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Špičkový laminátor Flexilam S 165 za výbornou cenu
 Hledáte-li univerzální, výkonný a velmi přesný laminátor

 pro dlouhé náviny v šířce až 165 cm, pak jste na správné adrese.

Vysoký přítlak až 600 kg a přesnost 2 mm / 50 m

Plně elektronické ovládání snižuje nároky na obsluhu

Pneumatický přítlak zaručuje vysoké tlaky i velmi přesné nastavení

Silné válce (o hmotnosti 150 kg) zaručují vysokou životnost

Výjimečně stabilní konstrukce založená na pancéřové nosné desce

Vysoká živostnost 10+ let

www.hsw.cz

Zeptejte se na akční ceny

Brno • MANAG, Kaštanová 489/34, 620 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

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

Praha 9 • VGP Park, D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

Další informace na jan.bejcek@hsw.cz, tel. 602 221 108

Měření spotřeby laminace

Pneumaticky nastavitelný 
přítlak až 600 kg

Plně elektronické ovládání

Vysoce odolné válce
uchycené v pancéřové desce

Pět tyčí s robustními  zámky
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Někde jsem slyšel vzorec, že na 1 % růstu HDP musí vzrůst 

logistika o 10–20 %. Když se na věc podívám selským rozu-

mem, přijde mi to poměrně logické. Logistika a přeprava 

odrážejí reálnou potřebu, kamiony přepravují zboží, které si 

skutečně někdo žádá. Zvýšení dopravy není ukazatel vypro-

dukovaný úřadem, ale reálný stav hospodářství. Kdykoliv se 

tedy na cestě zdržím v koloně kamionů, zároveň si říkám, že 

je to vlastně dobře. Že si trh žádá více zboží a to znamená, že 

se nám všem daří a bude dařit lépe. Podzim 2013 se opravdu 

projevuje mírným oživením a nemyslím si, že by to bylo 

díky devalvačním krokům ČNB či setrvalému stavu našich 

silnic, které musí toto oživení trhu absorbovat.

Myslím, že je to především díky trochu lepší náladě ve spo-

lečnosti. Teorie sebeplňujícího proroctví, která se poprvé 

objevila v šedesátých letech 20. století v USA, totiž říká, že 

naše přesvědčení či víra v dobro přímo vedou k pozitivním 

výsledkům. A toto tvrzení je platné nejen v knihách o psy-

chologii. Všimli jste si, jak moc dokázalo zahýbat s kurzem 

koruny jediné neopatrné prohlášení jediného úředníka 

ČNB? I tento příklad je faktickým důkazem toho, že světem 

dokáže pohnout pouhé slovo či myšlenka. Do příštích let 

bych si přál, aby těch pozitivních slov a myšlenek bylo co 

nejvíce. Protože slova a myšlenky vedou k činům a činy zase 

k výsledkům.

Čím budeme pozitivnější, tím se budeme mít lépe – a to je 

vědecky podložená informace, žádný Vánocemi omámený 

úvodník šéfredaktora HSW infa.

 Proto vám všem přeji šťastné a veselé Vánoce a mnoho op-

timismu do nového roku. Nadcházející rok 2014 bude prostě 

lepší než ten letošní.

Jan Bejček 

marketing HSW Signall
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františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

V přízemním showroomu je čekala přehlídka technologií 

z naší nabídky, potištěné vzorky materiálů a stoly 

s občerstvením. Cestou do prvního patra si pak mohli 

prohlédnout praktické využití individuálně potištěných 

tapet a samolepicích fólií v interiérovém designu. 

Vyvrcholením celé akce pak byl slavnostní večer. 

Workshop Day 
Program byl složen z krátkých prezentací ze všech oblastí 

signmakingu a velkoformátového tisku. Šlo o výběr 

nejzajímavějších informací z workshopů, které již u nás 

v HSW Signall proběhly, i z těch, jež se teprve chystají. 

Představili jsme světové novinky a nevyhnuli se ani 

otázkám financování signmakingu. Pro lepší přehlednost 

byly prezentace seřazeny do tří tematických bloků. Každý 

z nich poskytl průřez tím podstatným, co se v dané oblasti 

děje.

TrenDy a novinky 
V tomto bloku přednesli své prezentace German Kallmeyer, 

produktový manažer společnosti Neschen s 25letou praxí 

v oblasti samolepicích materiálů, a Tomáš Vejdovec, oblastní 

manažer společnosti MACtac pro východní Evropu. Oba 

představili novinky a trendy těchto světových výrobců, 

nové perspektivní materiály a naznačili, co se teprve chystá. 

Novinkám obou těchto značek věnujeme samostatné 

články.

reklamace a Jak se Jim vyhnouT 
Blok prezentací byl postaven na výběru nejčastějších 

problémů a dotazů, se kterými se setkáváme my jako 

dodavatel, ale i naši zákazníci jako výrobci reklamy. Vojtěch 

Hlaváček, produktový manažer HSW Signall, se zaměřil 

na téma „Správná volba lepidla a lepivost samolepicích 

fólií“. Velmi působivě se otázky „Jak se vyhnout zkroucení 

desek?“ zhostil Jan Bejček, produktový manažer HSW 

Signall a šéfredaktor časopisu HSW info. Richard Bachora, 

marketingový ředitel a produktový manažer HSW 

Signall, představil systém reklamací a nejrychlejší cestu 

k jejich vyřešení prostřednictvím webového formuláře 

na stránkách www.hsw.cz.  Václav Poselt z oddělení 

technické podpory HSW Signall hovořil na téma „Tiskové 

profily materiálů aneb Co mohu řešit sám a kdy si pozvat 

pomoc“. 

financování signmakingu 
Teoretický úvod k problematice přednesl Jan Tyl, finanční 

ředitel HSW Signall, který dříve pracoval pro Kanadský 

kontrolní úřad, společnost Price Waterhouse i Světovou 

banku. Zabýval se tématy „Pohledávky, jejich řízení a dopad 

na ekonomiku společnosti“ a „Správná cenotvorba v sign-

makingu aneb Kdy je lepší firmu zavřít“. 

Jan William Drnek, zakladatel a nynější ředitel HSW, 

fotograf, cestovatel a odborník na colormanagement, spolu 

s Markem Angelisem, obchodním ředitelem HSW Signall, 

hledali odpovědi na otázku „Kde jsou ziskové zakázky?“ 

a uvedli mnohé příkladové studie.

slavnosTní večer
Nabitý program uzavřel slavnostní večer, kde se setkali 

zákazníci, zástupci médií a partneři s pracovníky 

společnosti HSW Signall. O příjemnou atmosféru 

se zasloužila i hudební skupina Kanci paní nadlesní 

a kouzelník Petr Kasnar. c

HSW Signall
Open House & Workshop Day

Dnem otevřených dveří a sérií workshopů jsme 24. října 2013 oslavili 

přestěhování do moderního logistického centra VGP Park Horní Počernice. 

Návštěvníci se mohli během dne seznámit s novými prostory a zúčastnit se 

připravených workshopů, na něž se předem přihlásili
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PŘEDSTAVUJEME
BuDOucNOST DIGITáLNíHO TISku

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

kde jsou ziskové zakázky?

Tato otázka byla součástí názvu jedné z prezentací Jana Williama Drnka a Marka 

Angelise, které proběhly v rámci našeho dne otevřených dveří. Zamyšlení nad 

financováním signmakingu se zaměřilo i na hledání oblastí, kde je možno do ceny 

zakalkulovat přidanou hodnotu za řemeslný fortel, a především za kreativní nápad.

Polygrafický trh se výrazně mění, objem digi-

tálně vytištěných zakázek celosvětově roste 

a je na tiskařích, aby v něm našli své místo. 

Ziskovost nehledejme v potisku velkých obje-

mů bannerů a billboardů. Opravdu zajímavé 

zakázky jsou ty, které nedokáže vytisknout 

každý, nebo ty, kde poptávka roste rychleji než 

dostupnost služby. 

JAké JSOu přEDpOkLADy
Podle průzkumů FESPA hodlá až 70 % tradič-

ních tiskových firem diverzifikovat svou čin-

nost do jiných oblastí, než je klasický trh. 76 % 

uvádí jako možný směr oblast interiérových 

dekorací, 71 % tisk etiket, 70 % oblast signage, 

62 % potisk textilu, 59 % obalový a 55 % oděvní 

průmysl. Digitální tisk však zatím tvoří jen 

pouhé procento z celkového trhu. Proto se slo-

žené roční tempo růstu – CAGR (Compound 

Annual Growth Rate) odhaduje na 30–50 %. 

Z toho budou tvořit významný podíl dekorace 

pro domácnosti.

NA cO JE pOTřEBA SE přIpRAVIT
Nové požadavky vyžadují využívání nových 

specializovaných technologií pro konkrétní 

typy zakázek. Proti tomu však jde klesající 

prodej klasických tiskových technologií, který 

ohrožuje jejich výrobce. Po sérii akvizic jsme 

dnes svědky řady restrukturalizací a orien-

tací na rostoucí trhy v Asii a zemích BRICS 

(Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika). Di-

gitálním tiskovým technologiím se zatím daří 

pronikat do různých průmyslových odvětví, 

ačkoli i tady je u některých výrobců patrné 

zpomalení vývoje.

Toto chování globálních hráčů je logické, 

protože ve vyspělých zemích došlo k reál-

nému zpomalení růstu tiskového trhu. Až 

do roku 2000 rostl společně s HDP, dnes však 

jeho objem vzhledem k HDP klesl pod úroveň 

roku 1990.

V průběhu několika let je potřeba být připra-

ven na to, že tiskový trh bude jiný, než jak 

ho známe dnes. Bude mít jiné, vyšší, nároky 

na kvalitu a flexibilitu. Velký význam bude 

mít kreativita a odborné znalosti. 

NOVé příLEžITOSTI A pRODEJNí 
mODELy
Dekorační tisky, zejména pak tapety, jsou 

rychle rostoucím segmentem, o který má 

zájem široká veřejnost. Cestu tomuto trendu 

připravila především společnost HP se svou 

latexovou technologií. Věnuje značné úsilí 

propagaci možností individualizace interiérů 

a kultivaci trhu. Rovněž se rozšiřuje odbyt pro 

specializované tiskárny na keramiku a sklo, 

které vyvíjí společnost Durst. 

Ruku v ruce se změnou trhu se mění i pro-

dejní možnosti. Jednou z cest je specializace 

a otevření vlastního trhu. Jako příklad může 

sloužit firma Dimax® Glasdruck, jejíž pre-

zentaci najdete na stránkách www.dimax.at. 

Další cestou je využití nových prodejních ka-

nálů. Model Web2Print, elektronický způsob 

zadávání objednávek koncovými zákazníky, 

se úspěšně prosazuje i v oblasti velkoplošného 

digitálního tisku.

VýHODA pRO Náš OBOR
Poskytovatelé tiskových služeb v oblasti vel-

koplošného digitálního tisku mají ve srovnání 

s ofsetovými tiskaři velkou výhodu v oblasti 

know-how. Kromě digitálních technologií 

a správy barev totiž znají široké spektrum 

materiálů a vědí, jak je zpracovat. K novým 

trhům mají blíž, a tak záleží hlavně na jejich 

odhodlání využít nové příležitosti. c

Kde najít ziskové 

zakázky? Obalový 

a oděvní průmysl 

patří mezi oblasti, 

které je nabízejí.
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PŘEDSTAVUJEME 
VýSTAVA

pod širým nebem

Minulé léto se obyvatelé i návštěvníci ostrova Sylt v severním Frízsku, 

který je rájem milovníků vodních sportů a cyklistiky, mohli pokochat 

výstavou velkoplošných snímků fotografky Betty Schönerové z Drážďan. 

Výstava pod širým nebem nesla název „Seamore“ a předsta-

vila makrofotografie mořských živočichů. Obrazy o roz-

měrech 3 × 3 metry byly vytištěny inkousty Epson Ultra 

Chrome GS2 na samolepicí fólii Neschen Solvoprint Easy 

80 GSP Removable a nakašírovány na hliníkové sendvičové 

desky.

Ochranu tisků zajišťovala laminace Filmolux Photo Satin, 

která svým matným povrchem zabezpečila kromě mecha-

nické ochrany i eliminaci odlesků slunce. Tato laminace 

má velmi silný UV filtr a například v oblasti UV-B spektra 

pohlcuje téměř veškeré záření. Výstava byla instalová-

na na několika místech a použité materiály dokázaly, že 

jsou schopné odolávat extrémnímu působení UV záření 

i vlhkosti. c

XXL fotogalerie  

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

Objektiv fotografky 

Betty Schönerové 

pronikl do soukromí 

mořských živočichů

Výstava obrazů 

o rozměrech 

3 × 3 metry byla 

vskutku impozantní
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Změny na trhu dnes přejí firmám s technologií připravenou 

na zpracování menších sérií bez kompromisů v kvalitě. 

Investice byla podpořena z Evropských fondů v rámci 

Programu rozvoje pro Středočeský kraj. 

Rodina Šťastných se podnikání věnuje prakticky 

od počátku 90. let. Nejdříve to byl prodej potravin, pak 

dodávky elektrických topných těles. Pro tuto činnost 

byla vytvořena chráněná dílna pro lidi se zdravotním 

postižením. V roce 1992, kdy byl ukončen program podpory 

elektrických přímotopů, bylo třeba najít pro zaměstnance 

náhradní pracovní náplň. Stala se jí výroba papírových 

sáčků do vysavačů, které v Poděbradech produkují doposud. 

„Jako první technologii jsme zakoupili příklopový lis 

a s ním se otevřel prostor pro další produkty,“ vzpomíná Jiří 

Šťastný. Firma začala vyrábět i produkty pro kancelář, jako 

jsou rychlovazače, odkládací mapy, spisové desky, obálky či 

šanony. Pak se přidaly komponenty pro papírový nábytek 

Rollpa. Od roku 1995 do programu postupně zařadila 

i reklamní papírový sortiment, který se rozvíjel spolu 

s programem krabic na dorty, pizzu, chlebíčky a podnosy 

pro potravinářský průmysl. Od roku 2007 se společnost 

zabývá vývojem a konstrukcí reklamních a POP produktů. 

Nová tiskárna je vlastně dárkem pro firmu k 15. výročí 

působení v oboru reklamní kartonáže.

specializováni na karTonáž
„Doposud jsme v oblasti tisku kooperovali s ofsetovými 

tiskárnami, ale situace na trhu přináší stále více zakázek, 

které jsou pro tuto technologii příliš malé,“ vysvětluje 

Jiří Šťastný. Nejde přitom o požadavky pouze v oblasti 

reklamy, ale i o dárkové obaly a limitované série. Hledali 

proto digitální stroj, který by dokázal flexibilně řešit tisk 

těchto zakázek. O Durstu věděli, že přináší uspokojivé 

řešení potisku tak složitého materiálu, jakým je vlnitá 

lepenka. „Zkoušky tisku dopadly velmi dobře a po návštěvě 

výrobního závodu v Lienzu jsme věděli, že naše rozhodnutí 

je správné. Durst a jeho dodavatelé ve vyhlášeném 

výběrovém řízení splnili všechny zadané technické 

i obchodní podmínky a zvítězili v něm,“ říká Jiří Šťastný.

Spolu s koupí nové tiskárny došlo k posílení oddělení péče 

o zákazníky. Předností firmy je nyní schopnost rychle 

vyřešit požadavky klienta formou dodávky na klíč. Rozšířila 

konstrukční a vývojové oddělení, které je vybaveno  jak 

personálně, tak softwarově. Pro zjednodušení celého 

procesu od návrhu až po výrobu byl zakoupen CAD 

konstrukční program, kde lze snadno vizualizovat 3D 

návrh a díky Durstu jej i vyvzorkovat. To umožní podílet 

se s klientem jak na vývoji, tak i na realizaci jeho potřeb. 

Do výrobního programu byly zařazeny 3D reklamní 

produkty jako stojany a poutače v místě prodeje. Dále sem 

patří krabice, prodejní stojany, pultové stojánky, poutače, 

paletové dekorace, reklamní tácky, puzzle, šanony, desky 

a obálky, jumboboxy a prezentační stolky. 

první zkušenosTi
Stroj je v plném provozu několik měsíců, takže jeho 

provozovatelé se s námi mohou podělit o první zkušenosti. 

„Zatím tiskneme na jednu směnu, ale oblast digitálně 

tištěných reklamních produktů má velký potenciál. 

Kooperujeme s ofsetovými tiskárnami při výrobě velkých 

sérií a ony se na nás obracejí s požadavky na produkci 

menších zakázek nebo zákazníky s takovým požadavkem 

odkážou přímo na nás,“ je spokojen Šťastný a dodává:

„Velmi oceňujeme přístup společnosti HSW Signall, která 

zastupuje značku Durst. Už předinstalační příprava 

a obhlídka prostor nám ukázaly, že spolupracujeme 

s profesionály. Instalace proběhla spolehlivě a bylo vidět, 

že i vypomáhající těžká parta má s náročným stěhováním 

tiskárny bohaté zkušenosti. Stejně jsme ocenili rozfázování 

zaškolení obsluhy, kdy po úvodním školení dostali naši 

pracovníci prostor několika týdnů, aby se seznámili se 

strojem a vyzkoušeli si základní operace, takže ve druhé 

fázi už mohli řešit konkrétní otázky.“

roDinný holDing
Firma HIT CZ není osamoceným podnikem. Do rodinného 

holdingu HIT Office Group patří i firmy produkující 

papírové sáčky do vysavačů, kancelářský program či 

luxusní potahovanou kartonáž a firma HIT Teplice, která se 

zabývá správou a pronájmem nemovitostí. c 

kouzla z papíru
františek kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Tak zněl původní slogan společnosti HIT CZ, s. r. o., Poděbradská papírna, se 

kterým začínala firma svou papírenskou činnost. Dnes se díky nové tiskárně 

Durst Rho P10 200 tento slogan naplňuje na ještě vyšší úrovni. 

Pro zjednodušení 

celého procesu 

od návrhu až 

po výrobu byl 

zakoupen CAD 

konstrukční program, 

kde lze snadno 

vizualizovat 3D návrh 

a díky Durstu jej 

i vyvzorkovat
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VÝSTROJ A VÝZBROJ
DuRST RHO p10 160

pracovní šířka a TloušŤka
Označení modelu vychází z pracovní šířky 

160 cm, nejmenší formát, který lze na stroji 

tisknout, musí mít rozměry A3. Maximální 

tloušťka materiálu je 50 mm a hmotnost 50 kg. 

vysoké rozlišení
Rozlišení 1000 dpi je možné díky tiskovým 

hlavám Durst Quadro Array 10. Velmi malá 

kapka inkoustu o objemu 10 pikolitrů zajišťuje 

vysokou kvalitu tisku a snižuje spotřebu 

inkoustu.

sysTém míchání Barev
Tiskárna je standardně osazena univerzální-

Durst Rho p10 160
michal kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz

Tento stroj je vstupní branou do světa modelové řady průmyslových tiskáren Durst Rho P10. 

Konstruktéři mu dali do vínku vysokou kvalitu tisku, bezkonkurenční všestrannost, schopnost 

potiskovat velmi širokou škálu médií a spolehlivost pro práci v nepřetržitém provozu. 

mi inkousty Durst Rho Inks v systému CMYK. 

Lze přidat Light Cyan, Light Magenta a bílou. 

Rovněž je možné osadit procesní barvy.

vysoký výkon
Výkon tiskárny je na úrovni 100 m²/h v rozli-

šení 1000 dpi při kontinuálním tisku po celé 

šířce tiskárny. I tento základní model řady P10 

tedy dosahuje výborných parametrů a jeho 

konstrukce zajišťuje spolehlivý provoz i v ne-

přetržitém nasazení.

fleXiBiliTa a kompakTnosT
Pro Durst je charakteristická snadná a rychlá 

změna z režimu tisku flatbed na roll-to-roll 

a zpět. Model Rho P10 160 byl navržen tak, aby 

byl nenáročný na prostor.

Tiskový sofTWare
Velmi rychlé zpracování dat zajišťuje Durst 

Rho Linux software. Stroje Durst Rho P10 160 

využívají rychlý Caldera RIP Server v konfi-

guraci CopyRip.

konTinuální Tisk
Stroj nabízí přesné vedení desek a jejich regis-

traci. Díky tomu a systému předních dorazů 

lze potiskovat desky souběžně bez ztráty času 

na maskování. Tiskárna je proto vhodná i pro 

tisk větších sérií.
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VÝSTROJ A VÝZBROJ

TISkáRNy

Typické aplikace

Zařízení
      vhodné pro
finishing

univerzálnosT i specializace
Podle typu zakázek se může majitel této tis-

kárny rozhodnout, zda ji bude provozovat jako 

univerzální, nebo specializovanou na některý 

druh aplikace.

inTeriérový Design 
Tisky s rozlišením 1000 dpi nabízejí využití 

pro grafické panely a nejnáročnější aplikace 

s blízkou pohledovou vzdáleností a vysokou 

přidanou hodnotou. Umožňuje výrobu tapet, 

bytových doplňků, zařízení interiérů a další. 

svĚTelná reklama
Inkousty Durst jsou vhodné k prosvětleným 

aplikacím, protože dobře vedou světlo a vý-

sledná grafika je sytá i při běžném sycení in-

koustem. To je ideální pro výrobu CityLightů.

reproDukce umĚleckých DĚl
Rozlišení a široký barevný gamut ve spojení 

s širokou paletou potisknutelných materiálů, 

jako jsou grafické papíry či malířská plátna, 

mohou být vstupem do světa tisku umělec-

kých děl a jejich reprodukcí.

zünD s3, g3
Tyto vysoce univerzální stolové plotry posky-

tují kromě automatického formátování i mno-

ho dalších dokončovacích operací. Výroba 

kusových a malosériových zakázek pro výsek, 

příprava textilních střihů, POS/POP aplikací, 

zpracování deskových materiálů atp. Omezuje 

výrazně podíl lidské práce, a tím i chybovost, 

výrazně zvyšuje rychlost zpravování zakázek, 

a tím i vyšší flexibilitu, která ideálně doplní 

vysoký výkon tiskárny Durst.

ekologické řešení
Ochrana životního prostředí je pro Durst 

důležitá, a proto věnuje pozornost nejenom 

kvalitě svých inkoustů, ale také ekologické 

stránce. Inkousty mají prestižní certifikát 

Greenguard, který dokladuje, že tisky lze 

používat i v interiérech škol a místnostech 

určených pro děti.



TECHNOlOgIE 
řEZAcí pLOTRy

Tiskové samolepicí fólie se běžně nabízejí 

v šířce 137 cm. Při využití Onyxu k tisku 

a řezání s automatickým doplňováním OPOS 

značek (program Onyx Cut-Server) je tisk 

rozložen na materiál tak, aby se dobře využila 

celá jeho šířka. Pak je ale tisk pro řezací plotr 

moc široký. Pokud si naopak v Onyxu nastaví-

me šířku tisku odpovídající možnostem plot-

ru, zbývá část tiskového materiálu nevyužitá. 

Tento problém lze řešit dvěma způsoby, a to 

s programy Onyx Cut-Server nebo Summa 

Winplot

řešení 1
Prvním řešením je tisknout s programem 

Onyx Cut-Server tak, aby délka zakázky včet-

ně OPOS značek nepřesáhla pracovní šířku 

vašeho řezacího plotru, tedy například 60 cm. 

Vytištěný pruh odřízneme a založíme do řeza-

cího plotru otočený o 90 stupňů, proto je třeba 

dodržet odstup značek maximálně 130 cm 

(viz manuál k plotru Summa). V programu 

Cut-Server si motiv také otočíme o 90 stupňů, 

podle náhledu zkontrolujeme správné zalo-

žení a můžeme řezat. Prakticky tak lze dobře 

využít materiál do šířky 130 cm. Nevýhodou je 

možná menší přesnost OPOSu, odstup značek 

nad 60–70 cm po délce v řezacím plotru se 

už nedoporučuje. Tento postup je odzkoušen 

v současné verzi Onyxu 10.2.5, starší verze je 

třeba vyzkoušet. 

Zejména v praxi menších reklamních výrobců s velkoformátovou tiskárnou 

a úzkým řezacím plotrem vybaveným systémem OPOS pro tvarový ořez, 

jako je SummaCut D60 nebo Summa S Class 75, lze narazit na problém, kdy 

je potištěná fólie širší než využitelná šířka plotru. Jak to vyřešit?

Ořez samolepek
            na úzkém plotru

václav poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

řešení 2
Můžeme opustit Onyx Cut-Server a zakázky řezat z programu Summa 

Winplot, který je zdarma k dispozici na stránkách www.summa.be. 

V návrhovém programu připravíme pruhy k tisku včetně značek a z Ony-

xu použí váme pouze tisk s otočením motivu o 90 stupňů. Výhodou je 

možnost opakovaných kopií po délce tiskové fólie a možnost tisknout 

i na role širší než 137 cm. Podrobný postup práce najdete v článcích, které 

jsou k dispozici na našem webu www.hsw.cz v sekci články. 

Titulní strana / HSW info / Články / Technologie / Návod / Tisk a ořez 

vytištěných motivů na plotru Summa s použitím Corelu a Winplotu 

Titulní strana / HSW info / Články / Software / Profil / Řezací program 

Winplot stále v nové verzi a stále zdarma.

závĚr
Pro doplňkovou výrobu samolepek s tvarovým ořezem tedy není menší 

řezací plotr omezením, lze dobře potiskovat i standardní tiskové materiá-

ly s plným využitím šířky tisku. c

Prostředí programu 

Onyx Cut-server, 

který nabízí jedno 

z řešení daného 

problému
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PŘEDSTAVUJEME
TEcHNOLOGIE u NAšIcH kLIENTů

Rozhodování mezi nákupem nové velkoplošné tiskárny a stolovým plotrem 

vyhrál Zünd G3. Pro společnost Vanesta reklama, s. r. o., z Bohumína 

v Moravskoslezském kraji to byla správná volba. Nové zakázky a spolupráce 

s mnohem širším okruhem firem zvýšily prestiž společnosti. 

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

„Sledujeme módní trendy a novinky v nových technologi-

ích. Podle vývoje na trhu jsme uvažovali o zakoupení UV 

tiskárny, ale ukázal se i prostor pro uplatnění stolového 

obráběcího plotru. Naše konečné rozhodnutí pro jeho nákup 

v letošním roce ovlivnilo získání zakázek na výrobu a také 

neméně důležitá informace, že tyto stolové plotry jsou 

v Moravskoslezském kraji v provozu v malém počtu,“ říká 

Ing. Patrik Babiš, majitel společnosti.

Dnes má Vanesta reklama, s. r. o., osm kmenových zaměst-

nanců a v záloze pět brigádníků, díky technologickému 

vybavení je nyní největší reklamní firmou v Bohumíně. 

Prvním klientem, který je dodnes zákazníkem firmy, byla 

bohumínská společnost BOCHEMIE, a. s., výrobce čisticího 

prostředku Savo a Chloramin. Dalšími významnými klienty 

jsou společnosti VIADRUS, a. s, ŽDB DRÁTOVNA, a. s., BO-

NATRANS GROUP, a. s., GE Money Bank, a. s., Saint-Gobain 

Building Distribution CZ, spol. s r. o., TSR Czech Republic, 

s. r. o. S příchodem korejských automobilek přibyly firmy 

DONGWON, s. r. o., a DONGWON SK, s. r. o.

zünD g3 Byl správnou volBou
„Chtěli jsme se odlišit od firem, které nabízejí pouze tisk,“ 

vysvětluje Ing. Patrik Babiš, „tvarový ořez desek z PVC 

a hliníkových sendvičů, které dovedeme díky Zündu i 3D 

tvarovat, byl trefou do černého. Navíc jsme pro vlastní 

propagaci vyrobili sérii reklamních magnetek.“ To vyvolalo 

vlnu poptávky, která se šíří dál. Dalším dobrým marketingo-

vým tahem jsou reklamní nebo dárkové puzzle. Osobitým 

zbožím jsou i kusové dárkové obaly, které často zaujmou 

i lidi mimo signmaking. „Tvarový ořez desek oslovil mnoho 

zákazníků, a i když jsme měli jisté obavy o vytížení stroje 

v prvních měsících, určitě si nestěžujeme na nedostatek 

zakázek,“ říká Babiš.

rozšíření regionální půsoBnosTi
„Doposud jsme byli firmou, která poskytovala služby svým 

stálým zákazníkům a firmám z Bohumína a blízkého okolí,“ 

pokračuje Ing. Patrik Babiš. „Nyní můžeme kapacity obrá-

běcího plotru nabídnout firmám ze severu Moravy.“ Firma 

pracuje i na dalším využití této technologie. Plotry Zünd 

jsou velmi úspěšné v textilním a kožedělném průmyslu. 

„Navrhujeme proto spolupráci firmě, která vyrábí oblečení 

nadměrné velikosti. Jedná se spíš o kusovou výrobu, kde 

náš stroj dokáže velmi efektivně vystřihnout jednotlivé 

díly podle konkrétního střihu. Nejdůležitější je ale kreativ-

ní svoboda, kterou jsme díky němu získali, a spokojenost 

našich zákazníků. Zejména firmy z Asie, které u nás otevřely 

své pobočky, si velmi potrpí na design a preciznost. Jejich 

náročné požadavky jsme nyní schopni plnit na 100 % a mů-

žeme jim nabídnout designové vychytávky,“ uzavírá Babiš.

více činnosTí 
Společnost Vanesta reklama, s. r. o., je také jednou ze dvou 

největších billboardových společností v regionu. Sigma-

king tvoří až 50 % jejího obratu. Archový digitální tisk se 

na něm podílí asi 20 % a zbytek tvoří pronájem billboardů 

a štítových stěn. Jako partner společnosti BigBoard Praha 

se Vanesta reklama, s. r. o., podílela na budování bigboardů 

na Ostravsku. c

Stolový plotr Zünd G3 
je klíčem k novým zakázkám

Plotry Zünd jsou velmi 
úspěšné v textilním 
a kožedělném průmyslu. 
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ROZHOVOR 
VyužITí TISkáRNy

Jak se firma Matrix Media zapojila do přípravy výstavy 

a kdy se zrodila myšlenka tisknout pro návštěvníky pla-

káty?

Jiří Topinka:  Při jedné ze schůzek s panem Richardem 

Fuxou, producentem výstavy, jsme si začali povídat 

o chystané výstavě a on se mne zeptal, jestli bychom v naší 

firmě Matrix Media nebyli schopni vytisknout reprodukce 

plakátů Alfonse Muchy. A tím to celé začalo… Nápad, že 

se budou tisknout některé reprodukce plakátů, měl pan 

Fuxa promyšlený již předem a bylo dohodnuto, že budeme 

pro výstavu předtiskovat 10 druhů nejznámějších plakátů 

Alfonse Muchy v naší tiskárně na latexových strojích HP 

Latex L26500 a balit je do tubusů. Vzpomněl jsem si však 

na svoji návštěvu v jednom newyorském muzeu, kde si 

mohli návštěvníci při odchodu nechat vytisknout některé 

reprodukce. Okamžitě jsem věděl, že to bude „trefa do čer-

ného“, a s panem Fuxou jsme se na tomto způsobu tisku 

a prodeje okamžitě shodli.

Proč jsou tyto plakáty tak vzácné?

Jiří Topinka: Muchovy originály, které byly na letošní 

pražské výstavě, jsou samy o sobě ojedinělé. Jedná se o sou-

kromou sbírku Ivana Lendla, který s pomocí kurátora Jacka 

Rennerta sbíral tuto výjimečnou kolekci 116 plakátů Alfonse 

Muchy téměř 30 let po celém světě, a většina z nich jsou 

naprosté unikáty.

Proto jsme chtěli mít dokonalé i samotné reprodukce. Veš-

keré originály se přefotily 40MB fotoaparátem Hasselblad 

H3D a následně se fotografie digitalizovaly do souborů tif 

a tiskových pdf v rozlišení 600 DPI v poměru 1 : 1.

Záleželo nám především na co nejlepší kvalitě, aby se 

reprodukce nelišily od originálů. Dle našich informací nemá 

nikdo na světě tisková data Muchových plakátů v tak doko-

nalé kvalitě. Proto jsou i reprodukce hodnotné.

Proč k tomu byla vybrána tiskárna HP Latex 26500 a papír 

HP Super Heavyweight Plus Matte 210g?

Jiří Topinka: Od samého prvopočátku vzniku této myš-

lenky jsem věděl, že musíme odzkoušet a použít latexovou 

technologii od HP ze dvou důvodů. Zaprvé využít inkousty, 

které nezapáchají a jsou ekologické, a zadruhé jsme potře-

bovali tiskárnu s vysokým rozlišením a širokým gamu-

tem pro dokonalé vykreslování polotónů Muchových děl. 

Uvedený materiál byl vybrán po téměř měsíčním testování 

různých druhů papírů. Dlouho jsme nemohli najít papír co 

nejpodobnější právě tomu, který používal sám Mucha. Jeho 

plakáty byly tištěny většinou na matný či polomatný papír 

s gramáží okolo 200 g.

Můžete zhodnotit úspěch projektu? 

Jiří Topinka: Přímo na stánku se vytisklo cca 3500 repro-

dukcí a k tomu se prodaly další předtištěné plakáty, takže 

to byl rozhodně úspěšný projekt a lidé přivítali, že si mohli 

z tak výjimečné výstavy odnést důstojnou památku. 

Rád bych na tomto místě poděkoval společnosti HSW Sig-

nall, která nám po dobu výstavy zapůjčila tiskový stroj HP 

Latex L26500. Ačkoliv jsme se téměř dva měsíce pokoušeli 

vyjednávat přímo se společností HP, trn z paty nám vytrhla 

nakonec firma HSW. Přesto věřím, že se budu moci co 

nejdříve s odpovědnými zástupci HP setkat a začít vyjedná-

vat o jejich podpoře této výstavy v zahraničí, jež se plánuje 

na roky 2014 a 2015.

Nakonec bych rád připomenul čtenářům, že nemusí být 

smutní, pokud výstavu nestihli a nemohli si reprodukce 

plakátů či hedvábné šátky, knihy a obrazy na canvasu 

zakoupit přímo na výstavě. Paralelně s výstavou totiž 

vznikl e-shop s těmito produkty na www.mujmucha.cz 

a na www.ownmucha.com, kde si mohou veškeré tyto nád-

herné výrobky pořídit. c

Ivan Lendl / Alfons mucha                       
      a signmaking

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

Unikátní výstavu plakátů Alfonse Muchy ze sbírky Ivana Lendla 

zhlédlo 185 677 návštěvníků, a stala se tak nejnavštěvovanější 

výstavou výtvarného umění v historii České republiky. Ke slovu 

přišla i latexová tiskárna od HSW Signall. Více se ale dozvíte 

z rozhovoru s Jiřím Topinkou, ředitelem společnosti Matrix Media.

Lucie Bílá spolu 

s Jiřím Topinkou, 

ředitelem 

společnosti Matrix 

Media, drží plakát 

s věnováním 

od Ivana Lendla.



Nová řada strojů Rho P10
Nejproduktivnější a univerzální 10 pl
UV tiskárny ve své třídě

Nová řada tiskových strojů Rho P10 definuje kvalitativní standard 
průmyslově využitelných strojů. V srdci každé tiskárny jsou nové tiskové 
hlavy Durst Quadro Array 10 pikolitrů. Ty umožňují tisk ve fine art kvalitě 
s rozlišením 1000 dpi, perfektní reprodukci barev a jemnějších tónů díky 
případnému zapojení light inkoustů (Light Cyan + Light Magenta), a to 
vše při zachování vysoké úrovně produktivity a flexibility, na jakou jste 
u značky Durst zvyklí.

Nové tiskové stroje řady Rho P10 jsou schopny potisknout nejširší 
spektrum médií, deskových materiálů, jako jsou pěněné desky, kov, 
akrylát a PVC, stejně jako rolových materiálů, jako jsou backlit filmy 
a bannery, textilní materiály nebo samolepicí PVC fólie.

Stroje řady Rho P10 umožňují nejen vstup na nové trhy a proniknutí 
digitálního tisku do nových oborů, ale zároveň nabízejí stávajícím 
zákazníkům kvalitu tisku dříve nedosažitelnou. Vše od společnosti Durst, 
se zkušeností 75 let inovací velkoplošného digitálního tisku.

Durst. Specialista na průmyslový inkjet – www.durst-online.comUV rolový tiskový stroj Rho P10 320R

UV flatbed tiskové stroje 

Rho P10 160/200/250

HSW Signall 
exkluzivní distributor pro ČR a SR, 
www.hsw.cz.

Durst-Rho P10-225x280-CZ.indd   1 30.07.13   10:57
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Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Holla-

ra, to je současný název státní školy, která se po celou dobu 

své existence věnuje výuce dovedností a znalostí souvisejí-

cích s užitou grafikou. Užitá grafika se v průběhu 20. století 

stala významným komunikačním nástrojem lidské společ-

nosti. Velký podíl na jejím vývoji v posledním období má 

rozvoj informačních technologií, který se výrazně promítá 

i do výukového programu školy.

Základním výukovým programem střední školy je grafický 

design, na vyšší odborné škole je jím interaktivní grafika 

s kresbou a ilustrací v médiích. Čtyřletá Střední umělecká 

škola Václava Hollara má dva obory: grafický design a vý-

tvarné zpracování keramiky a porcelánu. Oba jsou zakon-

čeny maturitní zkouškou a ke studiu jsou přijímáni zájemci 

po dokončení základní školy. 

Doplňkové činnosTi pomáhaJí financovaT 
výuku
Vysoké nároky na profesionalitu a rychlý vývoj oboru vedly 

od školního roku 2004/2005 k otevření Vyšší odborné školy. 

Toto tříleté studium zakončené absolutoriem je zaměřeno 

na prohloubení dovedností v grafickém designu, zejména 

ve využívání nových trendů v počítačové grafice v oblasti 

2D a 3D.

„Digitální technologie používané k tvorbě produktů reklam-

ního průmyslu se velmi rychle vyvíjejí a zdokonalují,“ řekl 

ředitel školy akademický malíř Bohumír Gemrot. „Odborné 

školy se musí vyrovnat s nemalými finančními náklady 

na neustálé obnovování softwaru a hardwaru. Musí udržet 

možnost připravit studenty pro jejich povolání při využití 

nejnovějších technologií. Vyučující se neustále doškolují 

v ovládání nových grafických programů. Naše škola čerpá 

finanční prostředky na obnovu těchto technologií ze zisku 

z doplňkových činností školy.“

 

propoJení školy s prakTickým živoTem
Pro studenty obou stupňů vzdělávání jsou důležitým 

motivačním faktorem výstavy pořádané školou nebo přímo 

studenty. Pedagogům dávají možnost sledovat umělecký 

vývoj školy a pro studenty jsou objektivním podkladem 

k sebehodnocení. Součástí studia jsou plenérové pobyty 

a poznávací zájezdy za architekturou, sbírkami muzeí 

a galerií nebo návštěvy významných výstav u nás i v za-

hraničí. Snahou pedagogů školy je studentům co nejvíce 

přiblížit jejich budoucí profesi na základě konkrétních úloh. 

Škola spolupracuje s řadou firem a reklamních agentur 

– ze studentských návrhů plakátů, billboardů, poutačů, 

kalendářů, firemních značek, potisků látek nebo tapet se 

vybírají ty nejlepší pro realizace, což je pro studenty velkou 

motivací. Propojení školní výuky s praktickým životem 

nezůstává pouze u grafických návrhů. Studenti se zabývají 

navrhováním a realizací velkoplošných maleb v interiérech 

mateřských škol nebo dětských oddělení nemocnic a přitom 

se procvičují v přípravě k týmové práci.

„Studenti naší školy se rozvíjejí v klasických výtvarných 

disciplínách, kde je kladen důraz na invenční myšlení, a zá-

roveň se učí využívat nové možnosti digitálních technolo-

gií. Spojení těchto dovedností umožňuje následně našim 

studentům velmi dobré uplatnění v reklamních agenturách 

a podobně,“ uzavírá Bohumír Gemrot. c

Hollarka
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara se sídlem na Hollarově 

náměstí 2 byla několik let sousedem naší firmy, která sídlila v čísle 11. Její historie sahá 

do roku 1920, protože výchozí institucí této školy byla Státní grafická škola. Čtyřletá 

Střední umělecká škola Václava Hollara a tříletá Vyšší odborná škola mají každá po dvou 

oborech. Jedná se o historicky druhou školu v ČR s grafickým zaměřením a jako druhou 

v pořadí ji v našem seriálu o školách se vztahem k našemu oboru představujeme i my. 

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

MEDAIlON 
Vyšší ODBORNá škOLA A STřEDNí uměLEcká škOLA VácLAVA HOLLARA 
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VOŠVH, Tereza Kovandová, obal CD, I. ročník, 2012 – přední, zadní a vnitřní strany bookletu, zadní strana alba a potisk bookletu

 c SUŠVH, Lucie Vávrová, přívěsek Merkur, IV. ročník, 2010

VOŠVH, Martin Skalník, autorská abeceda1, 

II. ročník, 2013

SUŠVH, Barbora Zavadilová, plakát Bezdomovci, 

IV. ročník, 2011

SUŠVH, Kryštof Zika, komiks, III. ročník, 2009

MEDAIlON

VOšVH A SušVH



MEDAIlON 
Vyšší ODBORNá škOLA A STřEDNí uměLEcká škOLA VácLAVA HOLLARA 
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VOŠVH, Milada Hejdová, autorská abeceda, 

II. ročník, 2013

SUŠVH, Jan Poupě, plakát, IV. ročník, 2008

SUŠVH, Jan Poupě, logo, IV. ročník, 2008

VOŠVH, Milada Hejdová, autorská abeceda, II. ročník, 2013 – Vývoj písma: 1. přírodnina, 2. hledání tvarů 

připomínajících písmena, 3. separace na jednotlivá písmena, 4. převedení  na vektory a konečné úpravy 

SUŠVH, Lucie Vávrová, 

Merkur, IV. ročník, 

2010 – identifikační 

pásek, placky, trička, 

přívěsek,

plakát (na titulní 

straně)
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SUŠVH, Otakar Šolc, plakát Gagarin, IV. ročník, 2011SUŠVH, Tereza Lochmanová, plakát Darwin, 

IV. ročník, 2009

SUŠVH, Vojtěch Hrubant, linořez, III. ročník, 2008 VOŠVH, Adela Režná, přebal kniha, I. ročník, 2012

Zleva:

SUŠVH, Milada Hejdová, 

akt, II. ročník, 2009

VOŠVH, Ondřej Dolejší, akt, 

I. ročník, 2008

SUŠVH, Lucie Fürstová, 

akt, III. ročník, 2007

SUŠVH, Barbora Volfová, plakát Gustav Klimt, 

III. ročník, 2013
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PŘEDSTAVUJEME 
NEScHEN

Zpět na své pozice na trhu se velice rychle vrací akciová společnost Neschen, 

která bezpochyby vždy patřila a patří ke světové špičce v oblasti vývoje 

coatingu pro tiskové materiály. V letošním roce bude ukončena její zásadní 

restrukturalizace, která se děje ve smyslu hesla „Cut and Grow“. Firma 

výrazně zapracovala na celkové efektivitě a směřuje k dalšímu růstu.

Léto pro Neschen znamenalo nástup do druhé fáze 

restrukturalizačního programu. Po vnitřních organizač-

ních změnách a prodeji některých dceřiných společností 

se vedení firmy soustředí na upevňování pozic značky 

Neschen na trhu. Tady je jasný signál: „Cílem druhé fáze 

restrukturalizace je zlepšení celkové ziskovosti společnosti 

a zajištění její schopnosti v dlouhodobém horizontu dostát 

vlastním závazkům,“ řekl Henrik Felbier, mluvčí správní 

rady Neschen AG. „K dosažení tohoto cíle je zásadní diferen-

covanější vnímaní značky Neschen ze strany zákazníků,“ 

dodává Michael Aupke, který je od 1. července zodpovědný 

za prodej a marketing.

nové logo
Pro ofenzivu, ve které Neschen AG pokračuje, je příznačné 

inovované logo, které jde ruku v ruce s mnoha novými 

inovativními produkty. Zkrátka na trhu je „Nový Neschen“, 

jehož motto zní: Každý měsíc nový produkt. První novin-

ky jsou již na světě (Gudy Dot, Window Grip Ultra Clear) 

a ukazují širší hranice trhu, kam chce společnost se svými 

produkty proniknout. 

Henrik Felbier uvedl nové logo společnosti slovy: „Vzhledem 

ke strukturálním změnám v celé společnosti přicházíme 

nyní s novým logem. Nové logo představuje novou podniko-

vou kulturu, ve které jsou potřeby zákazníků v centru na-

šeho vývoje, a naše výrobky tyto potřeby budou naplňovat. 

Toto je strategie firmy pro další léta.“ 

Výkonnost a flexibilitu podtrhuje i organizační rozdělení 

do dvou částí.

 

neschen coaTing soluTions
Nově vytvořená organizační složka se zabývá vývojem 

coatingu pro materiály určené inkjetovému tisku s přihléd-

nutím k optimalizaci nákladů a kvalitě tisku. Společně se 

zákazníky a strategickými partnery se tu pracuje na zcela 

individuálních řešeních a specializovaných produktech. 

neschen markeT supplies
Druhá organizační jednotka prodává řadu cílených pro-

duktů, které jsou určeny pro lepení, ochranu a prezentaci. 

Se 125 lety tradice, zkušenostmi a odbornými znalostmi 

v oblasti lepidel může nabídnout prakticky vše. Ochranu 

cenných nebo často používaných dokumentů, jako jsou 

knihy, grafiky, mapy, obrazy, libreta, noty nebo fotografie, 

nabízí Neschen v různých variantách. 

Ochranné filmy Neschen mohou být použity buď trvalé, 

repoziční, průhledné, průsvitné nebo neprůhledné, tlusté 

nebo tenké, s vysokou přilnavostí nebo snadno odstra-

nitelné. Široký sortiment ochranných fólií a montážních 

pomůcek je určen i pro velkoplošnou grafiku. c

Návrat na pozice
richard Bachora | ředitel marketingu | richard.bachora@hsw.cz

Sídlo společnosti 

Neschen AG 

v německém 

Bückeburgu

Henrik Felbier 

a Michael Aupke 

představují „Nový 

Neschen“
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kDO JE kDO 
V HSW SIGNALL

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

Začátky HSW v signmakingu jsou spojeny 

s příchodem Daniely do firmy. Od počátku 

pečuje o nákup zboží a patří prakticky k fi-

remnímu inventáři. Bohužel, vše dobré jednou 

skončí a tento medailon je současně i naším 

poděkováním. Ačkoli to zní neuvěřitelně, 

protože Daniela stále srší energií, odchází 

do důchodu. V jejím případě to však znamená 

více času na nejrůznější aktivity.

Patříš mezi „pamětníky“ signmakingu. Jak se 

tento obor měnil od svého počátku po dnes?

Totálně. Začínalo se se samolepicími fóliemi 

a plotrem vyříznuté nápisy byly vrcholem mo-

dernosti. Dnes je k dispozici spousta nových 

materiálů a reklama je i díky novým technolo-

giím nápaditější a kreativnější.

Co ti signmaking dal?

Od počátku mám na starosti mimo jiné také 

nákup samolepicích fólií se širokou škálou 

barevných odstínů, díky nimž vidím svět bar-

vitěji, a jsem přesvědčena, že barvy ovlivňují 

náladu lidí. 

Těšíš se na důchod? Co budeš dělat?

Velice se těším. Chci využít volný čas pro sebe, 

vnoučka, na cestování a návštěvu přednášek 

z okruhů historie, architektury, dějin umění 

a psychologie. Ráda také jezdím se známými 

v létě na kolo a v zimě na lyže do Dolomit.

Daniela Zástěrová

ankeTa

Oblíbená hudba: 

Já si spíš nyní 

vychutnám mluvené 

slovo nebo ticho, 

protože manžel je 

fanda do starých 

magnetofonů 

i gramofonů 

a neustále poslouchá 

hudbu.

Nejoblíbenější 

kniha: 

knihy od Ericha 

Fromma

Nejoblíbenější jídlo: 

smažený květák 

s bramborem a jabl-

ka Golden Delicious

Záliby: 

práce na zahradě, 

divadlo, turistika 

a procházky se psem. 

Naše holka chodské-

ho psa Asta vyrostla 

v HSW.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Chovej se k ostatním 

tak, jak si přeješ, aby 

se oni chovali k tobě.

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

psa, někoho se 

smyslem pro humor 

a podle podnebí pak 

lyže nebo lodičku.

ankeTa

Oblíbená hudba: 

repertoár Radia 1

Nejoblíbenější 

kniha: 

Stopařův průvodce 

po Galaxii 

Nejoblíbenější jídlo: 

každé, které mi 

voní a můžu si ho 

vychutnat v klidu 

a v pohodě

Záliby: 

dobíjení energie, 

takže hlavně blbnutí 

s mými kluky

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Haby ste se z teho 

neposrál, pane hrábě

Tři věci, které byste 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Jonatána, 

zmrzlinový stroj 

starého Horáčka 

s pistáciovou 

zmrzlinou 

a kouzelné sluchátko 

Macha a Šebestové

Jakuba znají především majitelé technologií, 

protože jim jako servisní technik pomáhá 

v nesnázích. Jeho rozvážný hlas se jim často 

ozývá i z dispečinku servisní horké linky. Pro 

nás kolegy je Kuba příjemným společníkem, 

který nepokazí žádnou legraci.

Před nástupem do HSW jsi pracoval v servisu 

kancelářské techniky. V čem se liší od tohoto 

prostředí signmaking?

Především v tlaku na rychlost a cenu. Když 

někomu nejela kopírka, většinou měl nějakou 

náhradu vedle v kanceláři. Lidé na těchto 

strojích obvykle nevyrábějí a tlak byl tak 

mnohem nižší. Mluvíme ale o době před 

10 lety. 

Které stroje nejraději servisuješ a proč?

Čisté a udržované. To je radost bez ohledu 

na značku. V naší republice je to ale spíše 

výjimka…

Co považuješ v servisu za nejdůležitější?

Dobrá parta lidí je základ všude a tu na servi-

su naštěstí stále máme. Jen tak lze v dnešní 

době vydržet tlak ze strany zákazníků.

Jakub Středa

kdo je kdo?
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MATERIálY 
EASy DOT

Když před třemi roky představila německá společnost Neschen svou 

inovativní samolepicí fólii Easy Dot 100, nikdo netušil, jakého úspěchu tato 

novinka dosáhne. Cílem vývoje bylo uvést na trh produkt, který snadno nalepí 

i neškolený aplikátor a který se z podkladu stejně snadno i odstraní. Lepidlo 

bylo naneseno v bodech, proto se s fólií velmi snadno pracuje. Dnes tuto metodu 

Neschen rozvíjí ještě dál.

„Fólie s puntíky“ pro krátkodobé interiérové 

aplikace si velmi rychle získala srdce pořada-

telů různých prodejních, sportovních a spole-

čenských akcí. Bodově nanášené lepidlo dělá 

z fólie materiál, jenž je svými aplikačními 

vlastnostmi podobný elektrostatickým fóliím. 

Aplikuje se skoro stejně snadno a drží mno-

hem lépe. Použité akrylátové lepidlo si zacho-

vává pružnost po celou dobu své životnosti. 

Díky tomu lze grafiku dokonce i několikaná-

sobně přemísťovat a fólii odstranit téměř beze 

zbytků lepidla z jakéhokoli povrchu. 

zvláDne To i hosTeska
Aplikace klasické samolepicí fólie vyžaduje 

zkušenosti a zručnost. Kdo to zkusil, určitě 

se napoprvé nevyhnul bublinám a zvrásně-

ní povrchu. Chce to prostě cvik. Ani lepení 

„na vodu“ není úplně snadné.

Proto se objevily fólie s lepidlem s drážka-

mi. Po lehkém přiložení k povrchu se fólie 

sice „chytila“, ale plného kontaktu lepidla 

s povrchem bylo dosaženo až po přitlačení 

stěrkou. Vzduch unikal kanálky v lepidle 

a neuvízl v bublinách. Tento druh lepidla se 

malá revoluce v samolepkách
vojtěch hlaváček | produktový manažer | vojtech.hlavacek@hsw.cz

označuje jako „bublefree“, i jeho lepení však vyžaduje zkušenosti školené-

ho aplikátora. 

Neschen chtěl vyvinout fólii, kterou by zvládl nalepit i člověk, který při-

chází do kontaktu se samolepicí fólií poprvé, třeba hosteska na předváděcí 

akci nebo prodavačka v prodejně. Proč je to důležité? Velmi snadno se tak 

řeší krátkodobé akce v široké síti prodejen. V mnoha případech by profe-

sionální aplikátoři ani nestihli všechny prodejny objet, tím nejdůležitěj-

ším aspektem jsou však snížené náklady. Samotný potisk fólie je celkem 

levná záležitost, náklady na odbornou instalaci však často převyšují cenu 

tisku. V případě použití fólie Easy Dot výrobce reklamy prostě tisky zabalí 

a rozešle na místo určení. Tam si je personál nalepí sám a kampaň běží 

prakticky za cenu samolepek. 

kažDou hoDinu Jiný sTánek
Když Neschen tuto fólii uváděl, vzbudil obrovskou pozornost. Na veletrhu 

se každou hodinu změnila grafika výstavního stánku. Původní pásy fólie 

aplikátoři odlepili a uložili na silikonový papír, nalepila se druhá varianta 

grafiky a takto se postup opakoval po celou výstavu. Kdo někdy připravo-

val výstavní stánek, tuší, jaký to na výstavišti způsobilo rozruch.

samolepky, kTeré lze oDlepiT
Jednou z úspěšných aplikací fólie Easy Dot jsou dekorační samolepky. 

Jdou totiž snadno nalepit i sejmout ze stěny či nábytku. Případné zbytky 

lepidla se lehce odstraní prstem. V podobě setů pro sváteční výzdobu či 

k oslavě dětských narozenin jdou na dračku. c

Čirá fólie Neschen Easy 

Dot 100, potištěná UV 

inkousty i s bílou barvou

Lepidlo s drážkami 

aplikaci usnadňuje, oproti 

lepidlu nanesenému 

v bodech však vyžaduje 

zkušeného aplikátora
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unikátní
         materiály Neschen 
pro speciální aplikace 

První z nich, Solvoprint Window-Grip Ultra Clear, byl 

uveden na letošním veletrhu Fespa v Londýně. Ostatně 

vložené PF 2014, které jste našli v tomto čísle HSW infa, je 

vyrobeno právě z tohoto materiálu.

speciální ulTra čirá non pvc fólie 
Jedná se o 120μm ultra čirý PET film pro interiérové 

a krátkodobé exteriérové použití, potisknutelný eco 

solventními, solventními, latexovými a UV inkousty. Je 

určen na rovné a hladké povrchy, k dispozici je v rozměru 

127 cm × 30 m.

Jedná se o polyesterový materiál, a tak Window Grip vhodně 

doplňuje skupinu PVC free fólií a zároveň rozšiřuje nabídku 

speciálních filmů bez lepidla. Díky vyšší přilnavosti, než je 

běžná u klasických elektrostatických cling filmů, nabízí více 

možností uplatnění. Prodejní automaty, skleněné výlohy, 

chladicí boxy, okna, zrcadlové povrchy a nejrůznější displeje, 

monitory a televizní obrazovky, to vše jsou aplikace, kde 

filmy na principu statiky mnohdy selhávají.

Další výhodou je schopnost repozice a opakovatelná 

použitelnost. Oproti klasickým removable lepidlům, která 

se po čase stávají permanentními, je snímatelnost optimální 

po celou dobu doporučené životnosti (pohybující se od dvou 

do tří let). Po sejmutí nezůstávají na podkladu zbytky 

lepidla. Výborná optická čirost je bezesporu důležitým 

kritériem, vyzdvihnout lze i vysokou otěruvzdornost 

a voděodolnost. Z environmentálního hlediska je tento 

produkt přátelský vůči životnímu prostředí. 

Novinka z Bückeburgu by měla ve všech směrech na trhu 

převyšovat konkurenční materiály na obdobné bázi 

a z pohledu ceny je dokonce přijatelnější. Některé statické 

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

Každý měsíc nový produkt. To je heslo, se kterým společnost Neschen 

vstoupila na trh po své restrukturalizaci. Nyní vám představíme dva 

zajímavé materiály určené pro signmakingový trh.

MATERIálY
SpEcIáLNí ApLIkAcE

filmy nesplňují kompatibilitu s eco solventními inkousty 

nebo se mezi povrchem a médiem tvoří nevzhledné bubliny. 

To jsou další argumenty pro volbu Solvoprint Window-Grip 

Ultra Clear. 

oBousTranná lepicí fólie s Technologií 
easy DoT
Po úspěchu s uvedením technologie Easy Dot u klasických 

tiskových vinylových samolepek na sebe nenechala dlouho 

čekat oboustranně lepicí verze pro kašírování.

Tento unikátní materiál na bázi waterbased akrylátového 

lepidla je 98 μm silná, oboustranně samolepicí 

transparentní vrstva, která umožňuje díky svému 

charakteru bezproblémové spojení nejrůznějších médií. 

Lze tak například z libovolného nesamolepicího materiálu 

vytvořit snadno aplikovatelný poutač, který je možno 

nalepit rychle a bez problémů. Uplatnění může najít i tam, 

kde instalaci provádí neodborný personál. Lepidlo v bodech 

se u většiny povrchů snadno odstraňuje i po skončení 

životnosti, a to mechanicky, bez nutnosti použití dalších 

prostředků, čímž nedochází k poškození podkladu. Gudy 

Dot je určena pro interiérové popř. krátkodobé exteriérové 

využití a lze ji použít v kombinaci s papíry, filmy, kartony 

atd. K dispozici je jednostranně krytá v rolích o rozměru 

104 cm × 50 m. c

Vzorky materiálů 

si můžete vyžádat 

u svého obchodního 

zástupce nebo 

e-mailem 

na produkt@hsw.cz.

Struktura lepidla 

nanášeného 

technologií Easy 

Dot



Myslím, že hlavní důvod kroucení všech desek 

není ani tak roztažnost, vlhkost, pevnost 

nebo způsob práce, ale především podcenění 

důsledků projevů těchto negativních jevů. 

Mnoho potíží vzniká nepochopením problé-

mu, záměnou příčiny a následku.

oBruč kolem zemĚkoule
Než přejdu ke konkrétním výpočtům, 

připomenu jeden příklad ze základní školy: 

„Ocelová obruč těsně obepínající zeměkouli 

na rovníku (obvod je 40 000 000 metrů) se 

roztáhne o pouhý jeden metr. Tím se obruč 

trochu uvolní. Podleze pod ní myš?“ Jed-

noduchá rovnice vám řekne, že vzdálenost 

mezi obručí a zeměkoulí bude činit přibližně 

16 cm, myš proleze bez problémů. Ponaučení 

plynoucí z tohoto příkladu vidím v tom, že 

někdy i drobná změna může vyvolat relativně 

velký následek.

rozTažení Desky a velikosT vlny
Každý z praxe ví, že se různé materiály vlivem 

tepla jinak roztahují, a tyto informace bere 

jako fakt. Obvykle však jde o hodnoty na po-

hled malé, které se neberou v potaz. Já vám 

nyní ukážu, že podobně jako v předchozím 

školním příkladu vznikne velká deformace 

desky i při jejím roztažení o zdánlivě nepatrnou hodnotu. Začneme přípa-

dem na obrázku nahoře, který si můžete vyzkoušet sami. Pokud vezmete 

čtvrtku papíru, na jedné straně ji přilepíte k podkladu a na straně druhé 

posunete o 3 mm (tato hodnota simuluje roztažení desky o 3 mm), vznikne 

na papíru poměrně velká vlnka o výšce cca 18 mm. 

s velikosTí Desky rosTe i Deformace
Při velikosti A4 jsme tedy pokusem zjistili, že u obyčejné čtvrtky papíru 

vyvolá posun o 3 mm deformaci o výšce 18 mm. To je poměrně hodně. Ale 

také víme, že jde jen o malý formát, na velké desce to bude určitě jiné. 

Roztažení větší desky o stejné 3 mm se přece musí projevit menší vlnou! 

Opak je však pravdou. d

3 mm 18 mm
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MATERIálY 
ROZTAžNOST DESEk

V předchozích článcích jste se dozvěděli mnohé o teplotní roztažnosti a dalších 

příčinách kroucení desek. Nyní se podíváme na často nečekané následky zdánlivě 

zanedbatelných příčin. Tento matematický díl seriálu o kroucení desek by se také 

dal nazvat „Kdy milimetry dělají centimetry“.

proč se kroutí desky díl IV.
 Vliv roztažnosti na velikost vlny

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



Deformace metrové desky prodloužené 

vlivem roztažnosti o stejné 3 mm (na 1 003 mm) 

bude oproti malému papíru mnohem větší, 

výška vlny činí celých 34 mm. U třímetrové 

desky je to již 58 mm. Podstatný a v celém 

článku nejdůležitější je fakt, že výška vlny 

(deformace desky) stoupá s velikostí desky, 

a ne naopak, jak by se mohlo na první pohled 

zdát. Zejména u velkých desek hraje kritickou 

roli roztažnost i v řádech pouhých jednotek 

milimetrů.

co To v DůsleDku znamená?
Dosazením hodnot uvedených v předchozích 

článcích do rovnice zjistíme, že k prodloužení 

třímetrové PVC desky vlivem roztažnosti 

o pouhé 3 mm dojde již při rozdílu teplot 14 °C, 

což je i v interiéru zcela běžné! Jinak řečeno, 

při změně teploty o +14 °C vznikne na přišrou-

bované nebo přilepené PVC desce vlna o výšce 

bezmála šest centimetrů. Pro zajímavost 

můžeme ještě vypočítat maximální vlnu při 

pravděpodobném rozdílu teplot v exteriéru, 

který dosahuje až 80 °C (instalace v -10 °C, 

v létě zahřátí na sluníčku na +70 °C). Potom 

dospějeme k výšce vlny 13,7 cm. Fixací této 

deformace překročením teploty skelného pře-

chodu (viz HSW info 3/2010) potom můžeme 

během několika málo dní dospět až k takové 

deformaci, jako je na obrázku vlevo dole.

přesnosT mĚření
Deformace desky není úplně snadné spočítat. 

Pro jednoduchý výpočet je možné využít 

Pythagorovu větu a představit si, že se deska 

zlomí uprostřed, viz obrázek zcela nahoře. Pro 

velmi malé roztažení desky jsou tyto hodnoty 

dostatečně vypovídající, respektive jsou o cca 

13 % vyšší, než jsou reálné hodnoty. Pro přes-

nější údaje uvedené zde v článku jsem uplatnil 

výpočty s využitím mnohem přesnější 

Huygensovy rovnice o délce vlny, která udává 

přesnost 0,5 %. c

Odkazy na předchozí články o kroucení desek

Proč se kroutí desky díl I. - http://www.floowie.com/cs/cti/hswinfo-3-10-web/#/

strana/26/

Proč se kroutí desky díl II. - http://www.floowie.com/cs/cti/hsw-info-1-2011/#/

strana/20/

Proč se kroutí desky díl III. - http://www.floowie.com/cs/cti/hsw-info-3-2013#/

strana/22

předpokládaná výška vlny na pVC a hliníkové desce
za obvyklých podmínek (maximální rozdíl teplot 60 °C)

b

3 m dlouhá deska
přišroubovaná v rozích

Vplast ≈ 116 mm     V hliník ≈ 68 mm 

Příklad počítá s roztažením PVC desky o 12 mm a hliníkové desky pouze o 4,3 mm. 

Přestože je hodnota roztažnosti na hliníkové desce velmi malá, stále vzniká vlna 

o značné výšce.

Pro jednoduchý 

výpočet je možné 

využít Pythagorovu 

větu a představit si, 

že se deska zlomí 

uprostřed

prohnutá deska
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TECHNOlOgIE 
Hp LATEX

Na veletrhu MoOD 2013 (Meet only Original Design), který se uskutečnil v září 

v Bruselu, prezentovala společnost HP své portfolio tiskových technologií 

a partnerských řešení pro zakázkové interiérové dekorace. 

Interiérové dekorace 
s technologií Hp Latex na moOD 2013

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

Show měla za cíl inspirovat interiérové návr-

háře a architekty. Digitální tisk je dnes připra-

ven dekorovat na přání nábytek, tapety, textil, 

sklo i podlahy. Na stánku HP si návštěvníci 

mohli prohlédnout živé ukázky využití latexo-

vé tiskárny a softwaru HP WallArt. Z první 

ruky tak viděli, jak se vyrábí řada kreativních 

aplikací, které odrážejí nejnovější trendy 

na trhu.

“Návrháři interiérů neustále hledají způsoby, 

jak vyjádřit svou kreativitu, postihnout nové 

trendy a vytvářet vlastní kreace poskládané 

z mozaiky nápadů, tak aby splnili požadavky 

dnešních zákazníků,“ je přesvědčen Terence 

Raghunath, Business Development Manager 

společnosti HP. Toho lze účinně a efektivně 

dosáhnout s využitím technologií HP. „Naše 

nejnovější řešení umožňují návrhářům 

snadno vytvářet jedinečné, vysoce kvalitní 

produkty, které lze instalovat hned po vytiště-

ní,“ dodává Terence Raghunath.

ZDRAVOTNí NEZáVADNOST
Kromě reprodukcí uměleckých pláten, textilií, 

nábytku a grafiky jsou HP latexové tech-

nologie ideální pro zakázkový potisk tapet, 

které odpovídají individuálnímu vkusu nebo 

poskytují komerčním firmám jedinečný prvek 

jejich identity.

Důležitým argumentem pro úspěch latexové 

technologie je řada ekologických certifi-

kátů, které HP latexové inkousty získaly. 

Nejprestižnější je Greenguard Certification, 

dosvědčující, že se z inkoustů neuvolňují 

žádné prchavé látky VOC a tisky mohou být 

umístěny i ve školách a prostorách pro děti. 

To je důležité jak pro soukromé interiéry, tak 

pro hotely, zdravotnická zařízení a jiná citlivá 

prostředí včetně restaurací. 

TApETy JSOu DOmINANTNí
Jedním z největších trendů pro komerční 

i rezidenční trh jsou designové stěny. Poptáv-

ka po individuálně přizpůsobeném interiéru 

rychle roste u spotřebitelů, ale zejména 

u designérů, kteří hledají nové způsoby, jak 

vyhovět vkusu a požadavkům zákazníků 

a vyjádřit hodnoty a emoce soukromých 

i firemních klientů. „Řešení od společnosti HP 

a našich předních partnerů umožňuje velmi 

rychlou spolupráci mezi designérem a posky-

tovatelem tiskových služeb, což zjednodušuje 

celý proces od návrhu až po montáž,“ uzavírá 

Terence Raghunath. c
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Interiér s latexem v praxi

Jednou z odpovědí na nářky o mizivých maržích u velkoobjemových zakázek je 

hledání nových trhů. Interiérová tvorba rozhodně patří mezi aplikace, kde se 

nejedná pouze o cenu za metr čtvereční tisku. Do ceny se promítne i kreativita 

s fortelností a trh to akceptuje. 

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

Společnost HP ráda prezentuje myšlenku inte-

riérové tvorby. Vhod jí proto přišla spolupráce 

s významným designérem Karimem Rashi-

dem. Ten využil HP latexovou technologii při 

rekonstrukci baru hotelu nhow v Miláně.

hoTelový nhoW Bar v milánĚ
Moderní hotel nhow v italském Miláně patří 

do španělského hotelového řetězce NH. Na-

chází se v srdci městské módní čtvrti. Charak-

terizuje ho elegantní minimalistický design 

a mimořádná architektura. 

„Hrál jsem si s barvami, tvary a materiály, 

které odrážejí duch digitálního věku,“ řekl 

Karim Rashid. Nový interiér svými motivy 

vyjadřuje smysl pro připojení, je poutavý, ba 

přímo s návštěvníkem flirtuje. Slouží však 

i jako prostředník pro jednání. Pro hotel nhow 

v Miláně je charakteristickou barvou oran-

žová. „Rozhodl jsem se ji zdůraznit v celém 

baru. Barevnost tedy vychází z kombinace 

bílé, oranžové, chromu a zlata s odstínem 

limetky. Návrh je vytvořen tak, aby v hostech 

vyvolal pocit energie. Čerpal jsem inspiraci 

z designových proudů ze Španělska, Portugal-

ska a Itálie,“ dodal Rashid.

Pozoruhodným prvkem jsou dvě velké plochy 

zrcadel ozdobených prostorově působícími 

geometrickými tvary. Tato grafika vznikla po-

tiskem čirého samolepicího filmu na latexové 

tiskárně HP Designjet 28500. Ten byl následně 

nakašírován na plochu zrcadel, která měří 540 

× 90 cm a 825 × 90 cm. Dalším interiérovým 

prvkem vyrobeným pomocí digitálního tisku 

jsou stolky. Jejich polypropylenové desky byly 

potištěny UV inkousty přímo na flatbedu. 

Následně na ně byla nanesena hrubá vrstva 

ochranného laku, který stolkům zajišťuje 

dlouhou životnost, robustnost a atraktivní 

vzhled. Tyto prvky jsou dominantní v celém 

interiéru a jsou podtrženy sladěním ostatních 

barev.

S využitím velkoplošného digitálního tisku se 

Karimu Rashidovi podařilo vytvořit bujnou 

grafiku jako součást jedinečně stylizované-

ho interiéru nhow baru. Výsledkem je zcela 

nový bar o ploše 50 m2, kterému další optický 

prostor poskytla použitá zrcadla. c
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SOFTWARE 
ONyX VERZE 11

Změna celého čísla verze z 10 na 11 signalizuje větší změnu 

než jen nové logo produktu. V propagačních materiálech je 

uvedeno 21 větších změn a vylepšení, pojďme se tedy podí-

vat na hlavní z nich.

Změny jsou jak v oblasti praktických funkcí pro výrobu 

zakázek, tak v části pro ovlivnění barevnosti a tvorby ba-

revných kalibrací. Stávající uživatelé programu se nicméně 

nemusí obávat, tradiční uspořádání základních oken a funk-

cí zůstalo zachováno, po přechodu na verzi 11 lze plynule 

pokračovat v práci.

oTevření zakázky k Tisku
První změnu zazname-

náme již při otevírání 

zakázky k tisku. Nově si 

můžeme k zakázce doplnit 

různé informace pro tisk, 

jakousi průvodku (Job 

Ticket), která je nadále 

spojena se zakázkou, 

může se v průběhu práce 

doplňovat, měnit, a hlavně 

lze pak podle klíčových 

slov zakázky, a to včetně 

názvu úlohy, vyhledávat 

nebo filtrovat zobrazení 

zakázek ve frontě.

možné Deformace
Po otevření zakázky v modulu Job Editor (dříve Preflight) lze 

nově upravovat velikost zakázky i neproporcionálně, tedy 

S koncem roku 2013 přichází tradiční dodavatel softwarových ripů pro 

velkoformátové tiskárny, firma Onyx Graphics, s novou verzí svého 

hlavního stejnojmenného produktu, zahrnujícího dnes verze Onyx Thrive, 

Onyx ProductionHouse, Onyx PosterShop, Onyx RIPCenter. 

Onyx verze 11 nastupuje
václav poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

deformovat, natahovat, 

zkracovat zakázku. To 

může významně pomoci 

při potřebě napasovat tisk 

do předem daného rozmě-

ru, například na nějakou 

tabuli, která je v praxi 

často o kousek delší nebo 

širší, než je velikost do-

daného podkladu k tisku. 

Pak malá deformace moti-

vu nemusí být vůbec vidět, 

ale významně pomůže při 

polepování, při aplikaci.

Ovládání změny velikosti je jednoduché, vedle políček pro 

velikost v % je malý zámek, ve výchozím stavu je zamče-

ný, velikost se tedy mění proporcionálně tak jako dosud, 

po odemčení se umožní deformace. 

Barevné náhleDy
V okně náhledu na tisko-

vý materiál v základním 

modulu RIP-Queue před 

tiskem je nyní vidět přímo 

barevné náhledy zakázek 

tak, jak jsou rozloženy 

na materiál, lze tak lépe 

kontrolovat a případně 

korigovat vzhled budou-

cího tisku. Tím lze omezit 

případné chyby a snížit 

zmetkovitost výroby. Kro-

mě modulu Onyx Layout 

Tool však zatím není mož-

né pomocí myši měnit polohu jednotlivých úloh při skládání 

na tiskový materiál, jak někdy požadují uživatelé. d
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oTáčení zakázek ve fronTĚ
Užitečnou možností, po které uživatelé Onyxu volali, je možnost otáčení 

zakázek přímo ve frontě úloh k tisku bez nutnosti zakázku znova otevírat 

v Job Editoru. To je možné přímo přes Vlastnosti úlohy, kde je také možná 

změna velikosti včetně neproporcionální volby a práce s průvodkou Job 

Ticket. Nově je ve Vlastnostech úlohy i plnobarevný náhled. Zakázky lze 

otáčet i přímo při otevírání v případě, že nezaškrtneme volbu Otevřít v mo-

dulu Job Editor a necháme zakázku hned vyripovat.

značky pro lemování Bannerů
Kromě klasických značek (ořezové, pro přelepy při panelování) je zde nově 

funkce Sewing Mark pro doplnění pomocných značek pro lemování ban-

nerů nebo textilu. Zde si lze nadefinovat po stranách tisku linky, které se 

vytisknou, a pak lze podle nich motiv po stranách lemovat, a to i v kombi-

naci s panelováním velké zakázky. Lze zvolit různé typy, barvy a tloušťky 

těchto pomocných čar.

 

Tyto značky lze, jako řadu dalších předvoleb, uložit do šablony a aplikovat 

je při otevírání dalších zakázek. Tím se tvorba typických opakovaných 

aplikací s lemováním významně zjednoduší a zrychlí.

už nyní k Dispozici
Verze Onyx 11 je k dispozici od listopadu 2013 pro stávající uživatele Onyxu 

7–10 v rámci aktualizačního produktu Onyx Advantage nebo pro nové 

instalace sw ripu Onyx. c

Další vylepšení ve zkraTce
K dispozici jsou další změny a vylepšení. Nyní 

již jen v krátkosti, podrobně se na další novin-

ky podíváme příště.

1 Knihy vzorníků (Swatch Books) dovolují 

přesné doladění tisku libovolné barvy 

včetně přímých barev a změřených barev 

pomocí tisku speciálně generované barevné 

škály.

2 Nová je funkce ChromaBoost v modulu 

kalibrace barev pro zvýšení jasnosti barev 

u médií s malým barevným rozsahem.

3 Řada dalších menších vylepšení je obsažena 

v kalibračním modulu, zlepšená je podpora 

měřicích přístrojů.

4 Rozšířená možnost nastavení pro řezací 

plotry v modulu Cut-Server.

5 Nové verze překladače postscriptu Jaws 

a Adobe PDF Engine pro lepší zpracování 

postscriptových dat.

6 Nové testovací obrázky pro posouzení tisku 

na běžných a backlitových materiálech.

7 Zlepšená správa sw licencí programu Onyx 

Thrive.

Aktuální verze 
přináší víc, než jen 
nové logo produktu. 



Budoucnost patří aluminiu?
 My si myslíme, že ano. A proto dále rozšiřujeme řadu hliníkových  

 sendvičových desek pod zkráceným označením Production ACP.

 Pokud, tak jako my, sázíte na pevnost, odolnost a dobrý vzhled…

ACP je zkratka pro Aluminium Composite Panel

ACP je deska s černým jádrem z polyetylenu

ACP je deska o celkové síle 3 mm

ACP Budget je deska o tloušťce vrstvy hliníku 0,12 mm

ACP Eco je deska o tloušťce vrstvy hliníku 0,21 mm

ACP je deska o tloušťce vrstvy hliníku 0,30 mm 

Hliníkové sendvičové desky z řady Production zakoupíte již od 256 Kč/m2.

www.hsw.cz

…využijte potenciál hliníkových sendvičových desek ACP.

Brno • MANAG, Kaštanová 489/34, 620 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

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

Praha 9 • VGP Park, D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz
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cAT cuT láká interiérový design

Brněnská společnost CAT CUT vždy patřila k technologicky dobře vybaveným 

provozům. Pro posílení této pozice v ní nedávno instalovali tiskárnu Durst Rho P10 

250, která nabízí velmi vysokou kvalitu tisku spolu s průmyslovou produktivitou. 

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

Investice se uskutečnila za podpory Evropských fondů 

v rámci Operačního programu Životní prostředí a má 

pomoci firmě prosadit se na nových trzích. Nová technolo-

gie se též uplatní v zajímavém projektu, kterým je sdružení 

významných firem na českém trhu, pod názvem Czech 

Deco Team. Firma CAT CUT je jedním ze zakládajících členů 

tohoto sdružení. 

DursT se osvĚDčil
„Po zkušenostech s modelem Rho 700, který provozujeme už 

déle než čtyři a půl roku, můžu konstatovat, že stroje Durst 

a HP Scitex jsou technologie, které dokážou opravdu spoleh-

livě pracovat v třísměnném provozu. Od tiskárny Durst Rho 

P10 250 očekáváme stejnou spolehlivost a chceme s její po-

mocí nabídnout vysoce kvalitní grafiku do několika tržních 

segmentů. Kromě klasické reklamní produkce a prostředků 

POP jde především o interiérové dekorace,“ konstatoval 

Josef Blahůšek, majitel společnosti CAT CUT. „Máme klienty, 

kteří čekali, až budeme schopni nabídnout tisk v této kvalitě, 

abychom pro ně mohli realizovat zakázky v požadovaném 

rozlišení. Nejčastějším využitím nové tiskárny je přímý po-

tisk desek a speciálních rolových materiálů včetně textilů.“

czech Deco Team
Společnost CAT CUT je členem sdružení Czech Deco Team, 

které je volným svazkem firem a architektů. Tito lidé jsou 

schopni zajistit prakticky veškeré služby týkající se zařízení 

interiérů budov. Na realizacích se podílejí pouze přímí vý-

robci a dodavatelé bez prostředníků. 

„Myšlenka sdružení Czech Deco Team je zajímavá nejenom 

pro klienty, ale i pro jeho členy,“ vysvětluje Josef Blahůšek. 

Jeho základní ideou je spolupráce členů sdružení na vzdě-

lávání architektů a designérů, kteří v mnoha případech 

neznají současné možnosti v oblasti dekorací. Dále je to 

řešení dodávek podle specifikace jednotlivých členů. Každý 

z členů nabízí své služby v jiné oblasti, a proto zde nenajde-

te přímé konkurenty. Art directorem sdružení je profesor 

Bořek Šípek, mezi spolupracujícími architekty najdete také 

profesorku Evu Jiřičnou nebo profesora Jiřího Pelcla, takže 

tato aktivita má svou váhu i v odborných kruzích. Sdružené 

firmy jsou schopny spojenými silami dodat opravdu široké 

spektrum výrobků a služeb. 

zkušenosT Je velkou výhoDou
„Máme mnoho zkušeností s potiskem materiálů se složitým 

povrchem, jako je sklo či kov,“ vysvětluje Josef Blahůšek. 

„Pracujeme s ověřenými primery, ovládáme tiskovou chemii 

a naše tisky obstály v náročných podmínkách. Velmi se 

zajímáme i o další novinky pro potisk těchto náročných ma-

teriálů, jako jsou třeba speciální inkousty. Zatím však objem 

zakázek neumožňuje jít touto cestou. Určitě bychom se v bu-

doucnu nebránili provozovat některou tiskárnu například 

v režimu solgelových inkoustů na sklo vypalovaných v peci, 

pokud o tuto technologii bude zájem,“ uzavírá Blahůšek. c

PŘEDSTAVUJEME
TEcHNOLOGIE u NAšIcH kLIENTů

Stěhování tiskárny 

Durst Rho P10 250 

do prostor firmy 

CAT CUT

Designéři mnohdy 

neznají současné 

možnosti v oblasti 

dekorací. V tom 

jim může pomoci 

sdružení Czech 

Deco Team, jehož 

ideou je vzdělávání 

v této oblasti.
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RUBRIKA 
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MANAG, Kaštanová 489/34

620 00 Brno

KRáTCE 
NOVINky

production city 
Light paper cLV 
200 g/m²

Pro výrobu odolnějších krátkodobých pro-

světlených aplikací jsme do nabídky zařadili 

nový papír, který se dá využít také jako 

standardní plakátový papír. Je použitelný 

i na eco solventních tiskárnách, kde je kvali-

ta tisku dostačující pro většinu aplikací.  

Papír s plošnou hmotností 200 g také oproti 

standardní verzi 150 g/m2 lépe odolává vlhkos-

ti. Materiál je dostupný v šíři 1,4 m s návinem 

role 100 m. Zaujme určitě i cenou 25 Kč / m2. 

Papír je samozřejmě recyklovatelný a ohledu-

plnost k životnímu prostředí ještě zdůrazňuje 

certifikát Forest Stewardship Council (FSC), 

který dokazuje, že základní surovina pochází 

z šetrně, sociálně prospěšně a ekonomicky 

životaschopně obhospo dařovaných lesů. Jeho 

používáním tak napomáháte chránit ohrože-

né a devastované světové lesy. c

Jako součást zážitkové kampaně k uvedení 

nového špičkového tabletu HP ElitePad 900 

pro náročnou klientelu se uskutečnil projekt 

polepu rychlovlaků ve Velké Británii. 

Celopolep lokomotiv byl realizován na dvou 

tratích, které jsou oblíbené jako trasy služeb-

ních cest. Atraktivní grafika byla vytištěna 

na tiskárně HP Scitex TJ8350 a je nasazena 

na dvou tratích železniční sítě společnosti 

First Great Western po dobu šesti měsíců. Kro-

mě cestujících ji uvidí i obyvatelé měst a řidiči 

na západě a jihu Anglie. Kampaň na HP Elite-

Pad 900 je zaměřena především na byznysme-

ny, kteří představují většinu zákazníků First 

Great Western. Součástí kampaně jsou kromě 

grafiky také praktické ukázky nového tabletu 

přímo na palubě soupravy.

Dvojice vlaků absolvuje svou trasu v průměru 

třikrát denně, takže přímo osloví přibližně 

12 000 lidí. Grafika přitáhne pozornost k nové-

mu produktu a pomáhá HP ElitePad týmům 

komunikovat během cesty přímo s pasažéry. 

Ukazuje se, že vysoce kvalitní tisk může hrát 

klíčovou roli v úspěchu integrované kampaně.

HP ElitePad 900 je tablet zaměřený na fi-

remní klientelu, má tedy mnoho volitelného 

příslušenství. Kromě klávesnic, rozhraní 

a dokovacích stanic stojí za zmínku nabíd-

ka dokovací stanice pro nabíjení až deseti 

tabletů najednou. V HP tedy mysleli i na větší 

společnosti, pro jejichž zaměstnance může 

být HP ElitePad 900 lákavým řešením. Právě 

prezentace mnoha způsobů využití má v praxi 

ukázat potenciálním uživatelům pohodlí 

a funkčnost nového tabletu. c

V polovině roku 2013 se v celé firmě HSW 

Signall, s. r. o., událo několik změn, které 

měly vliv i na dnešní fungování brněnské 

pobočky. Jedná se zejména o změny v logis-

tice. Po zrušení lokálního skladu zboží se 

brněnská pobočka přestěhovala do areálu 

MANAG v Kaštanové ulici 34 .

Dříve se zboží z Brna expedovalo v rámci 

pravidelných rozvozů dvakrát do týdne na se-

verní Moravu a jedenkrát týdně na západní 

Slovensko. Tyto rozvozy nutily zákazníky 

směřovat své objednávky pouze na určité 

dny. Změna v logistice nyní umožňuje využít 

každodenní objednávání zboží s dodáním ná-

sledující den, nejpozději do dvou dnů. Věříme, 

že tento způsob dopravy pomůže zákazníkům 

k větší flexibilitě. 

koho na poBočce naJDeTe?
Obchodní zástupci tráví většinu času u zákaz-

níků, mají tu však zázemí. Janu Kyselákovou, 

odpovědnou za oblast severní Moravy, a Pavla 

Zemánka, který pečuje o zákazníky z jižní 

Moravy a západního Slovenska, tu najdete 

nejspíš jen v dohodnutém termínu. Zato 

telefonní prodej, přesněji Hanu Šrámkovou 

a Ivanu Jandourkovou,  zastihnete pravidelně 

v pracovní dny vždy od 8.30 do 17.00. E-mail 

pro objednávky brno@hsw.cz i telefonní číslo 

212 220 702 zůstávají stejné. Kromě obchodní-

ků a prodejců využívají kanceláře v Brně také 

servisní technici David Zoblivý a Luděk Ščud-

la, ti však spadají pod centrální dispečink. 

Nejrychlejší cestou ke konzultaci technických 

otázek je proto standardní e-mailová adresa 

servis@hsw.cz, na kterou dohlíží technik 

pověřený službou na hot-line.

ráDi vás přivíTáme 
„Snažíme se udělat maximum pro to, aby byla 

Brněnská pobočka 
na nové adrese

kampaň cílená 
na byznysmeny

změna pro naše zákazníky pozitivní a dobře 

ji přijali,“ konstatuje Hana Šrámková. Dnes se 

zboží ke koncovému uživateli dostane v mno-

ha případech dříve, než když se naváželo d 

z Prahy do brněnského skladu a následně ex-

pedovalo dál. Je hezké, že si i nadále zákazníci 

udělají čas zastavit se v kanceláři, kde najdou 

vzorky a vzorníky materiálů, které využijí 

pro své zakázky. „Pro mne je příjemné poznat 

se s lidmi, se kterými většinou komunikuji 

pouze přes telefon. Takovéto osobní setkání 

může mnohdy odstartovat velmi příjemnou 

spolupráci,“ uzavírá Hana Šrámková. c



KRáTCE

NOVINky

Produktivita a efektivita práce souvisí 

od nepaměti s pořádkem. A platí to i pro sign-

making, o tom asi není sporu. 

Aby vám i nám někteří výrobci tiskových 

médií usnadnili v tomto ohledu život, přišli 

s drobným vylepšením samolepicích štítků 

na krabicích s rolemi materiálu. Říká se mu 

„Piggyback Labels“ a v podstatě se jedná o dvo-

jitou nebo perforovanou samolepku, jejíž část 

si z krabice odloupnete a nalepíte například 

do dutinky role, na naši fakturu nebo dodací 

list. Belgický MACtac postupně přechází 

na tento druh štítkování u všech vyráběných 

médií, německý Neschen tyto samolepky pou-

žívá zatím jen u části svých produktů. Pokud 

chcete mít pořádek v načatých rolích, které 

stojí vedle tiskového stroje, nebo jste nuceni 

nějaký materiál reklamovat, štítek obsahující 

nejen jméno, ale také například konkrétní 

šarži zboží bude dobrým pomocníkem. c

piggyback labels

christoph Gamper 
novým cEO Durstu

Společnost Durst Phototechnik AG má 

od května nového generálního ředitele. 

Christoph Gamper nahradil na pozici CEO 

společnosti Dr. Richarda Piocka. Ten se stal 

předsedou představenstva společnosti.

Výměna nebyla náhlým rozhodnutím. Chris-

toph Gamper (na obrázku vpravo přejímá 

ocenění EDP Awards) byl od července 2011 

v Durstu na pozici výkonného viceprezidenta 

odpovědný za průmyslové segmenty Durst 

AG a výstavbu nové textilní divize. Narodil 

se v roce 1970 a vyrůstal v Jižním Tyrolsku, 

základy svých podnikatelských dovedností 

položil v instituci Management Center Inn-

sbruck, dále je pak zdokonaloval na Business 

School Boston. Zastával vedoucí pozice v ně-

kolika firmách. Před nástupem do Durstu pů-

sobil ve firmě Datacolor AG, kde byl odpověd-

ný v Curychu za expanzi v Evropě a následně 

v New Yorku za globální trh firmy. c

Polomatný film o tloušťce 195 µm rozšířil 

naši nabídku materiálů pro podsvícené 

aplikace.

Tento translucentní polyesterový film v bílém 

mléčném provedení se saténovým povrchem 

odolným proti poškrábání a s krátkou dobou 

schnutí je opatřen speciálním coatingem pro 

absorpci inkoustu a rozptyl světla.

Poskytuje výrazně syté barvy při prosvícení 

výtisků tištěných zejména na eco solvent-

ních tiskárnách. Grafika má věrný Day & 

Night efekt, tedy brilantní barevnost nejen 

večer, ale i za dne při vypnutém zdroji světla. 

Navzdory příznivé ceně dosahuje Dialux 418 

optimálních výsledků.

Materiál lze využít na eco solventních, sol-

ventních, UV i latexových tiskárnách. Na HP 

latexových strojích je třeba snížit teplotu 

na max. 100 °C, aby nedocházelo k deformaci 

materiálu. Doporučení pro HP L260 je použití 

módu 16 pass, na L250 lze tisknout v módu12 

pass dle typu motivu. K dispozici je v rolích 

o šířce 1,27 metru s délkou 30 metrů s návinem 

outside. c

Backlit Dialux SI 418 EDp Awards 2013 

Evropská asociace digitálního tisku ocenila 

i pro letošní rok nejlepší produkty v různých 

kategoriích. 

Z naší nabídky získalo prestižní ocenění 

Nejlepší produkt pět produktů a další tři 

postoupily do užší nominace. I tyto výsledky 

svědčí o tom, že u nás najdete špičková řešení 

pro velkoplošný digitální tisk a finishing.

muToh
Prestižní ocenění EDP Awards Nejlepší velko-

formátová textilní tiskárna pro rok 2013 patří 

tiskárně Mutoh ValueJet 1638W pro potisk 

sublimačními inkousty. 

Do užší nominace postoupily inkousty Mutoh 

Universal Mild Solvent a tiskárny Mutoh 

ValueJet 1638 a Mutoh ValueJet 2638.

zünD
Švýcarský výrobce stolových obráběcích 

plotrů získal pro svůj řídicí software Zünd 

Cut Center Software ZCC 2,0 ocenění Nejlepší 

řešení pro řízení workflow pro rok 2013. 

V kategorii Nejlepší dokončovací systém typu 

flatbed byl zase oceněn automatický nakláda-

cí a vykládací systém pro stolové plotry řady 

Zünd G3 Move-to. 

DursT
Jako nejlepší hybridní UV tiskárna v ceno-

vé kategorii nad 200 000 eur byla oceněna 

tiskárna Durst Rho P10 250. Stroj je součástí 

řady UV inkoustových tiskáren Rho P10, které 

definují standard kvality pro průmyslovou tis-

kovou produkci. Vstupní model této řady Rho 

P10 160 představujeme na straně 6. c



Může i ekonomický banner vypadat k světu?
 Ano, pokud nese označení Production PVC Frontlit Standard 510

 od HSW Signall. Silný, výkonný, spolehlivý, výhodný.

Plošná hmotnost 510 g/m2

Možno svářet horkovzdušně i vysokofrekvenčně

Certifikace B1 dle DIN 4102

Mnoho dostupných šíří 1,06 / 1,37 / 1,6 / 2,5 / 3,2 / 5 m

Cena 55 Kč/m2

www.hsw.cz

Production PVC Frontlit Standard 510.

Brno • MANAG, Kaštanová 489/34, 620 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
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