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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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Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný 

závod Praha, čj. Nov 6330/97 ze dne 27. 11. 1997.

V poslední době jsem musel často odpovídat na otázku, 

proč jsem se vrátil zpět do HSW. V roce 2004 jsem z firmy 

odcházel s vědomím, že se jedná o dobře namazaný strojek. 

Fungující společnost s dobrým know-how a dobrou mírou 

zisku. 

Naplno jsem se mohl soustředit na svou největší lásku – 

color management. Prakticky nepřetržitě jsem pracoval 

na zajímavých projektech s firmou HP. Věnoval jsem se 

dalším životním výzvám, fotografii a cestování. Z koníčků 

se postupně staly profese. Stal jsem se členem Coloratti, 

skupiny renomovaných světových fotografů a odborníků 

na správu barev, vedl jsem fotoworkshopy, pořádal přednáš-

ky a webináře. Přestože jsem stále zůstával spolumajitelem 

HSW, do dění ve firmě jsem nezasahoval. V srpnu 2009 utr-

pěla firma největší ztrátu ve své historii. Zemřel Stanislav 

Klein a jeho osobnost se až do dnešní doby nepodařilo plně 

nahradit. 

Přestože od tohoto roku byla situace na trhu nelehká, firmě 

se dařilo udržet si přední místo v oboru a nadále dobře 

prosperovala.

Pro své pracovní vytížení jsem zpočátku vůbec nereagoval 

na situaci, kdy v minulém roce přišel majoritní vlastník – 

společnost Neschen – s myšlenkou prodat svůj podíl. 

Přestože v dnešní době plné nečekaných změn v oblasti 

podnikání a financí to nebylo lehké rozhodnutí, zúčastnil 

jsem se nakonec spolu se svým dlouholetým kamarádem, 

finančním odborníkem Janem Tylem, výběrového řízení 

na prodej celé společnosti. Po složitých jednáních se nám 

firmu podařilo získat společně s finančním investorem 

Genesis Capital.

Firmu HSW čekají velké změny. Jsem pevně přesvědčený, že 

budoucnost přinese změny k lepšímu. Navážeme na vše kva-

litní, poctivé a pozitivní. Nebudeme si stěžovat, že je krize 

a že podnikání není to, co bývalo kdysi. Bude záležet na nás 

všech, jak se chopíme příležitosti vytvořit si v dnešní době 

znovu „pohodu v signmakingu“. Za zcela zásadní považuji 

synergii, důvěru a spolupráci s vámi všemi. Pojďme společně 

do toho.

Jan William Drnek 

ředitel HSW Signall
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PŘEDSTAVUJEME 
NOVÝ VLASTNÍK HSW SIGNALL

Změna je život
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Více než deset let byla společnost HSW Signall majetkově spojena 

s firmou Neschen. V březnu tohoto roku v důsledku strategického 

rozhodnutí společníků firmy došlo k odprodeji vlastnických 

podílů novému vlastníkovi. Majoritním vlastníkem HSW Signall 

je tak prostřednictvím svého fondu společnost Genesis Capital.

Změna vlastníka znamená, že po mnoha letech dochází 

k obměně vedení společnosti. Ředitelem HSW Signall se 

po Marku Angelisovi stává Jan William Drnek, který se 

tak po několikaleté odmlce vrací zpět do firmy. Vedení 

obchodního týmu přebírá Marek Angelis, na post 

finančního ředitele nastupuje nový člen týmu Jan Tyl. 

Marketing a servisní oddělení zůstávají beze změny.

Všechny tyto dynamické změny se dějí s jediným jasným 

cílem. Potvrdit úlohu HSW Signall jakožto předního 

dodavatele materiálů a technologií pro výrobu reklamy 

a zároveň vytvořit ideální podmínky pro další pozitivní 

vývoj.

Věříme, že z výše popsaného budete profitovat i vy, naši 

zákazníci.

Kdo je Genesis Capital

Společnost Genesis Capital nabízí malým a středním podnikům v České republice a na Slovensku financování jejich růstu a rozvoje. 

Prostřednictvím fondů rozvojového kapitálu (private equity), které spravuje, již podpořila více než 25 podniků; mnoho z nich se díky 

spolupráci s Genesis Capital dostalo na špičku ve svém oboru.

Celkem již Genesis Capital zajistil českým a slovenským firmám na jejich rozvoj více než dvě miliardy korun. Od svého vzniku v roce 1999 

společnost Genesis Capital spravovala tři fondy rozvojového kapitálu s celkovým objemem téměř 100 milionů eur. Dva z těchto fondů 

již českým a slovenským firmám zprostředkovaly veškerý kapitál, který měly k dispozici, pro další investice je v současnosti otevřen 

nejmladší fond Genesis Private Equity Fund II s velikostí 40 milionů eur.

Vybrané společnosti, do nichž Genesis Capital investoval: Profimedia, Vydis Group, Game JRC Czech, Servodata, Pietro Filipi, Gumotex, 

AB Facility, KS Klima-Service, Energetické strojírny Brno.
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PŘEDSTAVUJEME
PODLAHOVÁ GRAFIKA V EXTERIÉRU
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František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

MACtac StreatRap 
asfalt nemusí být šedý

Pobyt venku je v létě úplně přirozený a mnoho aktivit se 

koná pod širým nebem. Grafiku s využitím fólie MACtac 

StreetRap můžeme proto aplikovat u kratších akcí, jako 

sportovní podniky, večírky či koncerty. Můžete s ní však 

počítat i pro delší kampaně s dobou trvání do tří měsíců či 

sezonní označení provozu. Kreativitě se meze nekladou.

THE MAGNIFICENT MILE
Nejznámější ulicí Chicaga a jedním z nejvýstavnějších 

bulvárů je bezesporu North Michigan Avenue, známá i jako 

The Magnificent Mile. Otcové města si zde přáli mít něco 

jako Champs Elysées v Paříži. Je to jedna z nejzářivějších, 

komerčně nejúspěšnějších obytných, kulturních a turis-

tických zón světa. Najdete zde luxusní rezidence, módní 

butiky, značkové obchody, restaurace, muzea, hotely, archi-

tektonické památky a prestižní vzdělávací a zdravotnická 

zařízení.

Globální charakter města nabízí svým obyvatelům i ná-

vštěvníkům nevšední zážitky. Jedním z nich je Magnificent 

Mile Shopping Festival. Součástí festivalu je i světově pro-

slulý Běh na vysokých podpatcích (The Running of Heels). 

A u toho nesměl chybět ani signmaking.

RUDÝ KOBEREC Z FóLIE MACTAC STREETRAP
Trasu běžecké dráhy i jednotlivé body nákupního festiva-

lu vyznačuje takzvaný rudý koberec a značky vyrobené 

a aplikované agenturou Dr.Graph z Chicaga. Celá grafika 

byla vytištěna na fólii MACtac StreetRap a byla oceněna 

v soutěži MACtac Awards. MACtac StreetRap je matná 

polymerická samolepicí fólie o síle 85 µm, určená pro polep 

exteriérových podlahových ploch, jako jsou například 

parkoviště. Ultračiré silné permanentní lepidlo velmi dobře 

drží na mírně hrubých površích, jako je asfalt nebo beton, 

případně zámková dlažba. Bezpečnost zajišťuje ochranná 

laminace s certifikovanou protiskluzovou úpravou MACtac 

StreetRap Protect. c

Šedá plocha, kterou se lidstvo všude obklopilo, nemusí být vždycky fádní. 

Řešením je samolepicí fólie MACtac StreetRap, díky které může reklama 

oživit i venkovní plochy. Ostatně uznejte, že zrovna této reklamní plochy 

je všude dost. Podívejme se na jednu zajímavou realizaci.

Nákupní festival Magnificent 

Mile Shopping Festival se 

v Chicagu koná každoročně 

na sklonku léta 

Velkou atrakcí je i běh v botách 

na vysokých podpatcích
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PŘEDSTAVUJEME 
REKLAMA–POLYGRAF

REKLAMA–POLYGRAF

„Stánek přináší tři ústřední motivy,“ vysvět-

luje Jan Bejček z oddělení marketingu naší 

společnosti. „Návštěvník určitě nepřehlédne 

vzorky textilních médií a potisknutelných 

tapet. Technologie pak byly vybrány s ohle-

dem na potřeby firem se středně zatíženým 

provozem. Vystavené vzorky médií jsou sou-

částí výzdoby stánku, takže návštěvník uvidí 

jejich vlastnosti v ostrém provozu a bude mít 

s nimi zajištěn bezprostřední kontakt. Tex-

tilní materiály se budou nacházet po obvodu 

stánku spuštěné od jeho stropu, a tak si na ně 

návštěvník bude moci sáhnout.“

TAPETy JSOU HIT
Digitálně potištěné tapety jsou jednou z mála 

stabilně a rychle rostoucích komodit. Nabí-

zíme vám nejširší nabídku těchto materiálů 

na našem trhu. Absolutní špičku tu tvoří tape-

ty Neschen Erfurt, ale protože se neomezuje-

me na jednoho dodavatele, určitě si vyberete 

i z materiálů od HP, MACtacu, Convertecu či 

textilní tapety od firmy Pongs. V katalogu jich 

máme více než dvacet. 

Na loňském ročníku veletrhu Reklama–

Polygraf jsme připravili informační tabule 

s malými vzorky potištěných materiálů. Byly 

mezi nimi samozřejmě i tapety. Na letošní 

výstavě je tapetám věnována mnohem větší 

plocha panelů v centrální části stánku. Tady 

vyniknou určitě lépe. Na plochách několika 

Zadání pro naši letošní expozici bylo poměrně prosté – vytvořit vzdušný 

a otevřený stánek, na kterém by vynikly ukázky aplikací textilu a tapet. 

Úkolu se úspěšně zhostil architekt Richard Gajdoš a vy se můžete dostat do 

přímého kontaktu s mnoha vzorky, pro které byla vyčleněna plocha 80 m2.

metrů čtverečních se mnohem více projeví struktura povrchu tapety 

na celkovém dojmu a ovlivnění grafického motivu.

TEXTIL vE výSTAvNICTví
Rozmach textilních tiskových médií znamenal revoluci především ve vý-

stavnictví. Pro většinu vystavovatelů je dnes využití textilu standardem. 

Ve srovnání s PVC panely poskytuje textil mnohem větší prostor pro 

kreativitu. Dá se pracovat s průhledností, efektním nasvícením, odvážný-

mi tvary a čistou plochou pro grafiku.

Využitím textilních materiálů výrazně stoupá mobilita a snižují se časové 

nároky na montáž. Důležité je samozřejmě i ekologické hledisko, protože 

textilní média jsou zpravidla recyklovatelná.

Máme pro vás připraveny vzorky textilních médií a o mnoha z nich se 

dozvíte podrobnosti v dalších článcích v tomto čísle HSW infa. Na velko-

plošných vzorcích, které jsou spuštěny z límce našeho stánku, si můžete 

sáhnout na strukturu, uvidíte, jaké jsou průhlednosti, a zjistíte kroucení 

a další vlastnosti každého textilu v reálných podmínkách.

TECHNOLOGIE
Pro fanoušky tiskáren Mutoh je připravena lahůdka v podobě tiskárny 

Mutoh ValueJet 2638. Tu jsme podrobně představili v minulém čísle HSW 

infa na straně 8. Můžete si o ní přečíst i v elektronické podobě na adrese 

http://www.floowie.com/cs/hswhswcz, kde je umístěn archiv našeho 

časopisu.

Připomenu jen, že se jedná o eco solventní tiskárnu s pracovní šířkou 2,6 

metru. Svým výkonem až 40 m2/hod. a relativně nízkými pořizovacími 

a provozními náklady znamená výrazný posun v produktivitě tiskáren 

střední třídy. Větší šířka dovolí tisknout velké plochy s menším počtem 

svarů a tím se stává produkce grafiky na štíty budov a fasády dostupná 

i středním firmám.

Další zajímavou novinkou bude představení nové generace řezacích d 

2013
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Digitálně 

potisknutelné 

tapety jsou velmi 

atraktivní
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PŘEDSTAVUJEME

VÝSTAVA

plotrů Summa. Plotrům Summa S Class 2 je věnován článek 

na straně 24. Druhá generace vlajkové lodi společnosti 

Summa Grafphics má ve srovnání s první generací modelu 

Summa S Class až sedmkrát rychlejší procesor, síťové 

propojení, podporu USB a flash disků, stejně jako zrychlený 

optický poziční systém OPOS. 

Dokončovací technologie zastoupí inovovaný laminátor 

Flexilam S 165, který je vhodný i k laminování tisků z UV 

tiskáren. Díky pneumatickému přítlaku, který je jinak 

výbavou pouze laminátorů nejvyšší třídy, může vyvinout 

velmi vysoký tlak a je schopen se automaticky přizpůsobit 

síle média. Výhodou je přesně nastavitelný konstantní tlak 

v celém rozsahu pracovní výšky 0–40 mm. Jeho velikost je 

plynule nastavitelná do 6 bar resp. do tlaku odpovídajícího 

ekvivalentu 600 kg. Elektronické ovládání tohoto stroje je 

velmi pohodlné, novou funkcí je například měření délky 

spotřebované laminace, takže už nebudete mít pochybnost, 

zda máte na danou úlohu dostatek lamina.

MOžNÁ bUDE I PřEKvAPENí
V čase uzávěrky našeho časopisu není stále jasné, zda se 

nám podaří předvést na veletrhu úplně novou latexovou 

tiskárnu od HP. Pokud ji na stánku nenajdete, určitě tam 

bude k dispozici dostatek technických informací. Tiskár-

nu potom v co nejkratším termínu představíme v našem 

showroomu. Pro zájemce o latexovou technologii již nyní 

můžeme prozradit, že jde o připravovaný model nejdostup-

nější latexové tiskárny na trhu, který vychází z modelu HP 

Designjet L26550.

Stánek naší 

společnosti bude 

letos vzdušný 

a otevřený

vybRANé MATERIÁLy
Na veletrhu si nezapomeňte vzít vzorky těchto zajímavých 

materiálů:

1 Convertec Rolltex PET 260 W – ekonomická varianta 

plátna se hodí do prezentačních systémů i na reprodukce 

uměleckých děl. Více informací najdete na straně 27.

2 Convertec Tack It Easy S – samolepicí PE film s několika-

násobně přemístitelným lepidlem, který pracuje podobně 

jako elektrostatické filmy. Více informací najdete na stra-

ně 27.

3 Convertec Roll-Up PET 160 S – materiál pro grafiku 

do prezentačních systémů s vysokou opacitou a velmi 

dobrou rovinností. Více informací najdete na straně 27.

4 Convertec PVC 310 S – pevný PVC film s certifikací 

nehořlavosti podle normy DIN 4102-1 pro třídu B1. Více 

informací najdete na dvoustraně 28–29.

5 MACtac LUV 7499 – ekologická lesklá laminace bez ob-

sahu PVC s anti-graffiti efektem pro ochranu tisků i z UV 

tiskáren. Více informací najdete na dvoustraně 28–29.

6 MACtac LUV 6301 – laminace pro podlahovou grafiku 

nebo zapouzdření tisků i z UV tiskáren. Více informací 

najdete na dvoustraně 28–29.

7 MACtac LUV 3697 – litá laminace určená především 

k laminaci perforované okenní grafiky na dopravních 

prostředcích, ale i pro celou grafiku na automobilu. Více 

informací najdete na dvoustraně 28–29.

8 PONGS UV-Tex Blackout I – neprůsvitný textil o plošné 

hmotnosti cca 290 g/m2, vhodný i k potisku v UV tiskár-

nách. Více informací najdete na dvoustraně 28–29.

9 PONGS DirectTex Artist Backlite – nehořlavý textilní 

banner pro výrobu prosvětlených tisků sublimací nebo 

na UV tiskárnách. 

Více informací najdete na dvoustraně 28–29. c

Představíme 

vám nejširší eco 

solventní tiskárnu 

Mutoh ValueJet 2638 

s pracovní šířkou 

2,6 metru

Nová vlajková loď 

rodiny řezacích 

plotrů Summa 

model S Class 2 

přináší kromě 

jiného vyšší 

rychlost zpracování 

dat a lepší práci 

s širokými rolemi
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VÝSTROJ A VÝZBROJ
HP SCITEX LX 820/850

PRACOvNí šířKA
Tiskárna umožňuje pracovat s rolí o maximál-

ní šířce 3,2 metru a hmotnosti 130 kg.

MEDIA LOADING TOOL
Úsporný systém zavádění média je jedno-

duchý a zejména ekonomický. Vyhovuje pro 

reálnou denní výrobu.

ObOUSTRANNý TISK
Volitelná funkce nabízí možnost oboustran-

ného potisku média Využijete ji pro opakní 

banery a blockout materiály.

HP Scitex LX820/850
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Modelovou řadu HP Scitex LX 800 tvoří největší latexové tiskárny s pracovní šířkou 

3,2 metru. Jsou to HP Scitex LX 820 a HP Scitex LX 850. Liší se stupněm výbavy, a tím 

pádem i cenou. Jsou určeny pro provozy s měsíčním zatížením nad 1000 m2. Jejich 

nejvyšší produktivita dosahuje úrovně 177 m2/hod.

INKOUSTy HP SCITEX LX610
Druhá generace inkoustů má kromě větší 

denzity a ostrosti černé barvy lepší přilnavost, 

vyšší odolnost a lepší stabilitu na textilu.

LAST INK COLLECTOR
V rámci volitelné výbavy je možno objednat 

set pro zachytávání přebytečného inkoustu 

pro potisk textilu bez podkladového papíru.

DUALROLL
Tiskárna je vybavena systémem pro současný 

potisk dvou rolí. Do stroje lze založit dvě role 

o šířce až 1,52 m a s hmotností do 60 kg.

bEzPEčNé vEDENí MéDIA
Vodicí lišty zajišťují správné vedení potisko-

vaného materiálu. Zabraňují zvedání okrajů, 

a tím chrání tiskové hlavy.

CERTIFIKÁTy A GARANCE 
Výtisky jsou certifikované nezávislou certi-

fikační autoritou Greenguard Environmentl 

Institut pro školní interiéry. Pro speciální 

aplikace, kde je požadována garance systému 

sladěných komponentů 3M, jsou k dispozici 

HP 3M LX600 inkousty.
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VÝSTROJ A VÝZBROJ

LATEXOVÉ TISKÁRNY

Typické aplikace

Zařízení
      vhodná pro
finishing

TEXTIL
Využití textilu pro výstavnictví, interiérové 

dekorace a textilní displeje tvoří nejziskovější 

trh  pro latexové tiskárny.

TAPETy
Segment digitálně potištěných tapet roste 

stejně dynamicky jako textilní aplikace a má 

velký potenciál.

PROSTřEDKy POP/POS
Tisky z latexu nejsou vůbec cítit, a tak je 

s oblibou využívají i kosmetické firmy a po-

travináři.

vENKOvNí zNAčENí
Výtisky poskytují interiérovou kvalitu 

a exteriérovou odolnost, zadavatelům se 

prostě líbí.

FOTObA XL 320
Automatická řezačka s pracovní šířkou 3,2 

metru zvládne přesné formátování tisků 

v reálném čase.

FOTObA XLD 170 WP
Automatická řezačka je speciálně určena 

k formátování tapet s mimořádnou přesností.

züND S3, G3
Univerzální dokončovací technologie lze vyu-

žít i na další dokončovací operace.

SvěTELNÁ REKLAMA
Latexové inkousty jsou díky vysoké sytosti 

vhodné i pro prosvětlené aplikace, jako jsou 

CityLighty.

POLEP DOPRAvNíCH PROSTřEDKů
Svou pružností vyhovují latexové inkousty 

i pro tvarově namáhané aplikace, jako jsou 

celopolepy dopravních prostředků.
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ROZHOVOR 
TECHNOLOGIE U NAŠICH KLIENTŮ

Jaké důvody vás vedly k rozhodnutí investovat do latexo-

vé technologie a proč jste si vybrali nejvýkonnější model 

z nabídky na trhu?

Martin Ondřich: Poptávka po tisku na textil roste dlouho. 

Kvalitní grafika byla dostupná už díky sublimaci, ale je to 

pracná technologie. Objem se výrazně zvedl s příchodem 

UV tiskáren, ale revoluci v tomto oboru znamenala latexová 

technologie. Latexové stroje jsou ve srovnání s UV tiskárna-

mi mnohem dostupnější. 

Výběr stroje byl poměrně jednoduchý. Instalace se usku-

tečnila do tří měsíců od uvedení modelu HP Scitex LX 

850 na trh. Pro naše objemy tisku a typické zakázky byla 

nezbytnou podmínkou pracovní šířka 3,2 metru. Dalším 

faktorem ovlivňujícím naše rozhodnutí bylo uvedení druhé 

generace latexových inkoustů od HP, které jsou kompatibil-

ní s mnohem širší paletou médií.

Latexová technologie je univerzálním řešením pro interié-

rové i exteriérové tisky. K čemu ji nejčastěji využívate vy?

Michal Režný: S ohledem na další technologické vybavení 

společnosti Galileo Production je HP Scitex LX 850 využívá-

na především k potisku textilu. Potiskujeme na ní minimál-

ní množství vinylu a asi 5 % produkce tvoří tapety. Výrazně 

se tu projevuje ekonomika tisku. Latexová technologie má 

jednoznačně nejdražší provoz, ale zvládne tisknout aplikace, 

které jiné stroje neumí. Velké plochy s velkou pohledovou 

vzdáleností tiskneme na solventních tiskárnách HP Scitex 

a Mutoh. Pro potisk fólií s krátkou pohledovou vzdáleností 

jsou zase optimální mild solventní a eco solventní tiskárny 

Mutoh. Tisky na textil pro výstavnictví a displeje u nás 

zcela ovládla latexová tiskárna. Pro instalace textilu použí-

váme vypínací profily, což nám téměř eliminovalo poptávku 

po tisku na bannery u tohoto typu aplikací.

Martin Ondřich: Do našeho vybavení pro finishing jsme za-

řadili průmyslové šicí stroje a švadleny, které si poradí s aty-

pickými výstavářskými expozicemi stejně jako s textilem 

pro interiérové aplikace do prodejen. Standardní produkce 

se stabilizovala na šesti druzích textilu, které si zákazníci 

oblíbili. Kromě výstavnictví, kde textil s nižší hmotnos-

tí ve srovnání s bannerem snižuje náklady na nosnou 

konstrukci, je velmi oblíbená i prosvícená grafika tištěná 

na „lightové“ textilie. 

Latexová technologie dokáže tisknout mnohé speciál-

ní aplikace. Hodně se propaguje potisk tapet, grafiky 

na celopolepy aut a prosvětlené aplikace. Jaké jsou vaše 

zkušenosti?

Michal Režný: Určitě je rozdíl v pohledu malé firmy, která 

hledá univerzální tiskárnu. Tady je latex zcela jistě dobrou 

volbou. Pro nás je to ale řešení pro konkrétní typ zakázky. 

Aby se zvýšila poptávka po nějaké speciální aplikaci, musí 

se hodně investovat do vzdělání trhu a vytvořit podporu 

pro daný typ zakázky. Konkretizoval bych to třeba na tape-

tách. Máme zákazníky, kteří tapety chtějí a znají i materiály. 

To je oněch už zmíněných asi 5 % naší produkce. Pro zvýšení 

povědomí trhu bychom ale museli investovat hodně času 

a peněz do vzorování, testování a předvádění na výstavách 

mimo hlavní směřování našeho podnikání. Tuto energii 

a čas bychom ale vynaložili na tvorbu trhu pro všechny 

poskytovatele služeb. Vytvořit tento prostor je víc na doda-

vatelích než na tiskařích. HP a HSW Signall na tom pracují 

a na trhu je to určitě znát. c

Galileo
       a HP Scitex LX 850

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

Nejvýkonnější latexová tiskárna HP Scitex LX 850 byla před více 

než rokem nainstalována v provozu společnosti Galileo Production 

v Českých Budějovicích. O zkušenostech s touto technologií jsme si 

povídali s jednateli společnosti Martinem Ondřichem a Michalem 

Režným.

Z pohledu malé 
firmy je latex zcela 
jistě dobrou volbou.

Tisky na textil 

pro výstavnictví 

v  Galileu zcela 

ovládla latexová 

tiskárna

Prosvětlené stojany
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PŘEDSTAVUJEME

LATEXOVÉ TISKÁRNY 
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ožívají díky latexovému tisku
Dinosauři

Muzeum se obrátilo na společnost Beyond Digital Imaging, 

poskytovatele tiskových služeb z Markhamu v Ontariu. Při 

výběru tiskárny hrála roli cena výtisku a nejvyšší kvalita 

obrazu. Také bylo třeba, aby se motivy daly po skončení 

výstavy snadno odstranit ze stěn bez jejich poškození. Mu-

zeum preferovalo co nejmenší ekologický dopad při přípravě 

expozice.

KvALITA A EKOLOGIE
„Spolupráce s Beyond Digital Imaging a využití jejich tiskové 

technologie HP latex pro nás byly snadnou volbou. Věděli 

jsme, že dokážou vytvořit úžasnou velkoplošnou grafiku, 

která bude odolná a vědecky přesná. Vždy jsme také hledali 

výrobky, které jsou bez zápachu a šetrné k životnímu 

prostředí. Určitě budeme používat latexovou technologii 

i v budoucnu,“ vyjádřil spokojenost Dave Hollands, hlavní 

designér ROM.

HP řEšENí
Latexová technologie HP je založena na bázi vody, nevy-

žaduje speciální zacházení a je navržena tak, aby se snížil 

dopad tisku na životní prostředí. Je ideální pro rozměrné 

aplikace při vnitřním i venkovním použití. 

NÁROčNÁ zAKÁzKA
Pracovníci Beyond Digital Technlogy byli při realizaci 

výstavy vázáni splněním několika kritérií. V krátké době 

museli vytisknout grafiku v rozlišení 1200 dpi a aplikovat ji 

na stěny vysoké pět a dlouhé 40 metrů. Důležitý byl i široký 

barevný rozsah tiskárny, protože barvy měly být věrné 

uměleckým předlohám grafiky.

Rozhodnutí použít latexový tisk zdůvodnil Larry Chan, 

majitel Beyond Digital Imaging: „Výběr správného mate riálu 

je nezbytný pro každou práci, kterou dostaneme. U této 

důležité a významné zakázky jsme věděli, že latexová 

technologie je nejlepší volbou ze tří hlavních příčin: kvalita 

a odolnost tisku a minimální environmentální dopad.“ HP 

latex má podle něj budoucnost v komerčních i individuál-

ních interiérech. c

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

Royal Ontario Museum (ROM) v Kanadě představilo novou výstavu Unikátní dinosauři: giganti Gondwany. 

Aby tyto tvory návštěvníkům co nejlépe přiblížili v jejich přirozeném prostředí, využili možností 

velkoformátového tisku s pomocí latexové tiskárny HP. Období jury, triasu a křídy zde ilustrují stovky 

tiskových panelů s plochou téměř 15 000 m . Panely znázorňují pravěké ještěry v jejich době a doplňují tak 

reálné kostry, které jsou instalovány před nimi. Nejdelší nástěnná malba měří přes 30 metrů.

Působivá koncepce výstavy 

ukázala nejen reálnou velikost 

dinosaurů díky sestaveným 

kostrám, ale také jejich vzhled

Pohled na budovu 

Royal Ontario 

Museum v Kanadě, 

kde se výstava 

konala
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PŘEDSTAVUJEME 
REKLAMNÍ A VÝSTAVNÍ SYSTÉMY

Nový
        ekonomický
RollBanner

Tento automatický bannerový systém je určen pro krát-

kodobé, často i jednorázové prezentační účely, přičemž 

boduje především svou velmi nízkou cenou. Ceníková cena 

systému o šíři 85 cm a výšce 200 cm je 599 Kč + DPH. To dává 

samo o sobě tušit, že při opravdu velkých zakázkách lze 

dosáhnout opravdu zajímavé ceny za kus.

RollBanner ECO je vhodný všude tam, kde je důležitá cena. 

Kde rozhoduje styl, design a opravdu dlouhá životnost, je 

vhodné zvolit spíše display systém značky Expolinc.

Jako vhodný materiál do systému RollBanner ECO doporu-

čujeme například Production PVC Blockout nebo Convertec 

SmartUp PET 160 S. RollBanner ECO je k dispozici skladem.

RollBanner boduje 
především velmi 
nízkou cenou.

V nabídce HSW Signall se od začátku roku objevuje nový 

RollBanner ECO. Nahrazuje tak původní Neschen RollBanner, 

jehož prodej je pozvolna ukončován.



Pracujete rádi s výkonnými, přesnými a spolehlivými nástroji?
 Potom je pro vás nový řezací plotr Summa S Class 2 tou jedinou 

 správnou volbou. Druhá generace velmi úspěšného modelu

 navíc přináší mnohá praktická vylepšení. 

 Bezkonkurenční přesnost i při vysokých rychlostech.

 Sedmkrát rychlejší procesor.

 Barevný dotykový displej.

 Možnost síťového připojení a sdílení s více počítači, podpora připojení usb flash disků.

 Zrychlená funkce OPOS pro tvarový ořez.

www.hsw.cz

Nový řezací plotr Summa S Class 2 můžete vyzkoušet v našem showroomu.

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
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Chceme vám představit jednu stránku tohoto mnohostran-

ného autora, která není možná tolik známá – a je to škoda. 

Když jsem listoval katalogem Galerie Nemesis, specializující 

se na sci-fi tematiku, narazil jsem v záplavě obrazů, které mě 

přes jistě nesporné kvality nijak neoslovily, na díla, z nichž 

vitalita, energie a nadhled přímo čišely – a to se jednalo jen 

o maličké fotografie. Jak asi tato díla působí ve skutečnosti? 

Podíval jsem se na jméno autora – Ondřej Neff…TEN Neff? 

Překvapení vystřídala touha dozvědět se o jeho malování 

víc a výsledkem je následující rozhovor.  

Co vás přivedlo k malování?

Vždycky jsem rád kreslil. Už jako dítě jsem si maloval 

komiksy. Štětce a barvy byly u nás doma vždycky k dispo-

zici. Otec výborně kreslil a sám si dokonce ilustroval jednu 

ze svých knížek. Strýc Konstantin Stuchlík byl malíř, žák 

Antonína Slavíčka.  

K malování jsem se dostal jednou z legrace. S přáteli jsme 

udělali výtvarné setkání ve stylu gauguinovské vesničky 

– prostě jsme tábořili u potoka a malovali. Udělal jsem pár 

obrázků a posléze se k malování vrátil větší sérií obrazů. 

Máte nějaké vzory?

Vyrůstal jsem na knížkách s ilustracemi skvělého Zdeňka 

Buriana. Už dlouho obdivuji intelektuální komiks Jeana 

Girauda, známého pod jménem Möbius, a neméně kvalitní 

komiksy Enkiho Bilala. Já jsem amatér a naivista a nemůžu 

se k nim samozřejmě přirovnávat. Lépe než se štětcem či 

tužkou mi to jde perem. Jako autor scénářů se na tvorbě 

komiksů stále podílím. Arnal a dva dračí zuby, který nama-

loval podle mého scénáře Kája Saudek, se umístil v desítce 

nejlepších českých komiksů všech dob. Pro Štěpána Mareše 

teď připravuji scénu ke komiksu Dívka s tváří z mramoru.

Sám jste však i autorem komiksů o Pérákovi. Proč právě 

tento hrdina?

Je to specifický český superhrdina. V osmdesátých letech 

jsem namaloval v samizdatu komiks Pérák – Toho dne 

byla mlha. Příběh o fantomovém odbojáři, který za pro-

tektorátu podřezával esesáky pomocí žiletkových rukavic 

a díky pérovým botám dokázal zmizet, jsem znal z dětství. 

Ještě po desítkách let jsem potkal starého člověka, který 

o Pérákovi mluvil jako o reálné osobě, legendě věřil. K tomu 

tématu jsem se ještě jednou vrátil v roce 2001 komiksem 

Pérák kontra Globeman.

Kde jsou vaše obrazy k vidění a jaké motivy máte nejradši?

Obrazy visí především u mě doma, protože jsem je maloval 

pro manželku, u přátel a něco je od osmdesátých let stále 

nedoděláno v ateliéru. Některé obrazy nabízí Galerie Ne-

mesis, která se jako první a zatím jediná v České republice 

specializuje na žánr fantasy, sci-fi a dobrodružné náměty. 

Nemá stálou expozici, takže se moje obrazy občas objeví 

na jejích výstavách. 

Neff
…události světové, domácí, 
rodinné a psí mají ze zřetele 
věčnosti stejný význam.

Ondřej

Ondřeje Neffa (*1945) jistě není potřeba představovat. Novinář, spisovatel, 

průkopník internetu u nás, překladatel a fotograf je dobře známý nejen díky 

knihám, které napsal či převyprávěl, ale také třeba díky webovému deníku 

Neviditelný pes, jejž vydává už téměř 18 let, nebo stránkám DigiNeff, věnujícím 

se od roku 1999 digitální fotografii.

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

MEDAIlON 
ONDřEj NEFF
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MEDAIlON

ONDřEj NEFF – OBRAZY 

Nápověda
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MEDAIlON 
ONDřEj NEFF

Asi nejbližší jsou mi verneovské motivy, těch je ostatně i nej-

více. V několika obrazech jsem však vyjádřil i svoje emoce. 

Jak obrazy vznikaly?

Nejvýstižnější charakteristika je, že vznikly jaksi z bujarosti.

Na jaký projekt se nyní soustřeďujete?

Nazývám ho pracovně Megaverneovka. Nápad dostal 

v devadesátých letech 19. století samotný Jules Verne. Tento 

román by měl být syntézou jeho cyklu dobrodružných 

cest. Tajemství pěti světadílů se bude odehrávat na všech 

kontinentech, má se v něm alespoň zmínkou objevit každá 

verneovka a čtenář v něm najde všechny motivy, které 

Verne miloval – šifry, záhady, cestování, technické vynálezy. 

Dominovat bude parní stroj na všechny způsoby ve stylu 

steampunku, létající stroje či podzemní ponorka. Píšu čtvrtý 

díl z plánovaných pěti a na podzim by se dílo mohlo dostat 

k čtenáři.

Pak je tu několik povídek, které byly zveřejněny v antolo-

giích sci-fi a jejichž náměty by stály za širší rozpracování.

Láká mě rovněž motiv rudolfínské doby se svou tajemností 

a magií, avšak podaný trošku jinak, než je zatím čtenář 

zvyklý.

Co vás inspiruje?

Literární práce je pro mne spíš technický problém. Mám 

prostě ideu, která se musí technicky zpracovat do textu. 

Nedá se říct, že bych čekal na polibek múzy. c

Vynález zkázy –

– Hrabě d Ártigas 

v obležení 
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MEDAIlON

ONDřEj NEFF – OBRAZY 

Vynález zkázy

Dvacet tisíc mil pod mořem – kapitán Nemo Pět neděl v balóně – Triumf bílého muže

Zemí šelem 2 Phileas Fogg
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MATERIálY 
HLINÍKOVÉ DESKY

Koncern 3A Composites patří ke světové špičce mezi výrobci hliníkových 

kompozitních materiálů. Bez produktů tohoto výrobce si moderní signmaking nelze 

vůbec představit. Historicky nejstarším produktem jsou PVC desky Forex, ale pod 

křídly 3A najdete i hliníkové desky Dibond, lehčené desky Kapa a mnoho dalších. 

Navštívili jsme závod na výrobu desek Dibond v německém Singenu.

Dibond s vlastním dekorem 
můžete mít už od 200 m2 
přímo od výrobce .

DIbOND A JEHO NAPODObENINy
Dibond je v povědomí široké odborné veřej-

nosti synonymem pro sendvičovou hliníko-

vou desku. Není se co divit, protože Dibond 

byl vyvinut v roce 1992 jako jedna z prvních 

kompozitových hliníkových desek určených 

pro signmakingový trh.

Továrna v Singenu je dobře střežená a dů-

vod je zřejmý. Na trhu je v současnosti velké 

množství podobných desek, Dibond si však 

zachovává vedoucí pozici díky nedostižným 

vlastnostem. Různé alternativní desky nemo-

hou poskytnout takovou tuhost, rovinnost 

ani odolnost. Zastavme se u několika důvodů, 

proč tomu tak je.

CENA HLINíKU
Moderní doba našla v hliníku velké zalíbení. 

Žádá si jej strojírenský, spotřební, stavební 

i elektrotechnický průmysl. Jeho cena tedy 

logicky roste. Nejsnazší způsob, jak udělat 

něco s cenou sendvičové desky, je přidávat 

do hliníku jiné, levnější kovy. Alternativní 

výrobci využívají výhradně recyklovaný 

kov se spoustou nežádoucích příměsí. To 

však dramaticky mění vlastnosti sendviče 

k horšímu, co se týče rovinnosti, pevnosti, 

životnosti i obrábění desek. Jeden z důvodů, 

proč je Dibond špičkový produkt, je kvalita 

používaného materiálu. Využívá se unikátní 

slitina AlMg1 a v Singenu si jako jediný výrob-

ce na světě plechy válcují sami přímo z ingotů 

této slitiny nejvyšší kvality. Mimochodem, 

odběr elektřiny při válcování plechu je tak 

vysoký (až čtyřicet tisíc kW!), že závod využívá pro napájení válcovacích 

stolic vlastní elektrárnu..

ODOLNOST
Konstrukce desek Dibond zúročila dlouhodobé zkušenosti s využíváním 

kompozitních panelů Alucobond, které se vyrábějí pro stavebnictví již 

od roku 1969. Na první pohled se může zdát, že spojení tří základních vrs-

tev kompozitu nemůže být nic složitého. Levné asijské produkty dokazují, 

že to zase tak jednoduché není. Informace o výrobním postupu a použi-

tých materiálech chrání firma i jejích 2500 zaměstnanců. 

PE jádro použité v deskách Dibond obsahuje UV-blokátor a zajišťuje 

nízkou tepelnou roztažnost desky a nedochází k její deformaci, která by 

mohla způsobit delaminaci vrstvy hliníku. Tajemstvím je rovněž složení 

lepidla a způsob nanášení plechu na černé plastové jádro. Povrch všech 

desek je opatřen polyesterovým lakem s desetiletou životností.

DESIGN NA PřÁNí
Novinkou je výroba desek s dekorem podle přání zákazníka. Lze tak 

získat panely s grafikou podle vlastního návrhu přímo z výroby. Majitelé 

UV tiskáren se možná usmívají, vždyť si desky mohou potisknout sami. 

V případě Dibondu však dostanete desky tištěné s použitím speciálních 

fasádních barev, které zaručí minimálně desetiletou životnost, a přelako-

vané speciálním polyesterovým lakem s pružností umožňující ohýbání 

a tvarování desek. Součástí dodávky je i nanesení krycí fólie a formá-

tování pomocí vodního paprsku (nehrozí otřepy). Technologie designu 

na přání se využívá u náročných grafických motivů nebo tam, kde by 

pravé materiály (např. dřevo u výškových budov) byly obtížně ošetřova-

telné. Díky využití velkoplošných panelů také dochází k úspoře hmotnos-

ti a zrychlení montáže. c

        Produktové školení
                    v 3A Composities

Plechy válcované 

přímo v závodě 3A 

Comopsities jsou 

připraveny k výrobě 

desek Dibond

Dibond je výborný 

materiál i pro 

výrobu písmen

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



V jakém oboru jsi pracoval před nástupem 

do HSW Signall a proč jsi se rozhodl pro práci 

v signmakingu? 

Byl jsem zaměstnán v agentuře, kde jsem 

pracoval na digitálních projektech. Mezi mé 

koníčky patří fotografie, grafické programy 

a vždy mě zajímal tiskový proces. V oblasti 

signmakingu se mi všechny tyto věci spojily 

kombinací médií, inkoustů a technologií.

Co tě na tvé práci baví?

Je to právě úzký kontakt s moderními tis-

kovými technologiemi a spolupráce s lidmi. 

Hodně času se zákazníky trávíme hledáním 

optimálního řešení pro jednotlivé zakázky. 

Stále nové materiály a technologie přinášejí 

nové možnosti, jak co nejlépe vyhovět jejich 

požadavkům. Signmaking je obor, kde je 

neustálá potřeba učit se něčemu novému, a to 

mě baví.

Pomáhá ti tvůj koníček v práci? 

Jsem narozený ve znamení Vah a to je vzduš-

né znamení, takže parašutismus vyvažuje 

druhou stranu mé osobnosti. Filmuji a fotím 

volný pád pro tandemové seskoky, RW teamy 

a free style. Koníček je pro mě především 

velkým odreagováním.

Obchodní manažer odpo-

vídající za regiony Praha 

a severní Čechy je milov-

níkem hor a parašutismu. 

Obor signmakingu mu 

učaroval svou dynami-

kou vývoje a neustálým 

zdokonalováním. 

Petr Moravec

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Tři sestry

Nejoblíbenější 

kniha: 

Born to Run

Nejoblíbenější jídlo: 

chilli con carne

Záliby: 

parašutismus, foto-

grafie

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Osamělost je síla, 

která tě zničí, jestliže 

z tebe vyrazí a ty na 

ni nejsi připraven, 

ale také tě přenese 

přes vlastní obzor, 

když ji umíš využít. 

RM

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou na 

pustém ostrově: 

BASE rig, kvalitní 

funkční oblečení 

a prut na ryby (a 

pevně doufám, že 

jde o pustý norský 

ostrov s velkým 

skalním převisem )

ANKETA

Oblíbená hudba: 

momentálně 

nejraději pouštím 

gramofon, kde 

krásně zní jazz, blues, 

ale i rokenrol či big 

beat

Nejoblíbenější 

kniha: 

duchovní knihy, ale 

třeba i fantastický 

příběh pro děti

Nejoblíbenější jídlo: 

zelňačka, brambory 

na loupačku, ale 

i sushi a steak

Záliby: 

sport, kultura 

(hudba, filmy, 

divadlo), turistika, 

příroda, esoterika, 

cestování, focení

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Nesetrvávej příliš 

v minulosti, neobávej 

se budoucnosti, žij 

v přítomnosti.

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

dobrého kuchaře, 

který uvaří 

z jakýchkoli 

ingrediencí. Lékaře, 

jenž umí léčit i bez 

farmaceutických 

koncernů. 

Duchovního, který 

má pevnou víru 

a zdravý rozum. 

U všech bych byla 

pilným žákem a pak 

by nás zachránili 

Marcelu zná po hlase široká skupina zákaz-

níků. V HSW Signall pracovala několik let 

na pozici dispečera servisního oddělení. Nyní 

působí na finančním oddělení, kde odpovídá 

za správu pohledávek. Dnes proto telefonuje 

hlavně s těmi zapomnětlivějšími zákazníky 

a její milý hlas dokáže zpříjemnit i tuto obvyk-

le ne zrovna oblíbenou práci.

Dříve jsi pracovala jako dispečerka servisu 

kopírek. Co tě zlákalo přejít do HSW?

Byla to pro mne vidina nových zkušeností, 

osobního růstu a spolupráce s některými kole-

gy, které jsem znala z předešlé firmy. Takže šlo 

také o přesun za lidmi, se kterými jsem ráda 

spolupracovala již dříve.

Jak jsi přijala změnu při přechodu ze servis-

ního do finančního oddělení?

Abych byla upřímná, zpočátku jsem se obá-

vala, že to nebude můj „šálek kávy“, ale velmi 

záhy jsem zúročila zkušenosti z dispečerské 

práce, kdy jste občas prvními, s kým zákaz-

ník v tísni hovoří, a tak může dojít k přenosu 

různých emocí. Zjistila jsem, že i taková 

činnost, jako je shánění plateb faktur, se může 

vykonávat slušně a leckdy se i se zákazníkem 

upřímně zasmějeme. 

Máš nějaký recept na zvlád-

nutí obtížných (pracov-

ních) situací? 

Nezapomínám, že všich-

ni jsme jenom lidi, 

a snažím se nikoho 

nesoudit příkře. 

Mám vyzkouše-

no, že mračením 

se mnoho nevyřeší, 

kdežto úsměv většina 

ráda oplatí.

Marcela janouchová

Kdo
je kdo?
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KDO jE KDO 
V HSW SIGNALL
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RUBRIKA 
TÉMA

 jak si vybrat
         rolový
laminátor
U zájemců o laminátor slýchávám stále častěji v různých obměnách tento dotaz: 

„Vždyť jsou to jen dva válce a motor, tak co na tom stojí tolik peněz?“ Obvykle 

odpovídám, že je to stejné jako u auta. Taky jsou to jen čtyři kola a motor, přesto 

se ceny aut několikanásobně liší a nikdo se nad tím nepozastavuje.

Jan bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz
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můžete ověřit jen na reálné prezentaci. Během této prezen-

tace či raději před ní dejte dodavateli výše zmíněný soupis 

požadavků. Skoro všechny informace uváděné v letácích 

jsou technického charakteru a nelze z nich o kvalitě stroje 

vyčíst téměř nic. Proto jsem pro vás připravil malý manuál, 

kde najdete vysvětlení nejdůležitějších prvků laminátorů 

a tipy, na co si při výběru dát pozor.

NEJDůLEžITěJší  PRvKy LAMINÁTORU 

VÁLCE
Jsou hlavní součástí laminátoru a na kvalitu laminace mají 

zásadní vliv. Nejdříve si zkontrolujte jejich průměr, čím je 

větší, tím lépe. Silnější válce jsou lepší, méně prohýbají (mají 

rovnoměrnější tlak) a při práci méně napínají laminovací 

fólii. Menší pnutí fólie oceníte zejména při přihřívání nebo 

u litých fólií používaných na auta. Zamezíte tak pozdějšímu 

srážení příliš předepjaté fólie, což má kromě rušivých prouž-

ků na okraji grafiky vliv například na kroucení desek nebo 

na zvedání hran a vyskakování z prolisů na autech. Větší 

průměr válců je výhodný i u kašírování na měkké desky, 

které se méně kroutí díky lepšímu rozložení tlaku . Kromě 

průměru válce se ptejte také na sílu stěny ocelového válce. 

Válec se stěnou 2 mm silnou bude jistě podstatně méně 

pevný než s 5mm stěnou i při stejném vnějším průměru. 

Pevnější válec je nutný pro laminaci tvrdých desek (viz od-

stavec Nastavení přítlaku dále). Dodavatelé čínských strojů 

obvykle tyto parametry vůbec neznají. Potom se zkuste 

zeptat alespoň na hmotnost válce. Dobrý robustní válec d 

Každý okamžitě pozná rozdíl mezi mercedesem, fabií 

a trabantem, i když všechny tyto vozy zastanou stejnou 

funkci, dopravu z bodu A do bodu B. Mezi laminátory nejsou 

tyto rozdíly na první pohled tak patrné, takže vybrat ten 

správný není tak jednoduché jako to, zda si do firmy pořídíte 

malý osobák či velkou dodávku. Skoro u každého lamináto-

ru na trhu si můžete přečíst slova o profesionálním zařízení 

za dostupnou cenu. Slovo „profesionální“ však může mít 

různé významy. Pokud zůstaneme u příkladu automobilů, 

mercedes, fabia i trabant byly vyrobeny v profesionálních 

továrnách a můžeme je tedy nazvat „profesionální výrob-

ky“, přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Jak si tedy 

vybrat vhodný laminátor? V čem se liší jednotlivé modely 

a značky? Co je jen marketing a co skutečná hodnota stroje? 

Následující řádky by vám v rozhodování měly pomoci.

SOUPIS POžADAVKŮ
Prvním krokem při výběru laminátoru je soupis toho, co 

od stroje čekáte. To vypadá na první pohled jednoduše, je 

možné, že už dokonce takový seznam požadavků máte. 

Doporučuji však ještě jednou se nad ním zamyslet a co 

nejlépe ho specifikovat. Konkretizujte aplikace, které chcete 

laminovat, přidejte podrobný soupis materiálů. Uveďte, jaké 

aplikace vyrábíte, laminátor by měl být využitelný nejen 

pro laminaci. Nebojte se uvést i nestandardní požadavky či 

představy, správný dodavatel vám rád vysvětlí, které věci 

jsou či nejsou reálné a za jakých podmínek. Je až překvapivé, 

ke kolika různým činnostem může takový laminátor slou-

žit. Kašírovaní, odměřování, formátování, převíjení, odlepo-

vání fólií, laminování až pěti vrstev materiálu najednou.  

NA CO SE ZAMěřIT ANEB CO NELZE VYčÍST 
Z  PROSPEKTŮ
Laminátor je z velké části manuálně obsluhované zařízení, 

a tak se bez fyzického soužití se strojem neobejdete. A to si 

Kromě průměru se 
ptejte také na sílu stěny 
ocelového válce.

Řada laminátorů 

firmy Seal 

v jednotném 

designu
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váží okolo 70 kg, dva válce celkem 140 kg…, 

takže když celý laminátor váží včetně rámu 

80 kg, je jasné, co od něho můžete očekávat. 

Dále posuďte kvalitu pogumované vrstvy 

a její odolnost, dostatečnou sílu pro eventuál-

ní přebroušení při poškození a samozřejmě její 

dokonalou geometrii. U kvalitních laminátorů 

je obvykle horní válec zbroušený do jakéhosi 

soudku, to však musí být v souladu s jeho 

průměrem (a pevností) a také s dosahovanými 

tlaky na válci. 

VYHřÍVÁNÍ
Další sledovaný parametr se týká rovněž 

válců. I pro studenou laminaci vřele dopo-

ručuji vyhřívání horního válce. Mělo být 

plynule nastavitelné, ideálně do 70 až 90 °C, 

při požadavku na běžnou teplou laminaci 

samozřejmě ještě více (min. 130 °C). U válců 

menších průměrů řeší vyhřívání někte-

ré jejich nedostatky, jako je malý přítlak 

a související velký silvering (jemné bublinky), 

ale i u větších průměrů hodně pomůže při 

některých náročných aplikacích, například 

při kašírování na plexisklo. Také lepidlo je 

díky vyhřívání rychleji aktivováno, což se 

hodí všude tam, kde nelze dodržet minimální 

24hodinovou technologickou přestávku mezi 

laminací a konečnou montáží v exteriéru. Ze-

jména v zimních měsících je nedodržení této 

pauzy nebezpečné a vyhřívání válce ji v nouzi 

umožní zkrátit. Výhoda vyšších teplot nad 

50 °C se zase projeví u silných materiálů, jako 

je podlahová grafika. 

NASTAVENÍ PřÍTLAKU VÁLCŮ
Každý materiál vyžaduje odlišné nastavení tlaku mezi válci. Od minimál-

ních hodnot při kašírování lepenky až po vysoké například u podlahové 

laminace. Většina laminátorů na trhu má nastavení tlaku mechanické. To 

přináší spoustu problémů při dosahování rovnoměrnosti tlaku, při lami-

nování dlouhých návinů atp. Nastavení tlaku a jeho skutečně dosahované 

hodnoty jsou u většiny mechanických laminátorů velmi nepřesné. Pokud 

je vůbec nějaké měření k dispozici, nelze se na ně zcela spolehnout. Opa-

kovatelné přesné nastavení je nutné, protože např. vyšší tlak sice odstraní 

silvering, ale zase může způsobit průhyb válce a objevení velkých bublin 

i několik dní po laminaci.

 

PROč jE PřESNÉ A jEDNODUŠE MěNITELNÉ NASTAVENÍ 
TLAKU DŮLEžITÉ?
Při stejném nastavení tlaku se s šířkou desky výrazně mění výsledný 

měrný tlak na desce. Stačí místo desky o šířce 120 cm vložit desku širokou 

60 cm a hned je tlak dvojnásobný. To se může jevit jako výhoda, vyšší 

tlak lépe přilepí, často však převáží nevýhoda v podobě prohnutí válce. 

 Zejména u menších průměrů se totiž válec přes okraje desky mírně 

prohne. Stačí desetinka milimetru a uprostřed desky zůstane zbytkový 

vzduch, který se za pár dní spojí a vzniknou bubliny. Je zcela příznač-

Tvrdá deska

Válec

Válec

Na středu válce je menší tlak, případně i zbytkový vzduch

Působící síly Působící síly

Působící síly Působící síly

Vyšší modely 

laminátorů mohou 

mít další pomocné 

válce
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né, že se tato chyba objevuje v případě 160 cm širokých 

laminátorů u desek velkých okolo 80 cm, kdy jsou ohybové 

momenty největší. Ideální je proto přítlak pneumatický, kte-

rý je stejnoměrný na obou stranách válce a je velmi přesný 

a opakovatelně nastavitelný (jaký tlak ukazuje manometr, 

takový tlak máte). 

OVLÁDÁNÍ A jEHO ERGONOMIE
Ovládací prvky, především spouštění válce, změna chodu 

vpřed/vzad a rychlost laminace by měly být dosažitelné 

z obou stran stroje, a to zejména pokud počítáte s jedno-

člennou obsluhou. Ovšem oboustranné ovládání hodně 

ocení i vícečlenná obsluha. Stroj už není třeba při zakládání 

i samotné činnosti neustále obíhat, zvýší se rychlost, pro-

duktivita i bezpečnost práce. Doporučuji plně elektronické 

ovládání, které šetří síly obsluhy. 

SOUOSOST A TORZNÍ TUHOST VÁLCŮ
Válce i všechny navíjecí/odvíjecí tyče by měly mít dokonale 

rovnoběžné osy. To zajistí minimální vlnění materiálu při 

práci a to, že nevyjíždí ani při dlouhých návinech. Kvalitní 

laminátor by měl mít při laminaci 50metrové role odchylku 

maximálně o 3 mm. Pokud budete pracovat s celými rolemi, 

pak doporučuji si laminaci z role na roli vyzkoušet před 

pořízením stroje. Dokonalou souosost tyčí a válců musí 

podpořit rovněž dostatečná torzní tuhost šasi laminátoru. 

I u mnoha kvalitních strojů může zpočátku vše fungovat 

skvěle, po čase však stačí například přejet se strojem přes 

díru v podlaze a nosný rám se zkroutí – s fatálními následky 

na rovnoběžnost válců. U širších 160centimetrových strojů, 

které mají rám z ohýbaného plechu (což platí u většiny 

laminátorů), proto doporučuji nenechávat je na kolečkách 

a umístit je na pevné nohy (pady). K uvedenému zkroucení 

plechových konstrukcí však může dojít i při pouhém velkém 

nabrždění navíjecích/odvíjecích tyčí při práci. Stává se to 

tehdy, když je zabržděno více tyčí najednou, např. u obou-

stranné laminace. Síla úchytů válců, tyčí a pevnost rámu 

stroje je tedy další prvek, kterému je třeba věnovat pozor-

nost.

ODVÍjECÍ/NAVÍjECÍ TYčE
Brzdy odvíjecích/navíjecích tyčí musí být snadno dostupné, 

odolné a dobře regulovatelné. Nasazování tyčí by mělo být 

co nejjednodušší, vždyť s laminací váží tyč i několik desítek 

kilogramů. To znamená, že je nutná jejich pevnost a ro-

bustnost a také schopnost vydržet občasné pády na zem. 

Důležitý je metr na každé tyči se stupnicí od středu tyče 

pro snadné umístění materiálu na střed (kvůli dosažení 

rovnoměrného tlaku). Materiál na dutince by neměl být 

na tyči fixován či uchycen jen za okraj této dutinky. Tento 

dříve častý způsob uchycení je naprosto nevhodný, protože 

nemá dostatečnou pevnost a dutinky mají snahu se protáčet 

nebo prohýbat. Ověřené jsou dlouhé gumové zámky po celé 

délce dutinky.

NA čEM A jAK TESTOVAT
Připravte si větší černobílé tisky s velkým podílem hodně 

tmavých míst a ty nechte zalaminovat do levné matné 

laminace. V polovině fotografie nechte laminátor na několik 

vteřin zastavit a znova rozjet. Potom sledujte, jak výrazný 

je rušivý proužek na tisku, u nejkvalitnějších strojů nemá 

být téměř žádný. Černobílé tisky můžete v nouzi nahradit 

obyčejnou černou plotrovou fólií (tu používám hlavně 

na testování laminace dlouhých návinů). Nechte si zalami-

novat ideál ně celou roli nebo alespoň dvacetimetrový návin. 

Je dobré si k tomu přinést vlastní rolovou zakázku – doda-

vatel by nemusel být ochoten spotřebovat tolik materiálu 

„naprázdno“. Při prezentaci sledujte rychlost založení a celé 

práce, přesnost stroje, míru ujíždění materiálu atp. Některé 

chyby (např. vlnění laminované grafiky) se více projevují 

na papíru než na fólii, pokud chcete často laminovat papír, 

vyzkoušejte ho. Některé problémy časem mizí (např. silve-

ring), ale ne vždy. Sledujte proto výsledky několik dní.

U kvalitních strojů můžete eliminovat silvering ihned. 

Zvažte, zda chcete každému zákazníkovi vysvětlovat, že „se 

to za pár dní ztratí“.

Vyzkoušejte kašírování na desky. Nejnáročnější deskovou 

aplikací vůbec je lepení fotografie obrazem na zadní stranu 

silného plexiskla. Pro velké nároky na kvalitu i čistotu 

práce to nepovažuji za věc vhodnou pro základní testování, 

ale pokud o této práci vážně uvažujete, pak bych doporučil 

samostatně zaměřenou prezentaci. U 160centimetrových 

laminátorů si vyzkoušejte laminaci silných tvrdých desek 

o šíři cca 80 cm (u nich dochází k největším problémům) 

nebo laminaci mírně strukturovaných desek typu Forex 

a SmartX. Bubliny se na deskách mohou objevit i několik 

dní po kašírování, proto je dál sledujte.

V průběhu všech prací kontrolujte funkci bezpečnostních 

prvků – jak pracují a zda nepřekážejí či spíše nakolik při 

práci překážejí. Odpovídající vyzkoušení laminátoru zabere 

nějakou dobu, vyčleňte si na ně proto dostatek času (doporu-

čuji minimálně dvě hodiny). c

Odpovídající vyzkoušení 
laminátoru zabere nějakou 
dobu, vyčleňte si na ně 
proto dostatek času.
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RUBRIKA 
TÉMA

Se sklem se setkáváme všude. Ráno se v něm prohlédneme před cestou 

do práce, přes den skrze něj hledíme z oken kanceláří a nebo rovnou celých 

stěn, mnozí z nás z něj mají pracovní desku stolu. Odpoledne nám předvádí 

zboží maloobchodu ve výlohách a večer chrání stěnu nad naší kuchyňskou 

linkou. Je zkrátka opravdu všude, v různých formách a provedeních. 

Otázkou zůstává, kolik z těchto skleněných tabulí bylo opravdu kreativně 

využito. Troufám si říci, že minimum.

Potisk skla
Richard bachora | ředitel marketingu | richard.bachora@hsw.cz

Již dnes se v signmakingu setkáváme s po-

žadavky na potisk skla. Jak mnozí z majitelů 

digitálních tiskových strojů na bázi UV vytvr-

zovaných inkoustů jistě potvrdí, jde o velmi 

ošemetnou záležitost. Inkoust nedrží, je třeba 

používat všemožných primerů a dostát poža-

davkům koncových zákazníků na trvanlivost 

a stálobarevnost potisku je velmi obtížné, 

ne-li přímo nemožné.

jAK SE TISKNE DNES
V dnešní době se používá především sítotisk 

v kombinaci s vypalovanými sítotiskovými 

barvami. Ať se bavíme o dekorační produkci, 

nebo o průmyslovém potisku stavebních 

skel, všude je běžná technologie sítotisku. 

Tedy technologie vhodná pro jednodušší 

rychlou produkci a opakující se jednotlivé 

motivy ve větších sériích. Použil jsem slovo 

jednodušší, ale nehodlám tím v žádném pří-

padě snižovat náročnost sítotisku u velkých 

skleněných tabulí. Celý proces začíná již 

mytím skleněných tabulí a jejich následným 

udržením v bezprašném stavu do doby, než je 

na ně nanesena vrstva barvy, kterou je ještě 

třeba vytvrdit v peci teplotami přesahujícími 

i 700 °C. Co když si ale zákazník přeje malou 

sérii, kusovou výrobu a nebo zkrátka jen více 

odlišných motivů? V tu chvíli přichází ke slo-

vu digitální technologie.

řEŠENÍ DURST
Je nutno předeslat, že digitální potisk skla 

technologiemi Durst je velmi sofistikovaný 

způsob jak dosáhnout velmi kvalitních inte-

riérových tisků s rozlišením 600 dpi. To je první výhoda digitálních tisko-

vých strojů Durst oproti sítotisku, kde se velikost tiskového bodu počítá 

na milimetry. Druhou nespornou výhodou digitálních tiskových strojů, 

stejně jako v signmakingu, je variabilita tiskových dat. Odpadají výměny 

barev a tiskových sít, minimalizují se prostoje. Skleněná deska prochází 

následujícími stanovišti: myčka – tiskový stroj – sušička – vypalovací pec. 

Celému tiskovému procesu je přizpůsobena i konstrukce stroje, vždyť 

deska o síle 16 mm může vážit i 400 kg.

Desky je nutné umýt v myčce, protože jsou vždy znečištěné. Například 

z formátování nesou stopy od oleje. K potisku může být připuštěna totiž 

skleněná deska jen perfektně čistá. 

Po nanesení Durst Sol Gel organického inkoustu je třeba ihned desku su-

šit, aby se, než dorazí k vypalovací peci, na ní neusadil prach. Ten by v peci 

následně vzplál a v bodech by poškodil obraz.

Velkoplošné digitální tiskové stroje Durst dokážou vyrobit jak pár kusů 

desek, tak i opravdu velký objem metrů čtverečních. Omylem by bylo 

myslet si, že tiskový stroj Durst se vyplácí pouze u velmi malých zakázek. 

Známé stroje jako Durst Rho 800 nebo Rho 1000 je možné vyrobit jak pro 

standardní UV vytvrzované inkousty, tak pro zmíněný Durst Sol Gel Ink. 

Nejnižší řady se v provedení pro potisk skla nevyrábějí, protože neumož-

ňují technické úpravy, které jsou oproti standardu nutné. 

KTERÉ SKLO jE TO PRAVÉ
Kvalita skla se u každého výrobce i druhu liší. Floatované sklo, jehož se 

používá většinou, má každou stranu trošku jinou a to má vliv i na kvalitu 

tisku. Stejně tak jsou různé tabule různě probarvené, mají například lehký 

nádech do zelena, s čímž musí tiskař a koneckonců i designér počítat.

Všechny výše popsané a pro účely článku velmi zjednodušené operace 

mohou být součástí dodávky celé pracovní linky od rakouského výrobce 

strojů Durst. Stejně tak ale lze použít tiskový stroj Durst pro potisk skla 

jako solitérní jednotku či připojit jej do již stávající výrobní linky. Na jiném 

místě tohoto časopisu se věnujeme speciálnímu tiskovému stroji, určené-

mu pouze pro tvorbu černých rámečků skel, například pro automobilový 

průmysl, stavebnictví nebo elektrotechniku. c
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TISKÁRNY DURST

V předchozím článku jsme se věnovali potisku skla tradičními metodami 

a nastínili možnosti využití digitálních tiskových strojů. Jak již 

bylo řečeno, pro potisk skla grafickými motivy lze využít některý ze 

standardních strojů značky Durst v kombinaci s organickým inkoustem 

Durst Sol Gel Ink. Nyní bychom vám rádi stručně představili horkou 

novinku, tiskový stroj Durst XY, který byl vyvinut výhradně pro potisk 

skla. Konkrétně pro jednu velmi rozšířenou aplikaci.

DURST XY
       pro průmyslový tisk

Richard bachora | ředitel marketingu | richard.bachora@hsw.cz

NOVÁ KONCEPCE
Tiskový stroj Durst XY byl představen na konci minulého 

roku na výstavě Glasstec 2012 v Düsseldorfu. Jedná se o ino-

vaci představující u Durstu novou technologickou koncepci. 

K vytváření obrazu na skle využívá nový anorganický „ke-

ramický“ Durst Sol Gel Ink a konstrukčně je to zcela odlišný 

stroj, než na jaké jsme u tohoto výrobce zvyklí. Vozík s tisko-

vými hlavami se totiž nepohybuje nad potiskovaným sklem 

pouze v jednom směru, ale kromě osy X i v ose Y. Odtud tedy 

název stroje Durst XY.

DO PRŮMYSLOVÝCH PROVOZŮ
Durst XY je určen pro provozy zabývající se zpracováním 

skla například pro automobilový nebo elektrotechnický 

průmysl. Durst XY totiž tiskne pouze černým inkoustem 

a je vyvinut pro tvorbu rámečků na široké škále skel, včetně 

bezpečnostních a laminovaných. Protože se tisková hlava 

kromě pohybu v ose X a Y nad sklem dokáže navíc otáčet, lze 

s tímto unikátním strojem potisknout libovolný tvar skla.

VYSOKÁ PRODUKTIVITA
Tiskový stroj Durst XY dosahuje tiskového rozlišení 400 dpi, 

což plně splňuje nároky na tento typ aplikací. Maximální 

šíře stroje je 250 cm, maximální délka je modulární, a to 200, 

400 nebo 600 cm. Pro představu o produktivitě můžeme 

uvést příklad, kdy je sklo o formátu 210 × 100 cm opatřeno 

rámečkem během 27 sekund. Včetně naložení a vyložení 

skleněné desky stroj vše zvládne do jedné minuty.

Tento článek si neklade za cíl detailně rozebírat technologii 

potisku skla, ale chce pouze nastínit možnosti, které nové 

digitální technologie přinášejí. Pro více informací se můžete 

kdykoliv obrátit na naše produktové manažery prostřednic-

tvím adresy techno@hsw.cz. c

Vozík s tiskovými 
hlavami se pohybuje 
kromě osy X i v ose Y. 



24 HSWINFO KVĚTEN 2013

TEcHNOlOgIE
řEZACÍ PLOTRY

24 HSWINFO KVĚTEN 2013

Summa S Class 2
nová generace plotrů

Společnost Summa uvedla na trh novou generaci svých špičkových 

plotrů řady S Class. Označení S2 znamená zvýšený výkon, přesnost 

a lepší schopnost zpracovat i těžké materiály. Řezací plotr je i díky 

těmto inovacím nadále základním kamenem signmakingové výroby.

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

Značka Summa je dlouhodobě synonymem pro ty nejkva-

litnější a nejspolehlivější řezací plotry. Rozvoj digitálního 

tisku pro ně přinesl nové úkoly v podobě tvarového ořezu 

tisků a částečně i formátování malých sérií. Velký pokrok 

znamenalo využití optického pozičního systému OPOS, kte-

rý dokáže řídit složitý tvarový ořez v kombinaci s perforací 

a díky němuž se Summa stala nevyhledávanější značkou 

na světovém trhu.

Zdálo se, že v tomto oboru už není moc co řešit, a řezací plotr 

se stal sice stabilní, ale jaksi samozřejmou součástí vybave-

ní. Co se tedy ještě podařilo vylepšit?

MNOHÁ vyLEPšENí
Základní změnou, která z řady plotrů Summa S2 dělá ještě 

výkonnější a přesnější stroje, je nový procesor. Standardem 

pro všechny plotry této řady se stává připojení Ethernet, 

díky kterému se zrychlí datová komunikace ve srovnání 

s dřívějším sériovým připojením. Navíc toto řešení umožni-

lo umístit řezací plotr v mnohem větší vzdálenosti od řídicí-

ho počítače.

Změnou hlavního využití řezacích plotrů z produkce řezané 

grafiky na finishing digitálních tisků se výrazně zvýšila 

poptávka po širších strojích. Velmi oblíbené jsou dnes stroje 

s pracovní šířkou 1,6 metru, která odpovídá nejrozšířenějším 

velkoformátovým tiskárnám. Pro ještě lepší zpracování 

širokých a těžkých rolí byla upravena konstrukce přírub 

a přítlačných válečků. Ta zajišťuje vysokou přilnavost médií 

k válci plotru, a tím samozřejmě i přesnost řezu. 

Ovládací panel se rovněž přizpůsobil dnešním standardům, 

a tak má uživatel k dispozici pestré a uživatelsky přátelské 

menu na dotykovém displeji. Ovládání je přehledné a kon-

struktéři důrazně zohlednili i ergonomii.

PřIPRAvEN NA NOvé POžADAvKy
„Řada řezacích plotrů Summa S Class 2 je připravena splnit nové úkoly 

podle požadavků signmakingového trhu,“ zdůrazňuje Michal Kováč, pro-

duktový manažer naší společnosti. 

„Nesmíme zapomenout, že za firmou Summa je 25 let zkušeností s kon-

strukcí řezacích plotrů, naslouchání požadavkům uživatelů a řešení jejich 

potřeb.“

OSM PLOTRů řADy S CLASS 2
Nové plotry Summa S Class 2 se vyrábějí v osmi variantách. Jednak jde 

o stroje šíře 75, 120, 140 a 160 centimetrů a jednak o technologii tangenciál-

ního nebo vlečeného nože. Nože pro nové plotry prošly rovněž inovací, 

aby dokázaly zvládnout velké množství médií. I díky pečlivému výběru 

materiálu je pro výrobky Summa charakteristická jejich bezkonkurenční 

trvanlivost. 

Plotry Summa najdou své uplatnění v signmakingu, výrobě značení, pole-

pu automobilů, letectví i outdoorové reklamě. 

K dispozici je i široká škála příslušenství. Za zmínku určitě stojí stojan 

na média stejně jako motorizovaný navíječ, které jsou volitelným příslu-

šenstvím plotrů s šířkou 140 a 160 centimetrů. c
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DOKONčOVÁNÍ

Fotoba XLD 170 WP
pro formátování tapet

Trh digitálně potiskovaných tapet již dlouhou dobu dynamicky 

roste. Objem tisků se i u nás ročně zvyšuje o více než polovinu. 

Roste proto i potřeba profesionálního dokončovacího 

zpracování potištěných tapet na přesně určené formáty.

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

Stačí se pozorně rozhlédnout kolem sebe a určitě najdete obchodní či 

rezidenční prostory plné zajímavého designu. Díky tapetám lze vykouz-

lit jedinečný vzhled a vytvořit příjemné a zajímavé prostředí. Dekorace 

na míru je opravdu „trendy“, navíc dlouhodobě a rychle rostoucí poptávka 

dokazuje, že odhad velkého potenciálu tohoto trhu byl správný.

Digitální tisk individuálního dekoru šetří náklady na možný odpad a cenu 

lze předem velmi přesně vyčíslit. To vše dělá tuto službu atraktivní i pro 

širokou veřejnost.

HP VYTVOřILO NOVÝ TRH
Velkou zásluhu na vytvoření tohoto odvětví má společnost HP, která se 

svou latexovou technologií připravila potřebné podmínky pro tisk tapet 

do běžných interiérů. Díky partnerství s mnoha dalšími výrobci vznikla 

široká paleta vhodných médií a nyní je na trhu i automatické formátovací 

zařízení. Jde o automatickou řezačku Fotoba XLD 170 WP, kterou HP dopo-

ručuje jako řešení pro formátovaní velkých objemů tisku.

FOTOBA XLD 170 WP
Společnost Fotoba Internacional, která od roku 2007 spolupracuje se spo-

lečností HP, upravila svou řezačku Fotoba XLD 170 pro přesné panelování 

bloků grafiky. Zkratka WP označuje slůvko Wallpaper a tato řezačka je 

doporučeným dokončovacím příslušenstvím k latexovým tiskárnám HP 

v rámci programu HP Digital Wallpaper Solution Partner.

Stroj automaticky řeže podle značek v osách 

„X“ i „Y“. Zvládá řezání rolí i archů a řezačka 

dokáže kompenzovat křivé založení archové-

ho média stejně jako založení ubíhající role. 

Stroj automaticky pomocí čtení značek v obou 

osách kompenzuje řez k okraji tištěného 

obrazu. Vychýlení horizontální roviny potom 

kompenzuje natočením řezné hrany pracov-

ního stolu v příslušném úhlu. Ve vertikálním 

směru se optické čidlo drží hrany obrazu. 

Nejmenší rozestup mezi dvěma vertikálními 

řezy je 28 cm.

DOKONALE SVISLÝ řEZ
Konstrukce této řezačky byla ve srovnání 

se standardním modelem upravena tak, že 

poskytuje dokonale svislý řez s přesností 

0,06 mm. Díky tomu je při panelování grafiky 

dosaženo přesné navazování motivů grafiky 

i v drobných detailech.

UNIVERZÁLNÍ řEZAčKA
Fotoba XLD 170 WP však není jen jednoúčelo-

vý stroj pro formátování tapet. Tato náročná 

funkce je tady ve srovnání se standardním 

modelem Fotoba XLD 170 navíc. Kromě tapet 

tedy zvládne přesně nařezat většinu flexi-

bilních médií až do tloušťky 0,8 mm, ať už 

jde o polykarbonát, fotografický papír, vinyl, 

samolepicí vinyl, PVC, filmy, plátno, nebo 

laminované či zapouzdřené tisky. c

Technické specifikace

Přesnost +- 0,06 mm

maximální šířka řezu 170 cm

Minimální šířka řezu  28 cm

Hmotnost 250 kg

Retro nebo etno? 

Stylový interiér umocní 

individuálně potištěné 

tapety precizně 

naformátované na 

speciální automatické 

řezačce.



Polepujete automobily? A závodíte přitom s časem?
 Pak vyzkoušejte nový tiskový materiál MACtac JT 5629 MBF 

 s převratným micro bubble free lepidlem s nízkou počáteční lepivostí, 

 které umožní lepit extrémně rychle, ale přitom spolehlivě.

 Bílá litá PVC fólie určená k potisku.

 Šedé permanentní lepidlo s nízkou počáteční lepivostí.

 Struktura lepidla micro bubble free.

 Skvělá pružnost, odolnost a extrémně rychlá aplikace.

 I pro nejnáročnější zakřivení.

 Dostupný rozměr role 1,37 x 50 m.  K dispozici od června 2013.

www.hsw.cz

Nová tisková fólie pro celoplošné polepy automobilů.

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
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CANVAS A DALŠÍ

Představujeme média              
             Convertec
Značku Convertec znáte již delší dobu zejména díky vynikajícím fotopapírům pro 

solventní a eco solventní tisk. Sortiment této firmy je ale mnohem širší a spokojenost 

zákazníků s těmito produkty nás přivedla k rozhodnutí rozšířit nabídku.

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

Společnost Convertec se sídlem v německém Sasbachu 

založil v roce 1988 Bernhard Dettling. Specializovala se 

na výrobu PVC fólií pro významné světové dodavatele 

a pod svou značkou prodávala pouze několik speciálních 

fólií. S vývojem digitálního tisku začala firma vyvíjet další 

tisková média, tedy kromě PVC fólií i papíry a textil.

Dnes stále dodává významnou část své produkce pro 

firmy, které je dále distribuují pod svou značkou, ale nabízí 

i slušnou kolekci svých vlastních médií. Pro waterbased tisk 

je to kupříkladu 19 materiálů a pro solventní, eco solventní, 

latexový a UV tisk rovných 20.

CENA NENí všE
Nejúspěšnějším produktem společnosti Convertec je rodina 

malířských pláten Canvas Baden S v provedení matt a satin. 

Poskytují vysokou kvalitu a univerzálnost, protože je lze 

potiskovat eco solventními, solventními, ale také UV a late-

xovými inkousty. Vlákno je  vyrobeno ze směsi polyesteru 

(65 %) a bavlny (35 %). Povrch je opatřen coatingem na bázi 

vody, což z něj dělá velmi ekologický produkt. 

Právě tato plátna jsou příkladem, jak nakládat s důvěrou zá-

kazníka. „Na výrobu pláten Baden využíváme vlákno vyro-

bené v Německu a rovněž i tkalcovnu,“ vysvětluje Johannes 

Diener ze společnosti Convertec. „Přiznám se, že jsme zkusili 

spolupracovat s asijským dodavatelem, ale kvalitativně jeho 

materiály vůbec nevyhovovaly. Nechceme obětovat dobré 

jméno firmy a produktu pro vidinu výhodnější ceny.“ Plátno 

před nanášením coatingu prochází ve firmě prosvětlovacím 

stolem, kde se kontroluje pravidelnost a kvalita vazby vlák-

na. Místa, kde se vyskytují odchylky, jsou z dalšího zpraco-

vání vyřazena. Kvalita nemusí být nutně drahá, při zacho-

vání standardů výroby v Německu nedochází k vyřazování 

vadných či nestandardních částí, a tedy klesají i náklady 

firmy. Výhodnější jsou rovněž krátké dodací lhůty a dopra-

va. Proto je cena výsledného produktu jen mírně vyšší než 

canvasů čínského původu. „Zákazníci tuto naši strategii, 

které říkáme zkráceně ‚kvalita není drahá‘, oceňují. Náš Ba-

den je proto jeden z nejoblíbenějších canvasů na německém 

trhu a téměř nestíháme vyrábět,“ uzavírá Johannes Diener . 

Zastavme se ještě u několika dalších zajímavých materiálů 

tohoto výrobce.

CONvERTEC ROLLTEX PET 260 W
Ekonomická varianta plátna si rychle našla své uživatele. 

Materiál se využívá buď jako levná náhrada plátna, nebo 

do RollUp prezentačních systémů, kde se nekroutí a díky 

jeho hrubosti je i bez laminace odolnější proti poškrábání 

než běžné hladké polyestery. Díky tomu, že neobsahuje bavl-

nu, není náchylný na poškození v prostředí s vyšší vlhkostí. 

Vyrábí se v šířce 91 a 106 cm s návinem 18 m.

CONvERTEC TACK IT EASy S 
Potřebujete grafiku vícekrát přilepit a zase snadno beze 

stop sundat? Pak je tu tento speciální PE samolepicí film, 

jehož šedé lepidlo bylo vtlačeno do materiálu již při výrobě.  

Pracuje podobně jako elektrostatické filmy. Nejedná se tedy 

o klasickou samolepku, tak jak ji znáte. Tento materiál mů-

žete lepit na všechny hladké povrchy, jako je například PVC, 

sklo, hliník a podobně. Oproti elektrostatickým filmům 

lépe drží, snadněji se instaluje (je pevnější) a je za nižší cenu. 

Materiál je vyráběn v šíři 127 cm a s návinem 30 m. 

CONvERTEC ROLL-UP PET 160 S
Materiál pro grafiku do prezentačních systémů s vysokou 

opacitou a velmi dobrou rovinností je dostatečně tuhý 

díky tloušťce 160 μm. Je určen k jednostrannému potisku 

na vysoce bílý povrch. Hodí se k potisku eco solventními, 

solventními, UV i latexovými inkousty. Vyrábí se v 30met-

rovém návinu v šířkách 91 až 152 cm. Po vyschnutí má velmi 

odolný povrch, takže se nutně nemusí chránit laminací. c
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Nové textily Pongs

Nabídka společnosti HSW Signall v oblasti 

textilních materiálů pro digitální potisk 

byla i doposud nejširší na trhu. Nyní k ní 

přibývají další dva materiály – blockout 

a backlit.

Oba prošly testováním technického oddělení 

HSW Signall a byly pro ně vyladěny profily 

pro vhodné tiskové technologie.

PONGS Uv-TEX bLACKOUT I
Tento 100% polyesterový textilní materiál 

o plošné hmotnosti cca 290 g/m2 je díky 

speciální úpravě neprůsvitný. Díky speciální-

mu PU coatingu je vhodný pro potisk na UV 

tiskových strojích. Na základě výsledků testů 

ho k potisku na solventních tiskárnách nedo-

poručujeme, i když podle výrobce by měl být 

vhodný i pro tuto technologii. Má certifikát 

nehořlavosti podle normy DIN 4102 pro třídu 

B1, takže se uplatní v interiérech, na výsta-

vách nebo všude tam, kde se vyžaduje mate-

riál bez PVC. Dodává se v rolích s návinem 

50 m a v šířkách 103, 155, 252, 310 a 505 cm

PONGS DIRECTTEX ARTIST bACKLITE
Textilní nehořlavý banner ze 100% polyesteru 

je určený pro výrobu prosvětlených tisků 

sublimací nebo na UV tiskárnách. Lze jej 

potisknout také na HP latexových tiskárnách 

s inkoustem druhé generace, avšak tisky 

nejsou vhodné k prosvětlení.

Nabízí vysokou univerzalitu použití. Může 

být použitý na výstavách, v různých prosvět-

lených i neprosvětlených displejích nebo na-

příklad jako stínicí prvek proti slunci. Splňuje 

podmínky nehořlavosti podle normy DIN 4102 

pro třídu B1. Má plošnou hmotnost 250 g/m2 

a dodává se v návinech 50 m a v šířích 103, 155, 

252, 310 a 505 cm. c

Společnost Durst počátkem dubna na ve-

letrhu International Sign Expo 2013 v Las 

Vegas představila tiskárny Durst Rho 1012 

a 1030 a implementaci technologie Variodrop 

do řady tiskáren Durst Rho P10.

Durst Rho 1030 je nejrychlejší UV flatbed 

tiskárna na světě. Je schopna produktivity až 

na úrovni 1000 m² za hodinu. Nová generace 

tiskových hlav Rho Durst Quadro Array 12M 

umožnila použít pro model Durst Rho 1012 

tiskovou kapku o velikosti 12 picolitrů. Velmi 

malá kapka poskytuje bezkonkurenční kva-

litu tisku s rozlišením 1000 dpi při zachování 

vynikající produktivity až 490 m² za hodinu. 

Technologie Variodrop zvýšila výkonnost 

řady Rho P10 o 25 %. Poskytuje totiž možnost 

produkovat kapky inkoustu o velikosti 10 a 15 

picolitrů. Více informací přineseme v příštím 

čísle HSW infa. c

Novinky z Durstu 

Durst vyhrál 
v patentovém sporu 
s EFI

Patentový spor o technologii podtisku bílou 

barvou pod barevné inkousty se vleče již 

hezkou řádku let. Okresní soud v Düssel-

dorfu nyní rozhodl ve prospěch firmy Durst. 

Rozsudek zatím není pravomocný.

Využití bílé barvy jako podkladu pro barevné 

inkousty je pro nás již samozřejmé. Díky tomu 

lze potiskovat průhledné materiály nebo 

jakákoliv jiná přírodní či barevná média. Gra-

fika na materiálech jako sklo, kámen, vlnitá 

lepenka či kůže může vypadat stejně dobře 

jako na bílých deskách či papíře.

Patentový spor o tuto geniální myšlenku vede 

společnost Durst Phototechnik Digital Tech-

nology GmbH vůči společnosti Electronics 

for Imaging GmbH, Německo („EFI GmbH“) 

a její mateřské americké společnosti EFI Inc 

od roku 2007.

Okresní soud v Düsseldorfu ve svém rozsud-

ku číslo 4a O 107/11 ze dne 28. 3. 2013 rozhodl 

ve prospěch Durstu. EFI má nyní omezení 

v prodeji i nabídce příslušných technologií 

vycházejících ze sporného patentu a užitného 

vzoru na celém území Německa. V současné 

době se čeká na pravomocné rozhodnutí. c
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1,023 m

The Stand Up package includes 

frame, top shelf, internal shelf 

and padded nylon carrying bag 

with shoulder strap.

for meetings 
large and small

The Stand Up counter becomes a natural 

meeting place in an event environment or  

the perfect place to sign a contract for a sale.  

The Stand Up counter is available in two shapes 

– rectangular or a stretched hexagon. both are 

easy to assemble, with an ultrastable design  

that provides maximum space for your message.

expolinc stand up

Facts

Standard package

Easy to transport 

and assemble. All the 

panels are already in 

place in the system.

Plenty of space 

for storing your 

information material.

Name ....................................
..... Universal....................................

Info

width (mm) ...................................
...... 1246....................................7

90

height (mm) ...................................
..... 1023...................................10

23

depth (mm) ...................................
....... 528....................................

370

weight, package (kg)........................... 17,5.....................................
9,5

www.expolinc.com

Portable display systems 15

The roll Up compact package includes cassette, telescopic supporting rod, panel profile, internal roller including plastic strip and bag.

A low voltage spotlight that casts light evenly over the entire banner. The spotlight is transported in a nylon bag.

Compact with 
adjustable 
image height 
roll Up compact is a compact and simple to use roll Up. The rounded corners and sides make it easy to handle.  The adjustable telescopic supporting rod gives not only  the possibility to adjust the image height, but also an  advantage when it comes to putting the system in place. It’s easy to mount the image without having to gain access inside the system.

expolinc roll up Compact

You mount the image without opening the system.

The telescopic supporting rod makes it possible to alter the image height. The slightly transparent sides and the rounded corners give a sleek impression.

1 m

2 m

2,23 m

Accessories

Facts

Instructions – see the entire movie at www.expolinc.com 
Standard package 

width (mm) ..........................................850.................................. 1000
height (mm) .............................1605–2230 ...................... 1605–2230 
depth (mm) ...........................................322.................................... 322
weight (kg) .............................................3,4......................................3,7
colour ................................................ Silver.................................Silver

The magnetic bars are guided 
into the right position against 
a metal part in the frame. 
The image then simply falls 
attractively into place.

www.expolinc.com

Portable display systems 5

1 m

2 m

2,224 m 

Facts Pop Up Magnetic straight
Facts Pop Up Magnetic Tower

No. of panels .................................................................................... 1x3
height (mm) ....................................................................................2224
diameter (mm) ................................................................................ 643
weight, package (kg)........................................................................5,5

Easy to attach and 
remove the images.

Folded up, the Pop Up 
takes up minimal space.

Safe and easy to 
use locking.

No. of squares ............................................... 3x3 ....................... 4x3
design .......................................................Straight ................ Straight
width (mm) ....................................................2749 ..................... 3482
height (mm) ...................................................2224 ......................2224
depth (mm) ......................................................322 ........................ 322
weight, package (kg) – basic ....................... 10,8 ........................ 13,0
weight, package (kg) – Travel ..................... 20,0 ........................21,0
weight, package (kg) – Premium ................25,0 ........................27,0

KRáTcE

NOVINKY

Inovace v laminacích MACtac

Rostoucí objem tisků z UV tiskáren a nové 

poznatky vedou výrobce laminací k inova-

cím svých materiálů. Představujeme vám 

moderní produkty firmy MACtac, které jsme 

zařadili do své nabídky.

Jemně strukturovaný povrch výstupů 

z UV tiskáren působí klasickým laminacím 

problém. Mikroskopické bublinky vzduchu 

vytvářejí nepříjemný silvering. Musí se proto 

upravit složení lepidla, které pod vyšším tla-

kem laminátoru zcela vyplní povrch výtisků. 

Laminace však zůstávají plně kompatibilní 

i s výstupy ze všech standardních digitálních 

tiskáren (eco solvent, solvent, latex).

MACTAC LUv 7499 
Lesklá laminace z 80µm polypropylenové fólie 

je opatřena čirým lepidlem s vysokou počá-

teční lepivostí. Materiál je určen k ochraně 

interiérových tisků a krátkodobých venkov-

ních aplikací. Výstupům z UV tiskáren dodává 

vysoký lesk a zvýraznění barev. Obsahuje 

UV filtr, má povrch odolný vůči poškrábání 

a poskytuje rovněž vysoký stupeň anti-graffi-

ti efektu. Hodí se pro ekologické aplikace, kde 

se vyžadují materiály bez obsahu PVC.

MACTAC LUv 6301
Fólie je určena pro podlahovou grafiku 

a ve výrobním programu nahrazuje laminaci 

MACtac LUV 6001. Má tloušťku 100 µm a jem-

ně pískovaný povrch zabraňující odleskům. 

Povrch je vysoce odolný, aby se nepoškodil 

pod botami chodců. Bezpečnost deklaruje 

protiskluzový atest podle metodiky ASTM C 

1028-2007 „Friction test“.

Kromě podlahové grafiky se tato laminace 

hojně používá k ochraně tisků, které díky ní 

získají potřebnou tuhost a nemusí se kašíro-

vat na desky. Využívaná je i oboustranná la-

minace, čímž vznikne ohebný panel například 

pro válcové displeje.

MACTAC LUv 3697 
Litá laminace o síle 50 µm je opatřena speciál-

ním ultračirým lepidlem. Je určena přede-

vším k laminaci perforované okenní grafiky 

na dopravních prostředcích, avšak lze ji použít 

i jako kvalitní laminaci pro běžnou grafiku 

na automobily. Materiál je opatřen podkla-

dovým linerem, který zachovává nejvyšší 

možnou průhlednost lepidla. Před laminací je 

třeba nechat rozvinuté tisky řádně vyschnout 

(alespoň 12 hodin).  c

Nový katalog švédské firmy Ecpolinc přináší 

přehled o nabídce ve světě prémiových pre-

zentačních a výstavních systémů. 

Celkem 24 stran katalogu obsahuje podrob-

né informace o třech obrazových stěnách, 

moderních systémech Panel base a Magnet 

frame, pěti napínacích systémech, čtyřech 

stojanech na letáky a katalogy, třech mobil-

ních promostolcích a dvojici exteriérových 

textilních systémů.

Ve formátu PDF je k dispozici na našich webo-

vých stránkách www.hsw.cz v sekci Katalogy 

ke stažení. c

Pokud vás zajímá, co si právě teď trh nejvíce 

žádá, obraťte se na naše obchodníky. 

Vzorník vybraných materiálů obsahuje 

dvě desítky tiskových médií, která jsou 

v současnosti nejžádanější na trhu. O jejich 

výběr jste se postarali svými objednávkami 

právě vy, naši zákazníci. Kromě potištěného 

vzorku ve formátu A4 najdete u každého 

média i přehled vhodných aplikací a základní 

charakteristiky.c

Katalog 
systémů Expolinc 
2013

Vzorník vybraných 
tiskových médií 
od HSW

THE
 Expolin

c

collectio
n

2013

Vzorník vybraných materiálů pro velkoformátový tisk

Vybíráme pro Vás to nejlepší



Reklama–Polygraf 2013, 14.–16. 5. 2013
 Zveme Vás na tradiční setkání tiskařů a signmakerů, tentokrát

 do nových a pohodlných prostor na výstavišti PVA Expo v Letňanech

2,64 m široká tiskárna Mutoh ValueJet vhodná i do běžných prostor.

Nová latexová tiskárna od HP a síťový řezací plotr Summa S2.

Pneumatický laminátor s měřením spotřebované laminace.

Moderní a originální textilní materiály pro velkoplošný tisk.

Tapety a materiály na zdi a stěny (wall aplikace).

www.hsw.cz

Novinky pro digitální tisk a signmaking, moderní a originální textily.

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


