbec nebudu zabývat, protože 

až na výjimky není dostatek informací ani pozitivních zkuše-

ností. I pouhé použití některých dílů z Číny má i u renomova-

ných výrobců např. z USA či Německa na spolehlivost jejich 

strojů viditelně zhoubný dopad. Výhodou u těchto dražších 

zařízení je alespoň dostupný servis, který má zkušenosti 

a prostředky na výrobu a nahrazení těchto sporných dílů 

v České republice.  

volba podle cenové kategorie

Na trhu s rolovými laminátory jsou dvě skupiny uživatelů. 

První zajímá pouze nízká cena a druhá vyžaduje především 

kvalitu při dosažitelné ceně. Pro druhou skupinu získávají 

na atraktivitě laminátory s pneumatickým přítlakem. Ty 

sice existovaly již dříve, ovšem za ceny od 20 000 eur byly 

pro většinu menších firem nedostupné. Výhodou těchto 

laminátorů je velmi vysoký a rovnoměrný tlak, který se dá 

opakovaně přesně nastavit. Kromě toho jsou samozřejmě 

robustnější a přesnější. V profesionální kategorii pneuma-

tických laminátorů se loni objevil Flexilam S165, který snížil 

cenu tohoto typu laminátorů až o polovinu a k tomu nabídl 

o pět centimetrů větší šířku válců – 165 cm. Odpovědí 

na jeho úspěchy v Německu či Rakousku je laminátor SEAL 

65 Pro MD, ovšem v podstatně vyšší cenové kategorii.

tekuté laminátory

Hlavní aplikací pro tekuté laminátory je laminace bannerů, 

zejména pro autoplachty, kde je kvůli jejich mechanickému 

namáhání tento typ laminace nezbytný. Hlavní výhodou 

tekuté laminace je její vysoká pružnost (ovšem liší se podle 

typu laku) a pevné spojení s chráněným povrchem. Proto se 

tekutá laminace rovněž využívá při laminaci fólií na automo-

bily, kde přináší oproti studeným laminacím značnou úsporu 

ceny. Nevýhodou tohoto typu strojů je omezené spektrum 

laminovatelných materiálů a slabší mechanická ochrana 

(nelze využít na podlahovou grafiku atp.) Vůbec se nehodí 

na menší zakázky, ideální je při práci s celými rolemi. I údržba 

tekutého laminátoru je obtížnější, po každém použití je 

potřeba stroj umýt. Nejčastější nasazení je u velkých výrobců 

autoplachet, megaboardů, značení na automobily atp.

Cenově se značkové produkty pohybují v oblasti od 300 

tisíc Kč v šířce 1,6 metru, na autoplachty vhodnější šířka 

3,3 metru pak stojí okolo 1 milionu korun. Nejčastějším 

dodavatelem je americká značka SEAL s výrobky AquaSeal, 

dále se na trhu objevuje mnoho značek čínských laminátorů, 

které jsou téměř shodné. Některé z nich jsou různými 

dodavateli upravované pro náročnější trhy, z lepších 

strojů této kategorie bych doporučil laminátor StarLam 

od firmy Marabu. Oproti rolovým laminátorům je trh malý, 

většina signmakerů řeší své zakázky pro tekutou laminaci 

subdodávkami.

uv laminátory

Jsou nejmladší kategorií laminátorů pro velkoformátový tisk. 

Laminují se různé formáty a tloušťky materiálů, různé povr-

chy – typicky PVC, lepenka, melamin atp. To klade obrovské 

nároky na nanášení rovnoměrné vrstvy, plynulé vytvrzení, 

dosažení požadovaného lesku atp. a nastavení stroje pro 

dosažení perfektního výsledku je docela náročné. Tyto stroje 

jsou vhodné pro velké firmy využívající přímý tisk na deskové 

Velkoformátové laminátory 
v roce 2013

  Tekutý laminátor 

AquaSeal v šířce 3 metry 

naleznete především 

u firem vyrábějících 

autoplachty

  Na průměru a pevnosti 

válce velmi záleží

  Přestavit UV laminátor 

z rolové na deskovou 

aplikaci je náročné



materiály či lepenku. Nabídka zařízení je ještě omezenější 

než v případě tekutých laminátorů. Značkové stroje nabízí 

AccuCure (nyní SEAL) nebo firma BÜERKLE, vyrábějící tento 

typ zařízení pro další průmyslové využití. K tomu je nutné 

připočíst opět čínské, občas (po)upravené laminátory Beijing, 

Drytec a další. Náklady na pořízení se i u „levných“ modelů 

mohou pohybovat v řádech milionů korun a tak je využití vel-

koformátových UV laminátorů velmi sporadické. Výčet mož-

ností jejich nasazení a druhů laku je sám o sobě námětem 

na samostatný článek. Kromě běžného využití pro nanášení 

ochranných vrstev je tady například nanášení podkladových 

laků (primerů) pro UV tisk na melamin, dlaždice nebo sklo. 

V úvahu je třeba brát různé tvrdosti laků podle místa určení 

aplikace (tvrdé na nábytek, pružné na lepenku, která se bude 

ohýbat) a nabízejí se i další typy. K poměrně složitému nasta-

vování UV laminátoru podle typu média a dané zakázky  je 

třeba připočítat zvýšené nároky na údržbu, a proto se vyplatí 

koupit stroj  jen od spolehlivého dodavatele.

Jan Bejček,

produktový manažer HSW Signall 
jan.bejcek@hsw.cz 

22   23 p ř e d s t a v u j e m e

Na letošním veletrhu SGIA v Las Vegas získala tiskárna 

Durst Rho 250 P10 ocenění Produkt roku v kategorii UV 

flatbed s cenou vyšší než 200 000 USD. Ceny uděluje 

asociace SGIA (Speciality Graphic Imagin Association) 

těm produktům a řešením, které významně přispívají 

rozvoji polygrafického průmyslu.

„Jsme velmi poctěni, že můžeme přijmout toto prestižní 

ocenění od nejvýznamnější organizace v odvětví,“ řekl 

Christopher Howard, Senior Vice President pro prodej a mar-

keting společnosti Durst USA. „Naše nové portfolio tiskáren 

Rho P10 s moderními 10 picolitrovými tiskovými hlavami 

Quadro Array bude mít velký dopad na možnosti poskyto-

vatelů tiskových služeb v oblasti produktivity, všestrannosti 

a výjimečné kvality obrazu. Jsme hrdí na to, že při srovnání 

s jinými tiskárnami byla ta naše vybrána jako nejlepší.“

tvrdá konkurence

V americkém Las Vegas soutěžilo 38 firem z celého světa 

a do 21 kategorií bylo přihlášeno více než 80 produktů. 

Porota přihlížela především k přínosu v oblasti inovací digitál-

ních produktů. „Výběr vítěze si vyžadoval velké soustředění 

porotců, protože kvalita soutěžících produktů byla velmi 

vysoká,“ konstatoval Jeff Burton, analytik SGIA.

durst rho 250 p10

Tiskárna byla speciálně navržena pro velké poskytovatele 

tiskových služeb s cílem dát jim příležitost, aby vynikli kvali-

tou tisku v oblasti POP/POS materiálů, podsvícených aplikací, 

displejů, malých sérií obalů a potisku mnoha dalších médií při 

vysokých výrobních rychlostech a s nízkými náklady.

Durst Rho 250 P10 tiskne až do šířky 250 cm rychlostí až 

200 m2/hod. Dokáže potisknout paralelně dvě desky v konti-

nuálním režimu a nasazení 24/7.

Stroje Durst si v Americe získaly přízeň díky uživatelsky přívě-

tivému i intuitivnímu ovládání, spolehlivosti a vysoké kvalitě 

tisku. Není proto divu, že se firma rozhodla novou generaci 

strojů Rho P10 uvést na trh začátkem roku 2012 právě v USA 

na veletrhu Sign.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.sk 

Durst Rho 250 P10 je produktem roku 

  Tiskárna Durst Rho 250 

P10 může používat toto 

logo pro oceněné produkty

 

  Logo veletrhu

  Atmosféra letošního 

ročníku SGIA v Las Vegas

  Ocenění převzali 

Christopher Howard a CEO 

společnosti Durst Richard 

Piock

  Ke špičkovým UV 

laminátorům se řadí 

především stroje značky 

Bürkle 



Tapety jako součást širšího 
pojetí corporate identity

D.A.S. pojišťovna právní ochrany si v rámci stěhování 

do nových prostor na konci roku 2012 nechala vyzdobit 

své kancelářské prostory v areálu BB Centra v Praze 4. 

Jak jinak než za použití moderních individualizovaných 

tapet v kombinaci s novým kvalitním nábytkem. 

Signmakingovou část interiérového designu obstarala 

společnost Luna ateliér. Jejího ředitele pana Martina 

Plandora jsme se zeptali, jaké materiály a technologie 

pro dekoraci zvolili a proč padla volba právě na ně. 

Jakou tiskovou technologii a jaké materiály jste vybrali?

Vzhledem k tomu, že zákazník osvíceně přizval k realizaci 

architekta, předložil nám jasnou představu, jak by tapety 

měly vypadat. Vytvořili jsme sérii zkušebních vzorků 

a nakonec byly vybrány dva materiály – samolepicí MACtac 

Deco Mural a pak klasická strukturovaná tapeta Neschen 

Wallpaper Classic P. V celém objemu zakázky zhruba 

půl na půl. Vše jsme pak tiskli na HP latexové tiskárně DJ 

L28500, zejména s ohledem na tiskovou kvalitu a interiéro-

vou nezávadnost výtisků.

Již z fotografií je patrný poměrně velký rozsah celé 

zakázky. Jak dlouho jste celý projekt připravovali?

Zakázka se realizovala během několika málo dnů, v podstatě 

se dá říci, že od zaměření prostorů přes schvalování vzorků 

materiálu a samotného tisku až po finální nalepení a předání 

zakázky to byl pouhý týden.

Co bylo na této práci nejsložitější?

Vzhledem k tomu, že s oběma materiály máme zkušenosti, 

realizace proběhla v krátkém čase a problémy se nevyskytly.

Jaká je zákazníkem očekávaná životnost grafiky? Je 

v plánu nějaké častější obměňování?

Z pohledu zákazníka je nárok na životnost grafiky vysoký, 

grafika je totiž zamýšlena jako stálá součást korporátní image 

a k výměně nedojde dříve než za několik let. Nejedná se 

o krátkodobou aplikaci, soubor tištěných grafik má plnit svou 

úlohu v rámci celého inovovaného interiéru, v němž je mimo 

jiné i zcela nový nábytek.

otázky pro d.a.s.: 

Co bylo vaším cílem? Jak vás napadlo, že právě tapety 

jsou to pravé? Jste s výsledkem spokojení?

Chtěli jsme vytvořit co nejpříjemnější prostředí s využitím 

nejmodernějších technologií. Tapety nám doporučili naši 

architekti, kteří měli celkem jasnou představu o materiálech 

i s ohledem na rychlost procesu od výroby až po instalaci. 

Naším cílem bylo ukázat návštěvníkům nových prostor jak 

historii naší společnosti s použitím dobových fotografií, tak 

současné trendy světa reklamy. Oslovili jsme proto reklamní 

a uměleckou školu, potažmo její studenty, a požádali je 

o návrhy a společnost Luna ateliér o výrobu speciálních 

tapet, které grafiky výborně doplňují. Originální pojetí pak 

skvěle zapadá do celkové koncepce vzhledu kanceláří. 

otázky pro architekta – architektonický ateliér 

stopro, spol. s r.o.

 Můžete představit tento projekt z vašeho pohledu? 

V rámci projektu jsme již od začátku měli představu 

o finálním pojetí interiéru. Jsme přesvědčeni, že využití inte-

riérových tapet vhodně doplňuje prostor a zvyšuje komfort 

daného místa. Snažili jsme se vytvořit prostředí, které se 

bude od klasických kancelářských prostor lišit a nabídne 

svým uživatelům zázemí, s nímž se mohou identifikovat. 

Při práci s investorem jsme si kladli otázku, jakou vizuální 

tvář v rámci interiéru by společnost D.A.S. měla mít. Zvítězil 

nápad vytvořit cestu od prvopočátků až k současnosti. 

  Logo D.A.S. je tvořeno drobnými postavami viděnými z ptačí 

perspektivy

 

  V jednotlivých prostorách můžete nalézt historické fotky 

z automobilových závodů v Les Mans ve Francii, které se vztahují 

k počátkům založení společnosti 

  Tapetovalo se skutečně velkoplošně



  Projekt zahrnoval 

tištěnou dekoraci 

i kompletně nový nábytek

  Vhodně zvolené motivy 

navodí atmosféru
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V jednotlivých prostorách tak můžete nalézt historické fotky 

z automobilových závodů v Les Mans ve Francii, které se 

vztahují k počátkům založení společnosti. Cestu k růstu 

firmy reprezentuje grafika rozvětveného stromu. Do projektu 

jsme zapojili Vyšší odbornou školu reklamní a umělecké 

tvorby Michael. Mladým studentům jsme dali směr, kterým 

by se návrhy měly ubírat. Velký důraz byl kladen na prostory 

odpočinkových místností, kde jsou přednostně tapety 

použity. Bylo tak vytvořeno místo, intimní zázemí, kde budou 

zaměstnanci trávit čas, ať už odpočinkem, nebo neformálním 

jednáním. 

V navrhovaném prostoru jsme se snažili eliminovat dlouhé 

bílé stěny v rámci open space, proto se nám jevilo jako 

nejvhodnější použití velkoformátové tapety namísto malby. 

Pokusili jsme se reflektovat funkci jednotlivých prostor 

i na tapetu, čímž v rámci oddělení zahraničních právních 

činností vznikl na tapetě návrh siluet světových velkoměst.

Jsou podle vás individualizované interiérové tapety 

vhodným nástrojem dlouhodobějšího charakteru, nebo 

jen módním výstřelkem, který brzy pomine?

Nedá se říct, že by použití interiérových tapet bylo vhodným 

dlouhodobým nástrojem pro vytvoření designu či naopak. 

Každý prostor si žádá individuální přístup. Pro architekta je 

použití tapet skvělý prostředek k vyjádření nejrozmanitějších 

grafik či obrazů, které mají vztah k danému prostoru 

a zároveň se stávají určitým symbolem, jenž přináší novou 

hodnotu. Proto se takový výrazový prostředek stává nepo-

stradatelným pro naši práci.

Co bylo cílem zadavatele? Proč padla volba právě 

na tapety, a ne třeba na levný papír?

Do projektu jsme vstupovali s jasnými představami o vzhledu 

a funkci použitých materiálů. Jako architekti jsme se ohlíželi 

na vzhled materiálu, který byl pro nás primární. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o provozně zatěžované prostory, chtěli 

jsme, aby navržený materiál splňoval i vysoké nároky na odol-

nost a údržbu. Navíc je třeba si uvědomit, že investorem je 

společnost s mezinárodním působením, která svým klientům 

nabízí jistoty. Proto byl kladen důraz především na kvalitu.

Richard Bachora,

ředitel marketingu HSW Signall 
richard.bachora@hsw.cz 

Jako každoročně, tak i letos zvolila společnost Pantone 

barvu roku. Letos je jí samragdově zelená, označovaná 

za barvu elegance a krásy, která zvyšuje pocit pohody, 

rovnováhy a harmonie.

Koneckonců již na podzimních módních přehlídkách ve všech 

světových módních centrech bylo k vidění mnoho modelů z 

kolekcí jaro/léto 2013 v barvě smaragdů. V Pantone vzorní-

cích je vedena pod číselným označením 17-5641.

Použijete-li tuto barvu při vytváření interiérového designu 

nebo jiných grafických návrhů, trefíte do černého. Přesněji 

řečeno – do zeleného.

Barva roku 2013 



Poslední vyrobenou solventní tiskárnu Mutoh Osprey 

130 s pracovní šířkou 3,2 metru nainstalovala naše 

společnost v reklamní společnosti Kelt z Hluboké nad 

Vltavou. Jedna z legend velkoplošného tisku tedy 

končí, ale určitě se ctí.

„Nárůst naší produkce jednoznačně vyžadoval investici 

do produkční tiskové technologie,“ konstatuje Martin Hájek, 

majitel reklamní společnosti Kelt. Firma tedy hledala na trhu 

vhodný flatbed, který by jí pomohl při zpracování opakující 

se zakázky. Šlo o potisk tabulek s pravidelně se měnícím 

motivem. Jako nejvhodnější řešení se zdál UV potisk. 

„Po důkladném propočtu jsme však zjistili, že vyrobení 

těchto tabulí z desek Dibond a jejich opakované kašírování 

je ekonomicky výhodnější a tabule budou na hliníkovém 

sendviči vypadat líp. Do toho přišla výhodná nabídka 

na Mutoh Osprey s pracovní šířkou 3,2 metru, a tak jsem dal 

přednost šířce před potiskem desek,“ říká Martin Hájek.

budování pozice

Společnost Kelt patří k nejmladším výrobcům reklamy 

v jižních Čechách. Její tradice však i tak sahá až do roku 

1995. Firma se zabývá grafickými návrhy, velkoplošným 

a ofsetovým tiskem, celopolepy automobilů a výrobou 

orientačních systémů. Pracovní kolektiv nyní tvoří čtyři lidé. 

„Podnikání není jen vydělávání peněz,“ představuje svou 

filozofii Martin Hájek. Zákazník podle něj musí mít i dobrý 

pocit, a hlavně důvěru. Je přesvědčen, že ne všechno lze 

vyčíslit penězi, ale na druhé straně je potřebné dát něco 

za něco. A to mají cítit obě strany. „Tím nemyslím, že oba 

tyto vklady musí být stejně veliké. I v soukromém životě 

se snažím lidem, kteří mi pomohou, dát najevo, že si toho 

vážím. Jsme malá firma, ale umíme vyjít zákazníkovi i sobě 

navzájem vstříc,“ tvrdí Martin Hájek. Velkou část zákazníků 

jeho firmy tvoří reklamní agentury, pro které je čas velmi 

důležitý, o důvěře nemluvě. „My si to uvědomujeme 

a dokážeme velmi promptně reagovat. Určitě je to dané 

i malým počtem pracovníků, kteří jsou velmi produktivní. 

Neslíbím nereálné lhůty a naši zákazníci vědí, že se mohou 

na termín dodání stoprocentně spolehnout. Držím se i hesla, 

že s humorem jde všechno líp, a tak se, doufám, u nás 

zákazníci cítí dobře,“ uzavírá Martin Hájek.

osprey ušetřil jednu směnu

Tiskové technologie v Keltu jsou výhradně značky Mutoh. 

Začalo to tiskárnou Rockhopper s pracovní šířkou 1,6 metru. 

Tu doplnil Blizzard s pracovní šířkou 2,2 metru. „Po koupi 

každé nové technologie se nám začaly hrnout zakázky 

s větší šířkou,“ konstatuje Martin Hájek. „Když jsme měli 

Rockhopper, dostávali jsme zakázky pro šířku kolem dvou 

metrů. Po Blizzardu jsme potřebovali zase širší stroj, tak 

kolem 2,6 metru. Ani Osprey není výjimkou, protože už 

máme zakázky pro role kolem 3,6 metru.“ Rozhodnutí koupit 

Osprey ovlivnil i prostor ve firmě. Aby šlo nejenom tisknout, 

ale i dokončovat plachty větší rozměrů, musely se tiskárny 

přesunout do přestavěné dvougaráže a původní, navíc 

přístavkem rozšířený prostor slouží nyní pro finishing. 

„Osprey jako osvědčená solventní tiskárna pro nás znamená 

velkou výkonovou rezervu,“ pokračuje Martin Hájek. 

„Dokáže tisknout velké objemy relativně levnými inkousty 

a prokázala u mnoha firem spolehlivost a dlouhou životnost. 

Díky ní nemusíme otevřít další směnu, takže nepotřebujeme 

vyšší mzdové náklady a její kompaktní rozměry nám zatím 

ušetřily investici do budování nové haly.“

co se na čem tiskne

Tiskárna Rockhopper se využívá k tisku náročné grafiky 

na samolepky, fotopapír či plátno. Blizzard potiskuje 

produkční samolepky, grafiku na celopolepy aut, kvalitní 

bannery a billboardy, které budou lidé číst i z kratší 

pohledové vzdálenosti. Osprey pomáhá zvládnout velké 

objemy billboardů a bannerů. Díky své šířce velmi usnadnil 

produkci velkoplošné reklamy na štíty a fasády budov.

František Kavecký,

redaktor

frantisek.kavecky@hsw.cz 

Poslední Osprey je v Keltu

  Prostor pro dokončování řezané grafiky 

  Martin Hájek u své nové tiskárny Mutoh Osprey 130 s pracovní 

šířkou 3,2 metru

  Sídlo reklamní 

společnosti Kelt v Hluboké 

nad Vltavou

  Nová hala pro 

celopolepy aut
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  Univerzální obráběcí 

plotr Zünd S3 si dokáže 

poradit prakticky s každým 

materiálem do tloušťky 

25 mm

  Oliver Zünd přebírá 

ocenění Viscom Best of 

2012 Award

  Software Onyx Thrive 

nabízí efektivní řešení pro 

řízení tiskového workflow

Od začátku roku se naše řada production line opět 

rozrostla, a to konkrétně o hliníkové kompozitní desky 

Aluminium Composite Panel Eco. Tyto 3 mm silné desky 

kompletně nahrazují produkt rightPANEL.  

Production Aluminium Composite Panel Eco nabízejí sílu 

vrstvy hliníku 0,21 mm, bílý matný povrch z obou stran a dva 

dostupné základní formáty: 3,05 × 1,5 m nebo 2 × 1 m. Obě 

strany desky jsou navíc kryté ochrannou fólií.

Tento materiál nalezne uplatnění nejen při kašírování samo-

lepicích tisků, ale i při přímém potisku UV vytvrzovanými 

inkousty.

Jeho cena za m2 začíná již na 320 Kč/m2, což z tohoto mate-

riálu dělá ekonomické řešení větších zakázek.

V případě požadavku na silnější vrstvu hliníku 0,3 mm v naší 

nabídce stále figurují oblíbené desky rightBOND, a to jak 

ve formátu 3,05 × 1,5 m, tak ve formátu 2,05 × 1 m. Tyto 

desky jsou pak zvláště vhodné k následnému frézování, 

složitému formátování nebo k ohýbání.

Společnost Astron Group postavila řízení svého 

tiskového workflow na největší evropské instalaci 

softwaru Onyx. Pro společnost Onyx Graphics je to 

prestižní řešení pro řízení dvou desítek velkoplošných 

tiskáren s různou tiskovou technologií.

Astron Group je firma světového formátu, která kromě 

velkoplošného tisku poskytuje služby i v oblasti sítotisku 

a ofsetu. Řešení správy tisku a datového toku, které by pro 

ni bylo vhodné, vyžadovalo mimořádně výkonný hardware 

a hlubokou znalost struktury programu. Software Onyx 

Thrive spravuje 20 tiskáren, 16 ripů a sedm job editorů. 

Tiskárny jsou jak roll-to-roll či flatbedy, tak i nejvýkonnější 

stroje roll-to-sheet. V provozu je i několik řezacích plotrů. 

V Astronu využívají UV vytvrzované, latexové, solventní i dye 

based inkousty a tonery. 

„Hledali jsme řešení, které by nám poskytlo potřebnou 

rychlost a možnost vybrat si způsob zpracování souborů,“ 

řekl Jan Hodek, Business Unit Director společnosti Astron 

Print, „protože musíme zvládat složité zakázky s komplexním 

nastavením a zautomatizovat mnoho jiných úkolů. A právě 

Onyx nám poskytuje potřebnou rychlost a flexibiltu při 

manipulaci se soubory.“ 

Nové sendvičové hliníkové desky

Astron Group má evropské prvenství

Na sklonku loňského roku získaly stolové plotry Zünd 

S3 další mezinárodní uznání. Na veletrhu Viscom 

ve Frankfurtu nad Mohanem obdržel tento produkt 

ocenění Viscom Best of 2012 Award pro nejinovativnější 

vystavovatele a jejich produkty v kategorii signmaking.

Porota, kterou tvořili zástupci oborového tisku, oborových 

sdružení a společnosti Reed Exhibition Deutschland jako 

organizátora veletrhu, udělila celkem šest cen. Titul Viscom 

Best of 2012 Award dostalo šest společností v kategorii 

signmaking, velkoplošný tisk a software.

plotry zünd s3

Jednu z cen si odnesl univerzální obráběcí plotr Zünd S3, 

protože si dokáže poradit prakticky s každým materiálem 

do tloušťky 25 mm. Revoluční systém přímého pohonu 

dovoluje vykonávat každou operaci optimální rychlostí 

s maximální produktivitou i energetickou účinností. Porota 

ocenila i možnost postupného rozšiřování tohoto modulární-

ho systému o další nástroje a zejména příznivou cenu za tak 

kvalitní výrobek. Základní modely jsou cenově dostupné i pro 

menší firmy a dokážou velmi zefektivnit firemní workflow.

Firma zünd

Společnost Zünd Systemtechnik AG vyvíjí řezací technologie 

již více než 25 let. Velký význam přikládá udržitelnosti rozvo-

je, a proto je její systém pohonu a manipulace s médii jedním 

z energeticky nejefektivnějších řešení na světě.

Firma má ve svých referencích více než 16 000 instalací 

po celém světě a HSW Signall je jedním ze 45 partnerů zajiš-

ťujících pro Zünd prodejní a servisní služby. Systémy Zünd 

jsou proslulé svou výkonností, modularitou, produktivitou 

a spolehlivostí.

Cena pro plotr Zünd S3



Jak moc je pro vás důležitá efektivita výroby?
Myslíme si, že jde o základní předpoklad úspěchu, a proto vám

představujeme nový stolový plotr švýcarské značky Zünd.

www.hsw.cz

Přesný a vysoce spolehlivý dokončovací nástroj.

Bezúdržbový a výkonný přímý pohon zaručuje výjimečnou rychlost.

Modulární konstrukce rozšiřitelná o mnoho nástrojů a prvků.

Kompaktní stavba stroje snižuje nároky na prostor.

Dostupný v šesti rozměrech pracovního stolu.

Nejmladší člen rodiny stolových řezacích plotrů. Zünd S3. 

Pro podrobnější informace navštivte www.hsw.cz

nebo kontaktujte příslušného produktového managera.

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


