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 Latexová technologie (HP Latex)

 Solventní technologie (Mutoh ValueJet)

 Řezání (Summa S Class)

 Ripovací a řezací software (Onyx, Caldera, SAI, WinPLot)

 Print & Cut aplikace

Na co se můžete přijít podívat do našeho brněnského showroomu

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 • P3 Prague, F. V. Veselého 2635/15, 193 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz

Nechce se vám do Prahy? Přijeďte do Brna!
 Pro zájemce z Moravy a Slovenska jsme otevřeli showroom vybavený  

 aktuálními technologiemi a softwarem.
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Nejdůležitější květnovou událostí našeho oboru je určitě 

veletrh Drupa. Uzávěrka HSW info spadá do doby těsně 

před jeho zahájením, přesto i v tomto čísle najdete některé 

novinky, které budou na Drupě představeny.  Očekávání 

jsou značná. Osobně předpokládám, že tento veletrh bude  

zlomovým momentem hromadného nástupu digitálních 

tiskových technologií jako samostatných celků, tedy nejen 

jako doplňku pro klasickou výrobu.  K tomuto přesvědčení 

mě mimo jiné vedou i stabilní meziroční  nárůsty prodejů 

v rozsahu 10–30 % u většiny sledovaných typů technologií.  

Přesto si nemyslím, že bude tento nástup  tak jednoduchý, 

jak všichni shodně tvrdí v marketingových materiálech. 

Zatímco klasické technologie (nejen tiskové) se vyvíjely 

i stovky let, u těch digitálních jde o desítky let, či dokonce 

jednotlivé roky. A tento rychlý růst má kromě jiného za ná-

sledek určitou technologickou a logistickou roztříštěnost 

a nejednotnost. Pokud od Drupy očekávám něco zásadní-

ho, tak právě tlak zákazníků na synergické využití plně 

digitálního workflow.  A to je otázka nejen technologických 

a logistických požadavků. Digitalizace výroby často naráží 

na potřebu zásadních změn ve firmách a podstatně odlišné 

nároky na odbornost mnoha stávajících zaměstnanců.  

Na nedostatek zkušených pracovníků  má vliv i současný 

vyšší ekonomický růst a již zmíněná značná rychlost roz-

voje našeho oboru. Jednou z cest, jak tento problém řešit, je 

výuka studentů odborných škol, jimž jsme se v předchozích 

letech mnohokrát věnovali i v našem časopise. Jednu z nich 

ostatně představujeme i v tomto čísle. Škola však pocho-

pitelně nemůže aplikovat nejnovější trendy tak rychle, jak 

by bylo potřeba. Jednou z osvědčených cest, jak si v bu-

doucnosti zajistit pracovníky na potřebné odborné úrovni, 

je průběžné zapojení studentů do běžné výroby formou 

dlouhodobých stáží či pravidelných brigád. Ve spoustě 

vyspělých zemí je to nezbytná součást vzdělávání, jíž se 

účastní nejen velké firmy, ale i drobní živnostníci. Zkuste se 

tedy poohlédnout i na školách. Je to sice dlouhodobé řešení, 

ale přináší o to spolehlivější výsledky.

Jan Bejček 
redaktor HSW info
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pŘEdSTAVujEmE 
nOvá řADA TISkáREn HP LATEx

HP Latex 5xx
Nabídka latexových tiskáren s pracovní šířkou 1,6 metru se opět 

rozrostla. Modely HP Latex 560 a 570 přinášejí vyšší produktivitu, téměř 

bezobslužný provoz a v případě modelu 570 i výrazně nižší náklady.

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

Nové tiskárny směřují ke středním až velkým poskytova-

telům tiskových služeb, kteří se potýkají se stále rostoucím 

objemem výroby a zároveň tisknou zakázky na média 

s šířkou do 1,6 metru.

PRo KoHo JSoU Nové moDELy?
Když se podíváme na rychlost tisku, zjistíme, že modely 

560 a 570 se v tomto směru neliší a oba dosahují maximální 

rychlosti interiérových výstupů 23 m2/hod. Celková produk-

tivita je ale výrazně vyšší než u stávající vlajkové lodi flotily 

latexových tiskáren HP – HP Latex 360. Rozdíl je ve výbavě 

a určení.

Model HP Latex 560 využijí firmy, jež potřebují lépe zvládat 

nárazový nápor zakázek a přitom zachovat kontinuální vy-

sokou kvalitu i při opakovaném tisku. Model HP Latex 570 

je navržen pro firmy, jež na svých tiskárnách zpracovávají 

velké objemy zakázek a hledají stroj, který lze snadno inte-

grovat do firemního workflow. Díky zásobníkům s objemem 

tři litry poskytuje tiskárna citelně nižší náklady na tisk.

Nová řEšENí
Oba nové modely přinášejí několik konstrukčních změn. 

Na první pohled zaujme robustní odvíječ a navíječ, který 

zvládne role s hmotností do 55 kg. Proces vytvrzování 

latexového inkoustu se urychlil a probíhá v uzavřené části 

tiskárny.

Změnil se i systém zakládání rolí, takže tiskárna je rychleji 

připravena k tisku. Automaticky se optimalizuje sklon 

média vyjíždějícího po tisku ze stroje. Obsluha má díky pod-

světlenému prostoru lepší možnost vizuální kontroly tisku.

U modelu HP Latex 570 je nad strojem soustava signálních 

světel, která indikují stav tiskárny, a pokud je třeba, doká-

žou rychle přivolat obsluhu.

PRoFiLAcE A KoNTRoLA
U obou tiskáren je součástí standardní výbavy zabudovaný 

spektrofotometr, s jehož pomocí lze snadno vytvořit profil 

média. Především však zajišťuje barevnou konzistenci tisku 

a automatickou kalibraci tiskárny. Barevnou odchylku 

udržuje na úrovni menší než 2 dE2000. c

Oba modely HP Latex 

560 i HP Latex  570 

mají zabudovaný 

spektrofotometr

Díky zásobníkům 

s objemem tři litry 

poskytuje HP Latex  

570 citelně nižší 

náklady na tisk

Oba nové modely 
přinášejí několik 
konstrukčních změn. 



pŘEdSTAVujEmE 
nOvInkA zünD
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Pomocí QR kódu 

načtete video 

ukazující práci 

deskového plotru 

Zünd D3 s dvojicí 

můstků s nástroji

Uvedení nové 

řady Zünd D3 

bylo opředeno 

tajemstvím

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

Finishing má jméno
zünd D3
Na veletrhu Drupa 2016 představila společnost Zünd Systematechnik AG revoluční digitální 

řešení v oblasti finishingu. Nová řada deskových plotrů Zünd D3 přináší výjimečnou 

produktivitu a nepřekonatelnou kvalitu řezu. To je výsledkem dokonalé symbiózy mezi 

inteligentní regulací a jemnou mechanikou. Výkon lze navíc zdvojnásobit.

Impulzem pro vývoj nové řady D3 jsou rostoucí objemy digi-

tálně tištěných obalů i zakázek u poskytovatelů tiskových 

služeb. Technologie pro finishing jsou investicí na mno-

hem delší období, než jsme zvyklí u tiskových technologií. 

Uživatelé proto vítají vysokou flexibilitu operací, které lze 

na deskových plotrech provádět. 

zDvOjnáSOBEní výkOnu
Na první pohled se zdá konstrukční řešení velmi přímočaré 

– místo jednoho můstku s pracovním nástrojem se u řady 

D3 mohou nad pracovní plochou pohybovat můstky dva.

Toto řešení vyžaduje sofistikované řízení. Digitální deskové 

plotry Zünd předchozích modelových řad dokážou pracovat 

díky systému Automatic Router Bit Changer – ARC – až 

s osmi nástroji, které se podle potřeby automaticky mění. 

Nyní jsou nároky na řídicí software ještě vyšší. Nejen že řídí 

dva pracovní nástroje pohybující se vysokou rychlostí, musí 

také zohlednit nejefektivnější navazování těchto operací 

s ohledem na materiál a jeho polohu na pracovním stole. 

Zároveň probíhá spolupráce s manipulačním robotem, který 

dokáže nakládat materiál a odebírat hotové výrobky. Řídicí 

software Zünd Cut Center (ZCC) se ukázal jako jeden z nej-

efektivnějších nástrojů pro zvýšení produktivity.

jEnOm TO, cO POTřEBujETE
Řezací systémy Zünd jsou založeny na modulární koncepci, 

která poskytuje větší flexibilitu a přizpůsobivost než jaké-

koli jiné řešení na trhu. Tento jedinečný systém umožňuje 

konfigurovat a aktualizovat plotry podle měnících se potřeb 

uživatele. Dovoluje investici do nástrojů rozdělit na více 

etap a tak rozložit financování na delší období. 

Nepřekonatelná produktivita plotrů řady D3 vychází z po-

užití inteligentní řídicí techniky, robustních systémových 

komponent a sofistikovaných nástrojů. Dokonalá koordi-

nace všech prvků maximálně přesného systému zajišťuje 

optimalizaci pracovního postupu výroby. c
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pŘEdSTAVujEmE 
LAmInáTORy

Na obrázcích 

nahoře je zadní 

ovládací panel,  

odkládací polička  

a výsuvná kapsa na 

volně laminované 

materiály.

Na obrázku vpravo 

výsuvné tyče.

neschen
coldlam
a Hotlam
se vracejí

Neschen Coldlam a Hotlam byly svého času nejoblíbenějšími laminátory nejen 

na našem trhu. Nyní se vracejí zpět v ještě vyšší výbavě a za dostupnější ceny.

Neschen Coldlam a Hotlam byly vždy vnímány jako profe-

sionální laminátory. Jejich většímu rozšíření však bránila 

vyšší cena, zejména v pneumatické verzi. Nyní se Neschen 

vrací k výrobě vlastních špičkových laminátorů a my 

můžeme být pyšní na to, že jejich konstrukce pochází České 

republiky.

NEScHEN ALiAS FLEXiLAm
Ve chvíli, kdy se firma Neschen poohlížela po kvalitních 

laminátorech vyráběných na evropském trhu, neměla moc 

na výběr. Většina laminátorů prodávaných v Evropě totiž 

pochází z Číny nebo jsou konstruovány s ohledem na dosa-

žení nízké ceny tak, aby bylo možné konkurovat lamináto-

rům původem z Asie. Neschen však chtěl především kvalitu. 

To znamená pneumatické ovládání, silné a odolné válce, 

dosažení vysokého tlaku a jednoduché ovládání jednočlen-

nou obsluhou. Jedny z mála evropských strojů, které se 

blížily nárokům odborníků v Neschenu, byly laminátory 

české značky Flexilam. Proto na konci loňského roku spojili 

Neschen a výrobce flexilamů své síly a navrhli nový typ 

laminátoru vycházející z původního nejvyššího pneumatic-

kého modelu Flexilam S165 s pracovní šířkou 165 cm.

NoviNKy U NEScHEN coLDLAm/HoTLAm
Ač může být základní konstrukce těchto laminátorů mnoha 

českým uživatelům značky Flexilam povědomá, ve spolu-

práci s německými inženýry došlo k jejich podstatnému 

vylepšení. Jde o výrazné zrychlení stroje, různé speciální 

doplňky, jako jsou výsuvné odkládací stoly, výklopné tyče, 

vyhřívání válců až na 130 °C, zdvojený ovládací panel, 

umístěný z obou stran stroje, vylepšený digitální displej 

s možností individuálního nastavení atp. V dané třídě se tak 

stal laminátor Neschen nejen nejvybavenějším a nejpro-

duktivnějším strojem na trhu, ale dle překvapené reakce 

některých konkurenčních výrobců i strojem celosvětově 

nejlepším, pokud jde o poměr cena/kvalita.

DiSTRiBUcE NA čESKém TRHU
Výhradním distributorem laminátorů Neschen na čes-

kém trhu je HSW Signall. Pro mnohé uživatele bude jistě 

překvapením, že přes všechna vylepšení zůstává cena strojů 

na našem trhu stejná jako u původní řady Flexilam. Pokud 

navíc v letních měsících využijete speciální akci, je možné 

cenu ještě snížit. Díky vynikající kvalitě a renomé firmy 

Neschen má výrobce aktuálně objednávky na více než 70 la-

minátorů, a tak je třeba počítat s delší dodací lhůtou. Věříme 

však, že se každému, kdo stojí o špičkový laminátor nejvyšší 

třídy za překvapivě dostupnou cenu, vyplatí několik měsíců 

počkat. O více informací prosím piště na e-mail: jan.bejcek@

hsw.cz nebo navštivte www.neschen.com. c

Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz
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pŘEdSTAVujEmE
TEcHnOLOgIE u nAšIcH kLIEnTů

Firma Copyvait, s. r. o.,  sa v rámci Košíc a východného Slovenska vyprofirovala ako tlačové 

centrum zacielené predovšetkým na veľkoplošnú tlač s výrazným zameraním na vysokú kvalitu 

výstupov. Komplexné grafické, tlačové a plánografické služby ponúka na množstve produkčných 

strojov. 

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

Svoje portfólio v poslednom čase rozšírila o novú prevádzku v unikátnom 

kultúrnom centre a otvorenej zóne pre umenie, kreativitu a spoluprácu 

Tabačka Kulturfabrik v Košiciach. Firma tu v nových priestoroch pre-

vádzukuje aj svoj najnovší technologický prírastok –  latexovú tlačiareň 

HP Latex 370. Tá oproti svojim predošlým modelom prináša možnosť 

nielen šesťfarebnej tlače v rozlíšení 600 dpi, ale vďaka rozšíreniu o set s 

trojlitrovými atramentmi aj možnosť produkčnej tlače. Rýchlosť, kvalita 

a tlačové náklady predstavujú unikátne riešenie, ktoré nie je kompromi-

som, ale akousi vyladenou súhrou. Tlačiareň je ovládaná ripom Caldera, 

ktorý pri správnom nastavení vie dosiahnuť až fotografickú kvalitu aj na 

menej nákladných médiách. Pri produkčných módoch tlačiareň dosahuje 

nadštandardné farebné výstupy. 

SKúSENoSTi UžívATEľA
„Výtlačky sú charakteristické kompaktným pocitom vo veľkých plochách, 

zároveň však peknou gradáciou poltónov,“ hodnotí Boris Vaitovič, konateľ 

spoločnosti Copyvait. „Pri tlači v 16bitovej farebnej hĺbke sa proces 

ripovania dát predlžuje na viac ako trojnásobok bežného prepočtu, ale 

dovoľuje vygenerovať výstupy s vysokou ostrosťou v drobných detailoch. 

Drobným nedostatkom latexovej tlače ostáva skutočnosť, že pri operačnej 

teplote zasychania farieb v rozsahu cca od 95 do 110 °C je nevyhnutné pri 

Priestory spoločnosti 

Copyvait v centre 

Tabačka Kulturfabrik

Boris Vaitovič, 

konateľ spoločnosti 

Copyvait, a najnovší 

prírastok do 

technologického 

parku tlačiareň HP 

Latex 370

copyvait 
v centre Tabačka kulturfabrik

výstupoch, kde je vyžadovaná vysoká tvarová 

presnosť, používať médiá v hrúbke 100 a viac 

mikrónov, oproti štandardným 80 mic fóliám. 

Pochopiteľne, kvalita výtlačku nie je len 

otázkou techniky, ale rovnako rozhodujúci je 

aj ľudský faktor. Dlhodobé skúsenosti s pig-

mentovou, solventnou a UV tlačou, pravidelná 

kalibrácia a údržba, to všetko sú kvality, kto-

rými náš tím disponuje, a je to devíza, ktorú 

prinášame do sveta tlačovej produkcie.“

oD NávRHU Po REALizáciU
Firma Copyvait je vybavená kompletným 

postprodukčným spracovaním výtlačkov, ako 

je laminovanie s UV ochranou, presné tvarové 

rezanie, kašírovanie a pod. Prináša kom-

plexný a individuálny prístup k zákazníkom, 

a to od grafického spracovania podkladov až 

po finálnu podobu výtlačku či realizáciu  na 

konkrétnom mieste. Viac informácií nájdete 

na www.copyvait.sk. c



michal Kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz
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VÝSTROj A VÝZBROj
HP LATEx 1500

PRAcovNí šířKA A PRoDUKTiviTA
Konstrukce čerpá z osmileté zkušenosti HP 

s využitím latexové technologie ve strojích 

s pracovní šířkou 3,2 metru. Tiskárna potis-

kuje role s touto šířkou do hmotnosti 160 kg 

a průměru 30 cm. Za hodinu potiskne 16 m2 

nejkvalitnějšího backlitu a až 94 m2 billboar-

dového papíru.

PoTiSK TEXTiLU
Flexibilitu tiskárny zvyšuje i řešení pro potisk 

levných textilních materiálů bez podkladové-

ho papíru. Ink Collector je sada pro zachycení 

prosakujícího inkoustu, dokonale jej pohltí, 

a zamezí tak ušpinění rubové strany média.

HP Latex 1500
Nový model latexové tiskárny s pracovní šířkou 3,2 metru se pohybuje v cenové hladině, která umožní 

mnoha firmám střední velikosti produkovat tisky v tomto atraktivním rozměru. Stroj přináší možnost 

pracovat s těžkými rolemi a nabízí spoustu nových funkcí.

Dvě RoLE NAJEDNoU
Řešení Duall Roll je zařazeno do výbavy na ob-

jednávku, ale pro uživatele má velký přínos. 

S jeho pomocí lze najednou potiskovat para-

lelně dvě role s šířkou 1,6 metru a hmotností 

do 70 kg. Diferenciál v navíječi zajistí přesný 

návin dvou rozličných médií.

žáDNý oDPAD 
Konstruktéři využili inspiraci z praxe a dali 

jí profesionální podobu – Media Saver. Až do-

posud se muselo při zavádění média obětovat 

prvních několik desítek centimetrů nebo bylo 

třeba k tiskovému médiu přilepit pás levnější-

ho materiálu a s jeho pomocí roli založit. 

EFEKTiviTA PRovozU
Provozní náklady snižuje použití inkous-

tových zásobníků s objemem pět litrů. 

Prosvětlení LED diodami zajišťuje snadnou 

vizuální kontrolu grafiky a signalizace nad 

strojem umožňuje pracovníkům odpovědným 

za provoz technologií velmi rychle zjistit stav 

tiskárny.

FoRmáTováNí výSTUPů
Další vychytávkou z volitelné výbavy je sys-

tém pro podélné formátování výstupu rovnou 

po tisku. In-line Slitters je sada čtyř řezacích 

koleček, která se snadno nasazují i demontují 

a výrazně zvyšují efektivitu dokončování. c
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VÝSTROj A VÝZBROj

HP LATEx 1500

DAy NiGHT GRAFiKA
Automatický systém kontroly pozice grafiky 

s přesností registrace 2 mm zajistí dokonalý 

vzhled prosvětlené grafiky jak ve dne, tak 

v noci. Systém neřeší úpravu polohy me-

chanicky, ale průběžnou kontrolou pozice 

a propočtem dat. Třetí generace latexových 

inkoustů se postará o syté barvy.

PoLEPy DoPRAvNícH PRoSTřEDKů
V oblasti grafiky k polepu dopravních 

prostředků jsou latexové inkousty velmi 

oblíbené. Jejich flexibilita dovoluje potištěné 

fólie nahřívat i pohodlně natahovat, protože 

vrstva inkoustu se těmto tvarovým změnám 

přirozeně přizpůsobí.

TAPETy
Doménou latexové technologie jsou interiéro-

vé dekorace. Digitálně potisknutelné tapety 

jsou fenoménem, který umožňuje získání 

zajímavých zakázek a je často důvodem pro 

investici do latexové tiskárny. Díky možnosti 

potiskovat dvě role najednou, vysoké produk-

tivitě a přijatelné ceně je zřejmé, že tiskárna 

HP Latex 1500 bude velice žádaná. 

NáRočNé iNTERiéRy
Latexové inkousty HP 881 mají nejvyšší stu-

peň certifikace Greenguard. Výstupy z nich 

lze aplikovat v prostorách, kde se dlouhodobě 

zdržují děti, jako jsou školky, školy a dětské 

pokoje. S oblibou se používají i k dekoraci 

prostor ve zdravotnickém prostředí.

REPRoDUKcE UměLEcKýcH DěL
Potisk malířského plátna je velmi vhodná 

aplikace pro latexové technologie. Reproduk-

ce uměleckých děl jsou vysoce kvalitní, mají 

velmi dobré barevné podání, a především 

nejsou zdrojem nežádoucího zápachu. Late-

xové tiskárny se využívají v mnoha muzeích 

k tisku reprodukcí obrazů. 

SoFT SiGNAGE
Dosažení srovnatelně sytých barev na tex-

tilních médiích umožňuje kromě latexové 

technologie pouze sublimace. Reklamní 

potisk textilu má významně rostoucí tendenci 

a trendy naznačují, že tento růst potrvá ještě 

dlouho. c

Typické aplikace
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ROZHOVOR 
IvA BASTLOvá

V posledních letech jsme svědky významné renesance 

tapet. Proč k tomu dochází?

Tapety jsou dle mého názoru interiérový doplněk, který se 

snadno vymění a není příliš nákladný. Může zútulnit někdy 

i velmi fádní interiéry, strohé a neosobní styly jsou dnes 

celkem passé. Takže proto je zájem o tapety větší. 

Co vás na tvorbě dekoru tapet přitahuje?

Asi hravost a dekorativnost, které nejsou například na ná-

bytku tolik žádané. Ten tak často jako tapety nevyměňuje-

me. Není to však tak zábavné, jak se na první pohled zdá. Je 

důležité vyřešit návaznost a velikost vzoru, aby do interiéru 

zapadl a nebyl pouze vytrženou částí z kontextu. Podle 

mě nesmí být tapety dominantní až příliš, pak zabydlený 

interiér zcela pohltí.

Jaké jsou současné trendy?

Stále je velmi oblíbená měděná, která byla dle Akzo Nobel 

barvou roku 2015. Letos byla pro změnu vyhlášena touto 

barvou okrově zlatá, a tak můžeme očekávat na tapetách 

i tyto odlesky. Také se často používá jemná růžová, takový 

zapudrovaný odstín – mimochodem růžová je podle Panto-

ne barvou roku 2016. Z motivů vede stále geometrie, kterou 

pomalu dohání poetická inspirace uměním. 

Tapety pro vavex
od designérky Ivy Bastlové
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Na letošním veletrhu bytového a komerčního textilu Heimtextil hájila české 

barvy společnost Vavex 1990 s kolekcí tapet navržených českou interiérovou 

designérkou Ivou Bastlovou. Protože digitálně tištěné tapety mají významný 

potenciál i pro náš obor, požádali jsme ji o rozhovor. 

Hlavním motivem 

kolekce My Home 

jsou hexagony, které 

tvoří motiv květiny. 

Druhou variantu 

představuje 

jemnější motiv bez 

květiny

Zelená s krémovou 

doplněná o zlatou 

metalickou barvu je 

favoritem této kolekce



ROZHOVOR

IvA BASTLOvá

Máte nějaké obzvláště oblíbené realizace?

Možná tu u mě doma! Dělat návrh pro sebe je to nejhorší, 

proto chápu, proč si u mě klienti návrhy objednávají! Těším 

se na potištěné sklo do koupelny a kuchyně, které má být 

realizované tento týden.

Kam bude podle vás produkce digitálně tištěných tapet 

směřovat?

Předpokládám, že cena půjde stejně jako u LED diod dolů 

a stále se bude zlepšovat kvalita. Možná se k tomu přidá i 3D 

tisk… Ale upřímně, nejsem specialista na technologie, ale 

spíše na materiály a koncepty v interiéru.

Co vás zaujalo na možnosti dekorace skla a keramických 

obkladů?

Jak jsem již zmiňovala, tyto možnosti mě velmi baví a často 

je používám. Je to skvělý způsob, jak zajímavě oživit prostor 

– jak privátní, tak veřejný. Jen s těmi motivy je to náročné, 

a pokud se zvolí necitlivě, je to někdy až komické. c

Nová kolekce tapet My home vznikla ve vašem ateliéru. Co 

vás inspirovalo?

My home má být kolekce, která se zabydlí v typickém inte-

riéru, jenž nemá striktně definovaný styl a zařízení se do něj 

přidávalo postupně, jak to často bývá. Hlavní inspirací mi 

byla podlaha, která má za sebou více než stoletou historii 

užívání.

Vavex využívá rovněž digitální latexovou tiskárnu HP 

Latex 360. Pomohla i vám v procesu tvorby?

Ano, před zadáním válců jsme tiskli ukázkové vzorky a ladi-

li velikost vzoru.

Je individuálně dekorovaný prostor luxus, nebo dobrá 

investice?

Když navrhuji interiéry jako celky, často používám vlastní 

motivy. Navrhuji vše na míru od nábytku přes pohovky až 

po tapety. Nechávám pro realizace potiskovat sklo, deskový 

materiál a textil. Nejde však o „laciné“ motivy z fotobanky, 

ale pečlivě zvolenou grafiku, která do interiéru zapadne 

a splňuje představy klientů. Rozhodně to nepovažuji za lu-

xus. Netiskne se přece na všechny plochy, ale pouze na vy-

branou část, která vše podtrhne. Ostatní zařízení nemusí 

pak být finančně náročné a celek je parádní.

HSWINFO ČERVEN  2016        9

Kolekci doplňuje 

motiv nápisů, které 

jasně říkají, jak je čas 

proměnlivý: Now, 

Today, Past, Future... 

V šedém provedení 

s metalickou stříbnou 

útočí tato varianta 

na prodejnost.

Oranžové provedení 

je z kolekce 

nejvýraznější. Tato 

barva je v našich 

interiérech oblíbená, 

jak potvrdil 

v minulosti i průzkum 

agentury Kaspen/

Jung von Matt.

Tapety jsou interiérový 
doplněk, který se 
snadno vymění a není 
příliš nákladný.
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Značka Durst se ve světě produkčních velkoformátových tiskáren stala synonymem kvality 

a spolehlivosti. Málokterá společnost se může pochlubit tak dlouhou historií v oboru, který dnes moderně 

nazýváme vizuální komunikací. 

marek Angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz

Pokud se blíže seznámíte se společností Durst, poznáte, že 

její filozofií je nedělat kompromisy. Cílovou skupinou jsou 

uživatelé, kteří ocení propracovanou konstrukci stroje, jenž 

bude sloužit dlouhou dobu.

DURST RHo P10
Řada tiskáren Rho P10 je vhodná pro poskytovatele tisko-

vých služeb, kteří se zaměřují na tisk velkoformátových 

reklamních aplikací, značení do interiéru i exteriéru, luxus-

ní POS/POP nebo vysoce kvalitní podsvícené aplikace atp. 

Hned od svého uvedení na trh se stala etalonem v segmentu 

střední a vyšší střední třídy. Bezkonkurenční všestrannost, 

výkon a produktivita P10 Series vytvářejí skutečné tržní 

příležitosti pro její uživatele. Co jsou vlastnosti, které se 

podílejí na úspěchu P10?

„DURST“ KoNSTRUKcE
V Durstu jsou přesvědčeni, že špičkové kvality, kterou tato 

kategorie strojů vyžaduje, dosáhnou pouze tehdy, pokud 

budou mít výrobu zásadních částí stroje zcela pod kont-

rolou. Odmítají pouhé skládání stroje z jednotlivých dílů 

nakoupených za co nejnižší náklady u různých subdoda-

vatelů, tak jak je dnes běžné. Ve výrobě Durst vidíte stroj 

vznikat skutečně od počátku, každá tiskárna je vyráběna 

na zakázku a její výrobu provázejí dva konkrétní technici, 

jeden zodpovědný za mechaniku a jeden za elektroniku, 

kteří ručí za dodržení Durst standardů. Základní konstrukč-

ní díly stroje jsou vyrobeny z hliníku, který v Durstu sami 

s vysokou přesností obrábějí ve svém CNC centru. Ne-

kompromisní přístup ke konstrukci vyžaduje mimořádná 

technologická řešení dosahující přesnosti v řádu mikrome-

trů. Výsledkem je stroj, na nějž se uživatel může spolehnout 

i ve vysokém zatížení a jenž si udržuje vysokou zůstatkovou 

hodnotu. 

zAměřENo NA FUNKčNoST A PRoDUKTiviTU
U celého výrobního procesu od přípravy dat a nastavení 

tiskárny přes zakládání materiálu po tisk a jeho vykládání 

se Durst zaměřuje na jednoduchou funkčnost, bezobsluž-

nost a produktivitu. Průběžný způsob zakládání média 

omezuje neproduktivní prostoje na méně než 5 % celkového 

času. Automatická registrace materiálu a jednotlivé stupně 

automatizace snižují nároky na počet operátorů. Další 

rozšiřování stroje nesnižuje jeho produktivitu, např. tisk do-

plněný o Light Cyan a Light Magenta zachovává maximální 

rychlost stroje. Při tisku bílou barvou je možný podtisk 

i přetisk současně. Funkce, jež dodává výstupu dostatečně 

syté barvy pro podsvícení a zároveň zachová světlost tisku 

pro správné zobrazení motivu bez podsvícení, pracuje auto-

maticky a na jeden průchod tiskne obraz skládající se z ně-

kolika vrstev (CMYK-W-CMYK). Durst nepodléhá okamži-

tým trendům, pokud nemají nezpochybnitelný přínos pro 

zákazníka. Například i přes rozsáhlý výzkum v oblasti LED 

UV vytvrzování používá Durst tuto technologii jen v méně 

produkčních tiskárnách nebo v kombinaci s tradičním vy-

tvrzováním. Tzv. LED PIN curing zajišťuje přesné umístění 

a setrvání tiskového bodu na materiálu a omezuje tak rizika 

spojená s pouhým LED vytvrzováním, jako je nedostatečné 

vytvrzení tisku ve vysokorychlostních módech.

iNKoUSTy PřESNě PRo vAšE zAKázKy
Správné naladění trojúhelníku inkoust–tiskový systém–ma-

teriál je základem pro bezchybnou realizaci zakázek. Ne kaž-

dý inkoust je vhodný pro každý materiál. Vedle univerzál-

ního inkoustu proto Durst nabízí možnost volby inkoustu, 

který nejlépe odpovídá charakteru zakázek. Např. speciální 

inkoust pro výrobu displejů POP/POS, který je vyladěný pro 

potisk substrátu na bázi papíru (zvládá ovšem i jiné materi-

ály), s širokým barevným rozsahem, minimálním zápachem 

a – zde více než jinde důležitou – nízkou cenou. 

PRověřENý PRo PoTiSK KARToNU A LEPENKy
Výroba zakázek z kartonu a lepenky (displeje, obaly) digitál-

ní cestou vyžaduje znalosti a zkušenosti. Mnoho velkofor-

TEcHNOlOgIE 
DuRST

Durst Rho P10

V roce 2010 otevřel 

Durst v Lienzu 

nejmodernější 

vývojové centrum 

pro digitální tiskové 

technologie

Jednou vidět je lepší 

než stokrát slyšet. 

Stojí za to podívat 

se, jak probíhá vývoj 

a výroba strojů 

Durst. Většina 

ostatních výrobců 

vám něco takového 

neumožní. 
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TEcHNOlOgIE

DuRST

mátových tiskáren se tváří, že tisk takové aplikace není 

problém. Je ovšem rozdíl mezi tiskem a „tiskem“. Lepenka 

reaguje na okolní podmínky (vlhkost a teplota) změnou tva-

ru. Uživatelé z obalového průmyslu často požadují konkrét-

ní typy materiálů, které nejsou k potisku ideální. U většiny 

velkoformátových tiskáren potom reálný produkční výkon 

klesá vlivem opakovaného zakládání a kolizemi materiálu 

s tiskovými hlavami, limitem bývá i univerzální inkoust. 

Durst má rozsáhlé zkušenosti z mnoha instalací v obalovém 

průmyslu. Základním doplňkem pro potisk lepenky a kar-

tonu je speciální systém pro přesné vedení a přidržování 

tohoto typu materiálu a inkoust vyvinutý pro výrobu POP/

POS zakázek. Další doplněk umožňuje tisk na lepenku z role 

včetně on-line podélného ořezu potištěného materiálu. P10 

je tak ideálním strojem pro firmy podnikající v obalovém 

průmyslu a výrobě displejů. 

 

zAřízENí šiTé NA míRU PoTřEBám záKAzNíKA
Řadu P10 lze konfigurovat v základních parametrech podle 

potřeb uživatele. Zpočátku většinou stačí model míchání 

barev CMYK, který může být kdykoli rozšířen o doplňkové 

barvy, jako je Light Cyan, Light Magenta, Orange a Violet, 

White a další. Pokud se zvyšuje objem zakázek, dá se tiskár-

na dodatečně doplnit o požadovaný stupeň automatizace. 

Výhodou řady P10 je, že Durst tuto platformu zachovává 

a neustále rozvíjí. To v kombinaci s průmyslovou konstrukcí 

vede k vysoké zůstatkové hodnotě a příznivé návratnosti 

investice. c

P10 nese mnoho 

konstrukčních prvků 

z nejvyšší kategorie 

produkčních tiskáren 

řady 1000. Durst 

průběžně vyvíjí a uvádí 

na trh vylepšení řady 

P10 – nové typy inkoustů, 

druhy automatizace, 

nové tiskové módy. 

To v kombinaci 

s průmyslovou 

konstrukcí ústí 

ve vysokou zůstatkovou 

hodnotu a příznivou 

návratnost investice. 

DURST RHo P10 v číSLEcH

Parametr Model Hodnota

Rychlost P10 200/250 HS do 400 m2/hod

P10 200/250 do 240 m2/hod

P10 160 do 100 m2/hod

Formát P10 200/250 šířka do 250 cm, délka neomezena

P10 160 šířka do 160 cm, délka neomezena

Kvalita tisku všechny do 1 200 dpi (Fine Art)

Inkousty všechny WG Premium – univerzální inkoust i na nejnáročnější materiály 
(akrylát, hliník, apod.)
POP HS – POP/POS zakázky, plasty, také náročnější materiály
Paper and Board – materiály na bázi papíru
Další typy inkoustů viz. Durst Ink Booklet

Certifikace inkoustů všechny VOC free – bez těkavých látek
RoHS – omezení používání nebezpečných látek v elektrických 
zařízeních, bez toxických látek, recyklovatelnost
TSCA, EN 71 – tzv. Toy standard
GREENGUARD – využití v interiérech
Nordic Swan – minimální dopad na životní prostředí
AgBB – použití v budovách 

Potisk deskových materiálů všechny Průběžný způsob, který minimalizuje prostoje způsobené 
výměnou materiálu

Potisk rolových materiálů všechny Systém průběžného tisku na role do váhy 200 kg

Další zpracování všechny Možnost doplnění systému tisku z role na roli o průběžný on-line 
podélný ořez 

Automatizace všechny Automatická registrace materiálu, polo- i plná automatizace, 
možnost dodatečného doplnění

Potisk kartonu a lepenky všechny Speciální úprava pro produkční tisk kartonu i lepenky, archy i role

BUDoUcNoST DLE DURST JE TADy

Durst WT – platforma P10 využívající zcela nový typ vodou ředitelného inkoustu, použitelný pro přímý potisk desek; přínos především pro 
zakázky, kde je nežádoucí migrace částic, která hrozí u UV tisku (např. obaly pro potraviny). 

Rho 130 SPC – digitální tisk jako plnohodnotná alternativa flexotisku, inkoust na bázi vody a výkon do 9 350 m2/hod pro přímý potisk 
archových materiálů.

Alpha Series – vysoce produkční přímý potisk textilu v rychlosti 460 lineárních metrů za hodinu.

Rho Vetrocer – přímý potisk skla do šířky 250 cm speciálním anorganickým inkoustem se stejnou odolností, jako mají tradiční techniky 
potisku skla.



mEdAIlON 
STřEDní škOLA umění A DESIgnu A vyšší ODBORná škOLA BRnO

Škola měnila svůj název v rámci různých organizačních 

a administrativních změn v československém školství. 

Od roku 1991 užívala, s nepatrnou změnou, svůj původní 

tradiční název Střední škola uměleckých řemesel. 

Dvě BUDovy, JEDEN SvěT
Od 1. 1. 2012 byla škola sloučena se střední textilní školou, 

která má ještě delší tradici než Šuřka. Z té čerpají současné 

obory zaměřené na textilní design. Na Střední škole umění 

a designu lze studovat obory: Malířství, Fotografie, Nová 

média, Produktový design, Grafický design, Ilustrace, Moti-

on design, Design oděvů, Design interiérů, Design interiérů 

a textilu a Obchodní podnikání a propagace. Vyšší odborná 

škola pak nabízí Oděvní a textilní design, Restaurování 

malby, Restaurování nábytku a Restaurování keramiky.

Dvě školní budovy na Husově a Francouzské ulici nyní 

poskytují velmi dobré zázemí pro přípravu studentů v mo-

derních ateliérech a učebnách. V čele školy stojí již 17 let 

akademický malíř Pavel Luffer a kolektiv pedagogů se snaží 

odevzdat studentům nejenom uměleckou zručnost, ale po-

máhá jim najít i vlastní cestu k uměleckému sebevyjádření.

z vySoKošKoLSKéHo PEDAGoGA 
STřEDošKoLSKý 
Ředitel Pavel Luffer je sám absolventem brněnské Šuřky. Po-

kračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění a po je-

jím absolvování působil 13 let jako svobodný umělec. Pak 

nastoupil jako pedagog na Fakultu výtvarných umění VUT 

v Brně, kde byl jmenován proděkanem pro studijní činnost. 

Nabídku funkce ředitele střední školy v roce 1999 pak přijal 

jako výzvu a zhostil se jí s velkým úspěchem.

„V době velkého rozkvětu konceptuálního umění je můj 

postoj spíše konzervativní,“ přiznává Pavel Luffer a dodává: 

„Podle mého názoru svoboda patří jenom těm, kteří si ji za-

slouží svou vytrvalostí, energií i jasným směřováním. I když 

máme vysoký podíl studentů pokračujících na vysokých 

uměleckých školách, ne každý absolvent může počítat s ka-

riérou svobodného umělce. Chceme, aby i absolvent, který 

na vysoké škole nepokračuje, měl dobře zvládnuté řemeslo.“ 

Reklamní průmysl je podle něj pro absolventy školy silným 

potenciálním zaměstnavatelem. „Nechci snižovat reklamu, 

ale myslím si, že je mnohem lehčí sestoupit od umění k re-

klamě. Budeme rádi, když naši absolventi najdou uplatnění 

a pro své nápady i konkrétní využití,“ říká Luffer. Škola 

podporuje kreativitu studentů a snaží se o to, aby absolventi 

byli také nositelem kultury, nejen nástrojem trhu. Práce se 

studenty je podle Pavla Luffera jistý druh tvorby. Nejlépe 

to podle něj vystihuje citát francouzského malíře Henriho 

Matisse – Přidávám a ubírám, až je to dobré. 

záJEm o oBoRy JE NEvyRovNANý
„O grafický design je vysoký zájem, zatímco na jeden z nověj-

ších oborů – Motion  design – děláme druhé kolo přijímaček,“ 

konstatuje Pavel Luffer. Škola se, jak tvrdí, snaží reagovat 

na potřeby trhu a nabídnout absolventy ovládající práci 

s novými médii, schopné vytvářet animace, webové stránky 

a multimediální projekty na dobré estetické i užitné úrovni. 

„Je to cesta, která má budoucnost, na nový název si však 

veřejnost musí asi nejdříve zvyknout,“ je přesvědčen Pavel 

Luffer.

Brněnská šuřka 
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno navazuje na tradici Školy uměleckých řemesel 

(ŠUŘ). O založení školy se diskutovalo od počátku 20. století a vzorem byla řada škol, které již rozvíjely 

svou činnost ve všech větších městech Evropy. Výsledkem dlouhodobého úsilí bylo založení Školy 

uměleckých řemesel v roce 1924. Lidové pojmenování Šuřka nese škola dodnes.

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

Chceme, aby i absolvent, který 
nepokračuje na vysoké škole, 
měl dobře zvládnuté řemeslo.
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Restaurování malby 

v terénu, ateliér keramiky 

a ateliér restaurování 

nábytku 
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SoUTěž STUDENTSKý DESiGN
Brněnská Šuřka z pověření Asociace středních a vyšších 

odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory 

ČR je vyhlašovatelem a hostitelem soutěže Studentský 

design 2016. Studenti středních škol tu mohou srovnávat 

své práce v konkurenci s jinými školami a najít motivaci pro 

další osobní zlepšení.

„Přehlídka bude v  domě Pánů z Kunštátu v Brně, takže pre-

zentace bude mít interakci i s veřejností,“ tvrdí Pavel Luffer. 

Letos podle něj platí nová pravidla, kdy do hodnoticí komise 

může poslat svého zástupce za daný obor každá umělecká 

střední škola, na níž obor funguje více než 10 let, a u no-

vých médií déle než pět let. „Věřím, že se tak zvýší nejenom 

objektivita hodnocení, ale především nároky na soutěžící,“ 

je přesvědčen Pavel Luffer. 

Důležité pro každou školu a jejich vyučující (komisaře) je 

také vidět srovnání svých pedagogických výsledků s ostat-

ními školami. 

PomoHLA By PRAXE
„Velkou rezervu vidím v zabezpečování účelné praxe pro 

naše studenty,“ otevírá ředitel Pavel Luffer možnost pro 

signmakingové firmy. „Vím, že pro firmy je náročné přijmout 

na praxi středoškoláka, ale myslím si, že jejich kreativita by 

mohla být pro firmy přínosem i příslibem budoucí spoluprá-

ce,“ uzavírá Pavel Luffer. 

Jedná se o dva týdny praxe, v rámci kterých mohou 

studenti pro firmu vytvořit návrhy, ale také se sezná-

mit s materiály využívanými v signmakingu a naučit se 

pracovat s nimi. Pokud se mezi našimi čtenáři najde firma 

ze spádové oblasti Brno se zájmem o poskytnutí možnosti 

praxe, může kontaktovat ředitele školy na e-mailové adrese 

luffer@ssudbrno.cz. c

Produktový design – Aneta Honzová, 

3. ročník, tvarové studie rukojeti, 2014

Design oděvů – Milan Gábor, 3. ročník VOŠ, 

Variace, 2014

Design oděvů – Le Kieu Ly, 4. ročník SŠ, 

Metamorfóza, 2015

Malba – Lenka Řemínková, 4. ročník, 

Rozhovor, 2013

Design interiérů – Jan Nečas, 3 ročník, 

křeslo, 2012

Titulní strana:

Grafický design – Alexandra Volfová, 

3. ročník, plakát k LP Slaves, 2016



14  HSWINFO ČERVEN  2016

mEdAIlON 
STřEDní škOLA umění A DESIgnu A vyšší ODBORná škOLA BRnO

Interiérový design – Adam Tipl, 4. ročník, 

Interiér obchodu, 2013

Produktový design – Natálie Costantinová, 3. ročník, 

Dětská kolébka s melodií, rok 2016

Interiérový design – Oto Emr, 3. ročník, 

stolek, 2014

Ilustrace – Eva Trundová, 4. ročník, 

Série známek – Česká strašidla, 2015

Design interiéru a textilu – Lenka Hamerlová, 2. ročník, 

skládací křeslo, 2015
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Ilustrace – Martina Šikulová, 4. ročník, 

Poštovní známky – Ještěrky České republiky, 2015

Grafický design – Helena Lazarová, 4. ročník, 

piktogramy pro digitální mapy NPÚ, 2015

Grafický design – Alžběta Krchová, 3. ročník, 

plakát k LP Nipomo, 2016

Ilustrace – Tereza Lišková, 4. ročník, 

Alenka v kraji divů a za zrcadlem, 2015

Ilustrace – Paděrová, 4. ročník, 

Strýc Einar, 2015

Návrh loga školy do anonymní soutěže



nabídnout. Nízké pořizovací náklady spolu s kvalitními 

eco solventními inkousty s vysokou odolností, životností 

a téměř bez zápachu mohou být pro menší firmy ideální vol-

bou. Účastníci tak na jednom místě mohli porovnat výstupy 

z obou typů technologií a získat potřebné informace.

Uv TiSKáRNA mUToH vJ 426 UF
Své místo v samostatném bloku měla i aktuálně nejvíce 

oceňovaná tiskárna pro potisk objektů. Je určena zejména 

pro specializované úkoly vysoce kvalitního plnobarevného 

potisku malých předmětů. Jako doplňkovou technologii ji 

mohou využít například výrobci reklamních předmětů.

LAmiNáToRy SHiELD A NEScHEN
Na akci měly premiéru dva nové pneumatické laminátory 

z nabídky naší společnosti. Pneumatické ovládání je součás-

tí všech nových laminátorů, které to myslí s laminací vážně. 

Stroje Shield a Neschen jsou navíc k dispozici za překvapivě 

dostupné ceny.

DíKy zA NávšTěvU
Rádi bychom poděkovali všem, kteří si našli čas na návště-

vu a přispěli tak k příjemné atmosféře setkání. c
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pŘEdSTAVujEmE 
AkcE HSW

výstava
        přijela za vámi
Navštívit výstavu v Praze, Amsterdamu, či dokonce v Düsseldorfu může být náročné. 

Rozhodli jsme se proto, že výstavu 19. dubna 2016 přivezeme k zákazníkům. Hojná účast 

na akci ukázala, že to byl dobrý nápad. Motivující byla jistě i soutěž o materiál v hodnotě 

10 000 Kč pro každého pátého přihlášeného účastníka.

Hotel Golf Resort Olomouc je již několik let tradičním 

místem prezentací a workshopů, které pro vás připravuje-

me. Akci „Výstava jede za vámi“ navštívilo skoro čtyřicet 

firem a prezentující si opravdu nemohli stěžovat na nezájem 

publika.

Program byl sestaven tak, aby si návštěvníci mohli vybrat 

některý z tematických bloků nebo si poslechnout i více 

přednášek. Po každém bloku si zájemci mohli nejen prohléd-

nout ukázky práce s jednotlivými technologiemi, ale také 

prodiskutovat podrobně své otázky s přítomnými specia-

listy.

iNFoRmAcE S PřEDSTiHEm
Rouškou tajemství bylo zahaleno téma latexových tiskáren 

řady HP Latex 5XX. Kdo se prezentace zúčastnil, dověděl se 

s předstihem o některých novinkách, které představujeme 

v tomto čísle HSW infa.

SRovNáNí LATEXU A Eco SoLvENTU 
Stále platí, že je důležité správně si vybrat vhodnou tech-

nologii. Malé eco solventní tiskárny mají totiž pořád co 

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

Krásný den, příjemné 

prostředí a hojná 

účast nás potěšily

   

Mutoh VJ 426 UF 

připraven k prezentaci
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kDO jE kDO 
v HSW SIgnALL

Bez fungující logistiky by naše firma nemohla 

existovat. Marek je jako zástupce vedoucího 

oddělení jedním z pilířů, na kterých expedi-

ce zboží stojí. Není to snadný úkol, zejména 

na začátku směny.

Kolik času máte na přípravu zboží pro roz-

vozy?

Málo. Poslední objednávky bereme do 17.00. 

První rozvoz odchází z firmy kromě pondělí 

v 6.30. Další rozvozy pro Prahu pak odcházejí 

v 8.00 a v poledne. V 16.00 nakládáme jednu 

kurýrní službu a v 17.00 druhou. 

Jaký netradiční požadavek zákazníka ti 

utkvěl v paměti?

Pán přijel koupit dvě desky Kapa autobusem 

a za deště. Prakticky jsme pro desky vytvořili 

z bublinkové fólie a „smršťovačky“ skafandr.

Který druh zboží má na skladě nejvyšší 

obrátku?

Samolepicí potisknutelné fólie, laminace 

a hodně formátujeme i hliníkové sendviče.

marek  Prokeš

Obchodní tým naší společnosti posílil koncem 

minulého roku David. Přišel z prostředí obalo-

vého průmyslu a předtím se zabýval obcho-

dem se stroji pro strojírenský průmysl. Vidí 

tedy signmaking z trochu jiného úhlu.

V čem se liší zákazník z oblasti strojírenské-

ho průmyslu a z oboru signmakingu?

Rozdíl je v přístupu. Ve strojírenství poptává 

zákazník stroj pro konkrétní aplikace, přesně 

ví, co bude dělat. Signmaking je mnohem krea-

tivnější obor, a tak zákazníka zajímají i další 

příležitosti, které mu nový stroj nabídne. 

Jak se ti signmaking zamlouvá?

Signmaking je úžasný obor, který je hodně 

dynamický a vyžaduje velkou flexibilitu. 

Učím se kolem sebe dívat očima světa reklamy, 

kde je důležitý nápad a jeho kvalitní provede-

ní i třeba v kusové či malosériové výrobě. 

Jak se v týmu HSW Signall cítíš?

Vztahy ve firmě jsou nejenom korektní, ale 

i lidsky vřelé, což vytváří velmi dobrou pra-

covní atmosféru. Jako obchodník jsem měl 

vždy rád kontakt se zákazníky, takže co víc si 

člověk může přát?

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Ze starších Black 

Sab bath, Led Zep-

pelin, Pink Floyd, 

Jethro Tull. Z nověj-

ších Manowar, Meta-

llica, Serj Tankien. 

A z českých třeba 

Arakain.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Harrington on 

Holdem Vol. 1 a Vol. 2., 

ale v poslední době 

už jen pohádky pro 

děti. 

Nejoblíbenější jídlo: 

Nezdravé. 

Záliby: 

Když pominu rodinu, 

což je největší záliba, 

tak squash, kamará-

di a poker.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Kdo chce, hledá 

způsob. Kdo nechce, 

hledá důvod. Jan 

Werich

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Rodina, nůž, kře-

sadlo.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Dechovka a klasická 

muzika.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Knihy od pátera 

Františka Ferdy.

Nejoblíbenější jídlo: 

Špagety s omáčkou 

z čerstvých rajčat.

Záliby: 

Rodina, zahrádka, 

křížovky.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Přej a bude ti přáno.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Sekyrka, lopatka 

a sluneční brýle.

kdo
je

kdo?

David  mankovický
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HSW Signall rozšířil stávající nabídku materiálů 

pro interiérové dekorace o tapety z rodiny Green 

Wall od tradičního dodavatele firmy Neschen. 

Jedna hladká a dvě strukturované verze bez 

obsahu PVC jsou určeny pro individualizaci bytů, 

kanceláří, obchodů, restaurací či hotelů. 

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

Ekologické tapety bez použití PVC odpovídají spotřebitelské 

poptávce po tapetách vycházejících z filozofie udržitelnosti 

– poptávce po produktech šetrných k životnímu prostředí.

Uv PRiNT A PERFoRmANcE WALLPAPER
UV Print Wallpaper 170 má hladkou strukturu, plošnou 

hmotnost 170 g/m2, je potisknutelná UV inkousty a snadno 

odstranitelná. Oproti úspěšné a populární vliesové tapetě 

Erfurt CA 662 spočívá její hlavní výhoda v cenové úspoře, 

UV Print Wallpaper 170 je totiž k dispozici za výrazněji nižší 

cenu. 

Dvě strukturované varianty Performance Wallpaper An-

tique a Stucco částečně nahrazují své předchůdce, embo-

sované tapety Erfurt. V nabídce jsou i za stejnou prodejní 

cenu.

nové vliesové
tapety neschen 
green Wall

pŘEdSTAVujEmE 
nOvé TISkOvé mATERIáLy

Vzorník 

ekologických 

tapet Green Wall 

Wallpaper od 

Neschenu (nahoře)

Tapety vyrobené 

bez použití PVC 

jsou zelené 

nejen navenek. 

Najdou využití  

v restauracích, 

hotelech a v mnoha 

dalších typech 

interiérů

oDoLNé A omyvATELNé
Uvedené tapety disponují atestem nehořlavosti C-s1, d0 

dle EN 13501-1 a dále označením CE, které zaručuje soulad 

s  příslušnými směrnicemi EU a tapeta díky němu splňuje 

náležitosti stanovené zákonem o technických požadavcích 

na výrobky. Základní rozměry rolí jsou 1,6 × 50 m u hladké 

a 1,6 × 30 m u strukturované verze . Tapety jsou po nalepení 

omyvatelné a odolné proti otěru. Aplikace je jednodušší, 

lepidlo se nanáší přímo na stěnu a není potřeba provlhčení 

tak jako u klasických papírových nebo PVC tapet. c

Tapety bez obsahu PVC 
odpovídají spotřebitelské 
poptávce po produktech 
šetrných k životnímu prostředí.
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pŘEdSTAVujEmE
mATERIáLy mAcTAc

Do této soutěže lze přihlásit práce, při jejichž realizaci byly použity materiály značky MACtac. Soutěží 

se v šesti kategoriích, a navíc se uděluje hlavní cena. Kromě poroty může do hlasování zasáhnout také 

veřejnost. Nyní za sebou máme hodnocení realizací z roku 2015.

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

Přihlášené práce hodnotí jednak odborná komise a jednak 

veřejnost na webových stránkách soutěže. Když se ohléd-

neme za ročníkem 2015, který byl slavnostně vyhodnocen 

na veletrhu FESPA Digital 2016 v Amsterdamu, vidíme, že se 

do soutěže přihlásilo celkem 170 projektů, jež hodnotilo 1333 

registrovaných návštěvníků stránek soutěže, kteří rozdali 

celkem 9306 „lajků“.

HoDNocENí
Přihlášený projekt můžete na stránkách soutěže ohodnotit 

ve třech kategoriích – kreativita, design a celkový dojem. 

Hodnoticí škála je 0–10 a každý bod představuje 10 %. Když 

průměrné hodnocení projektu dosáhne 70 %, obdrží bron-

zovou medaili, když dosáhne úrovně 80 %, má stříbrnou 

a od 90 % je práce oceněna zlatou medailí.  

Nejlépe ohodnocená práce v jednom měsíci se stane vítězem 

měsíce a obdrží odměnu, která činí pro rok 2016 500 eur.

Komise pak hledá vítěze celého ročníku v kategoriích exte-

riérová dekorace, interiérová dekorace, dekorace obchodů, 

polep vozidel a polep lodí.

Pro rok 2016 byla odměna pro vítěze ročníku zvýšena až 

na 2500 eur. Projekt nejvýše oceněný veřejností získá odmě-

nu 1000 eur. Vyhlášení 

soutěže probíhalo 

v atraktivním 

prostředí stánku 

společnosti MACtac na 

veletrhu FESPA 2016

Vítězové soutěže 

MACtac Creative 

Awards pro rok 2015

Vítěz v kategorii polep 

vozidel, realizace 

společnosti ADSign 

z Francie

Soutěž mActac 
creative Awards  

RočNíK 2015 v KoSTcE
Pokud vás zajímá komplexní vyhodnocení ročníku 2015, 

na našich stránkách v kolonce Katalogy najdete ke sta-

žení brožuru Prize book, ve které jsou nejenom podrobně 

popsány vítězné práce z jednotlivých kategorií, ale i všechny 

realizace, které získaly některou z medailí.

máTE NA To
Při pohledu na úroveň přihlášených projektů je zřejmé, že 

se nejedná pouze o výjimečné realizace, ale i o zcela běžné 

zakázky. Práce našich signmakerů určitě obstojí ve srov-

nání s kolegy z celého světa. Soudě podle odběrů materiálů 

značky MACtac je na našem trhu jistě řada firem, které 

splňují potřebná kritéria.

co LzE zíSKAT?
Soutěž má ve světě velmi dobrý ohlas a publicitu, takže se 

oceněná firma zviditelní na mezinárodním poli a prostřed-

nictvím informací na sociálních sítích pronikne k široké 

odborné veřejnosti. Na stránky soutěže se můžete podívat 

na adrese www.mactaccreativeawards.com. c



Po článku o nadcházející průmyslové revoluci Industry 4.0 vám přinášíme další aktuální informace 

o změnách, které se dotknou celé společnosti. Strategie jednotného digitálního trhu EU by se měla naplnit 

v roce 2020. Jak se nás to týká? Změna pravidel umožní elektronické obchodování s jednotnými pravidly 

pro všechny země EU. 

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

Jeví se to jako dobrá příležitost – ovšem jen pro připravené. 

Nenechte se proto zaskočit.

Už jste se setkali se zkratkou DSM? Pochází z anglického 

označení Digital Single Market a označuje jednu z priorit 

Evropské komise. Strategie pro jednotný digitální trh má 

posílit ekonomiku EU, usnadnit online obchodování a re-

formovat autorské právo. EU si má také posvítit na online 

platformy, jako je Google nebo Facebook, zvýšit ochranu dat 

internetových uživatelů a sjednotit režimy DPH napříč Unií. 

PřEKážKy RozvoJE
V minulosti byl internet využíván především pro pracov-

ní účely, dnes zde však lidé hledají informace, nakupují 

a prodávají zboží i služby nebo komunikují. Rozšiřování 

digitálních služeb často naráží na mnohá omezení, která 

jejich další rozvoj brzdí. Překážky tvoří zejména nejednotná 

pravidla jednotlivých států pro spotřebitele a firmy i pro 

uživatele a poskytovatele digitálních služeb. 

Nakupování online ze všech států EU za stejných podmí-

nek jako v domovské zemi je jednou z hlavních priorit nové 

pŘEdSTAVujEmE 
TREnDy

zbývají už jenom 
čtyři roky
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pracovní účely, 

dnes zde však lidé 

hledají informace, 

nakupují a prodávají 

zboží i služby nebo 

komunikují

Překážky 
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strategie. V současné době se zákazníci nakupující online 

musí vyrovnat s mnoha překážkami, které je od nákupu 

z jiné země Unie často odradí. Podle statistik komise v roce 

2014 uskutečnilo nákup na internetu z jiných zemí EU pouze 

15 % spotřebitelů oproti 44 % těch, kteří takto nakoupili 

ve vlastní zemi. Omezení velmi silně vnímají i internetoví 

obchodníci. Pouze 7 % malých a středních firem se věnuje 

mezinárodnímu obchodu v rámci EU. 

Silnou překážkou přeshraničního elektronického obchodo-

vání je i obava ze zneužití osobních údajů a nedůvěra ve vy-

mahatelnost práva. Navíc cena dopravy zboží do zahraničí 

je často šokující. Vysoké náklady na doručování zásilek 

vnímá jako jednu z hlavních překážek e-commerce 62 % on-

line firem. Jak obchodník, tak spotřebitel se proto takovému 

obchodu raději vyhnou. Tomu všemu by měl být konec.

Tři záKLADNí oBLASTi
Strategie jednotného trhu si klade za cíl zlepšení přístupu 

k digitálnímu zboží a službám pro spotřebitele a firmy. Chce 

vytvořit vhodné prostředí pro rozvoj digitálních sítí a slu-

žeb a maximalizovat růstový potenciál digitální ekonomiky. 

To vše zní velmi dobře, ale má to nejeden háček.

Spotřebitelé by měli získat nová práva a pro firmy by mělo 

být snadnější prodávat své zboží a služby po celé Unii. Ko-

mise počítá například s harmonizací obchodních pravidel, 

se snížením nákladů na doručování zásilek a odstraně-

ním geografického blokování. Můžeme očekávat stimuly 

pro investice do vysokorychlostního širokopásmového 

připojení, čímž by mělo být značně urychleno zavádění 4G 

technologií. Musíme se připravit na volný pohyb dat po celé 

EU a digitalizaci veřejné správy, zdravotnictví, dopravy či 

energetiky. 

Cílem rovněž je, aby se online nakupování dalo realizovat ze 

všech států EU za stejných podmínek jako v domovské zemi.

co To zNAmENá PRo SiGNmAKiNG?
Odstranění překážek elektronického obchodování výraz-

ně zvýší konkurenci napříč EU. Na rozdíl od zemí západní 

Evropy naši poskytovatelé tiskových služeb ve velké míře 

zatím jenom koketují s myšlenkou implementace řešení 

web to print. Zahraniční konkurence je na tom mnohem 

lépe. Tiskařské firmy, které mají větší část svých zakázek 

z internetu, můžeme počítat po stovkách. Když se odstraní 

mentální překážky objednávání tisku z ciziny, může se 

hodně zákazníků rozhodnout vyzkoušet tyto služby třeba 

v Itálii, Lotyšsku, a zejména v Polsku. Již dnes zde cítíme 

silnou aktivitu tamních tiskařských firem.

JAKá JSoU výcHoDiSKA?
Doporučujeme informovat se o strategii jednotného 

digitálního trhu EU. Možná budete překvapeni, kam až 

připravované změny zasahují. Důležité je proto přejít od slov 

k činům a přestat jenom teoreticky uvažovat o řešení web to 

print. Pokud máte latexovou tiskárnu od HP, zkuste využít 

web to print řešení pomocí služby HP Wall Art. Je to zdarma 

a můžete si ověřit, jak si se zakázkami od „anonymních“ 

zadavatelů poradíte. Nepodceňujte ani IT stránku svého 

podnikání. Čtyři roky jsou krátká doba a v nových podmín-

kách online obchodování budete silné informační zázemí 

potřebovat. c

Nakupování 

na internetu je 

pohodlné a rychlé, 

strategie EU má 

posílit přeshraniční 

elektronické 
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15 % spotřebitelů
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václav Poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

Profesionální tiskaři využívající latexovou 

tiskárnu tento program, který běží na webu 

HP, pro návrh běžných aplikací asi nevyužijí, 

ti mají svůj Adobe Illustrator, Photoshop 

nebo Corel pevně v rukou. Aplikace je určena 

hlavně koncovým uživatelům, kteří si chtějí 

sami připravit podklady pro tisk. Ti naopak 

většinou uvedené profesionální nástroje 

neovládají, pro občasnou práci si je nebudou 

s velkými náklady pořizovat ani se je nebudou 

učit ovládat. Sáhnou jistě raději po nástroji HP 

WallArt Suite, který má dvě základní výhody 

– jednoduše se ovládá a k dispozici je zdarma.

BEz PRoFESioNáLA To NEJDE
Zde chce asi profesionální tiskař přestat číst, 

ale HP WallArt Suite bez něj není k ničemu, 

podklady pro tisk je třeba zpracovat, vy-

tisknout a aplikovat. To je kromě snadného 

návrhu druhá část funkce programu – snadné 

předání podkladů k tisku. Jde tedy o aplikaci 

W2P (Web to Print) – zadání práce přes web 

profesionálnímu tiskaři. Aplikace dokonce 

bez tiskaře s latexovou HP tiskárnou ani 

nepracuje. 

JAK TEDy NA To?
Tiskař s HP latexovou tiskárnou (případně 

UV tiskárnou HP 500 nebo 700) se nejprve 

v programu na webu www.hpwallart.com za-

registruje a vytvoří si zde své prostředí. Zadá 

materiály, které používá pro výrobu tapet či 

Firma HP se s nástupem svých populárních latexových tiskáren (nyní HP Latex řady 25x, 26x , 300, 500, 

1500 a 3000) snaží pomoci uživatelům nejen s tiskem, ale i s přípravou tiskových podkladů k dekoraci stěn 

soukromých i komerčních interiérů. Proto nabízí již několikátou verzi svého programu HP WallArt, nyní 

s dodatkem Suite.

HP WallArt Suite 
– webová aplikace pro snadnou 
tvorbu dekorací doma i v práci

plakátů, nebo malířská plátna včetně cen a doplní svoje kontaktní údaje. 

Tím je vytvořeno prostředí pro koncového uživatele, zadavatele tisků. 

Druhým krokem je zveřejnění odkazu na takto připravenou aplikaci HP 

WallArt Suite na webu tiskaře, majitele latexové tiskárny. Aplikaci lze 

přímo integrovat do webových stránek.  Pak už je na zadavateli tisku, aby 

si v aplikaci HP WallArt Suite vytvořil svoji zakázku, kde po dokončení 

zjistí i předpokládanou cenu tisku a kontakt na tiskaře. Tiskař zase dosta-

ne připravená tisková data a kontakt na zákazníka, kterému po vytištění 

zakázku dodá.

3

Základní obrazovka 

programu (obr. 1) 

Definice materiálů 

k tisku (obr. 2) 

1

2
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co LzE v APLiKAci NAvRHovAT?
K dispozici jsou čtyři typy aplikací. První jsou tapety – wallcovering. Uži-

vatel zobrazí a nadefinuje svoji stěnu – velikost, tvar, umístění dveří, oken, 

zásuvek. Pak načte svůj obrázek k tisku – podporované jsou rastrové 

formáty tif, jpg a png nebo pdf soubory o velikosti do 500 MB. Pro simu-

laci budoucího vzhledu lze náhled doplnit o typické kusy nábytku, jako 

jsou křesla, postele, lampy, které budou stát před potištěnou stěnou. Dá se 

dopsat libovolný text, dále se volí barva, stínování, tisk třeba do oblouku 

a podobně. Lze si vybrat materiál k tisku z předpřipraveného seznamu. 

Před dokončením návrhu se zobrazí předpokládaná cena podle spotřebo-

vaného materiálu a po odsouhlasení je zakázka vytvořena na serveru HP, 

kde program HP WallArt běží. Zde jsou kompletní tisková data rozdělena 

na jednotlivé panely včetně pomocných značek, přelepů nebo Fotoba 

značek pro následný ořez.

Další tři aplikace jsou plátno – canvas, plakát – poster a nálepka – wallde-

cal. U plátna mohou být předdefinovány typické velikosti a podklady 

k tisku pak obsahují i potřebné přesahy a značky pro rámování. Plakát 

je jednoduchý tisk o zadané velikosti. U nálepek se zase nejprve vychází 

z návrhu polepované stěny, kam je možno umístit více samostatných mo-

tivů různé velikosti (například polep dětského pokoje obrázky zvířátek).

RozšířENá REALiTA
Motivy k tisku lze kromě přímého nahrávání vybírat z knihoven připrave-

ných a naplněných tiskařem nebo je kupovat 

z databází Fotolia a Pattern Design. Lze také 

využít účet z Instagramu nebo Dropboxu. 

Pro komerční aplikace, například do prode-

jen, lze tisky doplnit speciálním symbolem 

obsahujícím odkaz na webovou stránku nebo 

na propagační video. Tento odkaz lze sejmout 

a zobrazit pomocí mobilní aplikace Link 

Reader, která je ke stažení zdarma. Jedná se 

o podobný princip jako QR kód, ale s graficky 

hezčím kódováním dat v obrázku. Tisky obsa-

hující datovou informaci se označují pojmem 

rozšířená realita (viz článek v čísle 88).

 

TiSKová DATA
Tiskař si následně stáhne data k tisku. To je 

možné přímo z aplikace HP WallArt Suite, 

kde zakázky tvoří frontu, a po rozkliknutí se 

zobrazí náhled zakázky s informacemi k tisku 

a odkaz na stažení  tiskových dat. Dá se také 

použít přímá vazba z ripovacího progra-

mu, jenž to umožňuje. Zatím jsou to Onyx, 

Caldera a SAI RIP. V uvedených programech 

lze po vyplnění přihlašovacích údajů tiskaře 

do HP WallArt  přímo zobrazit frontu zakázek 

a následně je otevírat k tisku. 

  

zJEDNoDUšiT A zRycHLiT
Na příkladu programu HP WallArt Suite je vi-

dět současný trend zjednodušování a zrychlo-

vání zadávání hlavně kusových nebo menších 

zakázek pro moderní HP latexové tiskárny, 

kde vodou ředitelný inkoust produkuje kva-

litní bezzápachové tisky vhodné k aplikacím 

v interiéru. Program je k dispozici zdarma, 

je funkční a neustále se vyvíjí dále včetně 

průběžného odstraňování různých drobných 

chyb, které ještě v tomto novém programu 

jsou. c
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pŘEdSTAVujEmE 
PLOTROvé FóLIE

Samolepicí fólie se snímatelným lepidlem jsou velmi praktickým řešením pro rychlou výměnu grafiky na 

výstavách, firemních prezentacích a jiných akcích krátkodobého charakteru. Tuto možnost však donedávna 

nabízely jen tiskové, tedy pouze bílé fólie. Barevné plotrové fólie se snímatelným lepidlem jsou naprostou 

výjimkou. U nás je najdete pouze u HSW Signall v řadě MACal 8900 v lesklé i matné verzi. Fólie jsou 

odstranitelné až do dvou let.

unikátní řezací fólie 
mAcal 8900 Pro
Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz

Jednoduchá řešení bývají často efektní – proč nevyužít 

„pouhý“ řezací plotr k vytvoření působivé grafiky? V řadě 

případů, například na dopravních prostředcích, skleněných 

plochách, výstavních stáncích nebo orientačních systé-

mech, poskytuje řezaná grafika mnohem lepší výsledky než 

tisk.

S pomocí řady fólií MACal 9800 Pro se můžete vrátit 

k počátkům signmakingu, kdy byla řezaná grafika masivně 

využívaná, aniž by hrozilo, že následným odstraňováním 

fólií strávíte více času než jejich aplikací. 

Fólie mají životnost 3–4 roky, unikátní akrylové lepidlo se dá 

beze zbytků odstranit z podkladu po dobu dvou let. Fólie lze 

tedy použít nejen na reklamní a sezónní akce, ale i na apli-

kace střednědobého charakteru. 

záKLADNí úDAJE
Řada vinylových fólií MACal 8900 Pro je určena pro přesné 

řezání na plotru a snadnou separaci i v drobných detailech. 

Dají se řezat malá písmena i tenké linky.

Tloušťka filmu je 70 μm, podklad tvoří stabilní 135 g/m2 bílý 

papír se zeleným potiskem rubové strany. U bílých fólií je li-

ner potažen šedým silikonovým coatingem, který usnadňu-

je separaci. Řadu fólií MACal 8900 s lesklým povrchem tvoří 

32 barev, v matném provedení je jich dokonce 52, a navíc 

dalších 16 atraktivních pastelových odstínů řady Designer‘s. 

TyPicKé APLiKAcE
MACal 8900 PRO jsou fólie určené pro venkovní i interi-

érové aplikace. Najdou využití při polepu vozidel, výloh, 

reklamních tabulí, při dekoraci zdí a vytváření výstavních 

expozic. V této chvíli je možný nákup pouze po rolích, 

do prodeje na metráž budou jednotlivé barvy zařazovány 

dle zájmu a potřeb zpracovatelů. S dotazy, připomínkami 

či žádostmi o vzorník prosím kontaktuje naše obchodní 

zástupce. c

Barevné plotrové fólie se 
snímatelným lepidlem jsou 
naprostou výjimkou.

Kromě jiných aplikací 
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trendy   



guDy® ROLLER.DOT
zabodujte při lepení!

NA co SE HoDí
GUDY® ROLLER.DOT  je nástroj pro rychlé, 

jednoduché a čisté nanesení bodového lepidla  

pro uchycení různorodých materiálů na celou 

řadu povrchů. Lepit můžete například foto-

grafie, papír či lepenku na plast, sklo, a dokon-

ce i na zeď. Využití najde v kanceláři, ve škole 

i v domácnosti.

JAK SE APLiKUJE
Použití je velice jednoduché – podobně jako 

například u korekčních pásek k opravám tex-

tu. Na lepený materiál se nanese 8mm prou-

žek lepidla tvořený jednotlivými body a pak 

už lze obrázek, graf či plakát lepit a libovolně 

přemisťovat. Lepidlo lze sadno odstranit bez 

poškození povrchu.

www.hsw.cz



V tomto díle se budeme věnovat některým dotazům, které řešilo naše reklamační oddělení. Většinou 

sice nejde o samotné reklamace, ale v konečném důsledku by k nim nepochopení či neznalost některých 

principů mohly vést. A tomu se pokusíme předejít.

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

Velká část dotazů se týká lepení. Proč na některých materiá-

lech nedrží samolepky nebo proč stejná samolepka jednou 

lepí a podruhé ne. Tématu jsme se již částečně věnovali 

v čísle 90, tehdy se však jednalo pouze o lepení na sklo. 

Tentokrát se podíváme na tzv. nepolární plasty a samolepicí 

fólii WallWrap 300.

LEPENí NEPoLáRNícH mATERiáLů
Výraz „nepolární“ se v technických listech obvykle vysky-

tuje v běžném textu, a tak ho uživatel může často přehléd-

nout. V reklamě – a nejen v ní – jsou nejčastěji používané 

nepolární materiály polyethylen a polypropylen (PE, PP), 

méně časté jsou ABS, silikon, PTFE (teflon). Lepení těchto 

materiálů k sobě i jejich polep samolepkami mohou být 

obtížné.

co To zNAmENá 
Stručné vysvětlení pojmu nepolární plast není snadné. 

Souvisí s elektronegativitou, tedy silou přitahující k sobě 

elektrony chemické vazby. Spokojme se s tím, že nepolární 

materiál nemá trvalý dipól, protože vazebné elektrony 

vytvářejí stabilní elektronovou konfiguraci. Tato stabilita 

znamená, že materiál nemá důvod „přetahovat se“ o elek-

trony například v lepidle samolepicí fólie a ta potom nedrží. 

Elektronové stability se s oblibou využívá například u teflo-

nového nádobí, kdy se jídlo nelepí na jeho povrch.

PoLyETHyLEN
PE je nejpoužívanějším plastem na zemi a řadí se mezi 

nejpoužívanější materiály vůbec. V naší praxi se vyskytuje 

především jako jádro hliníkových sendvičových desek (ACP, 

Dibond). Protože hliník na povrchu desek je sám o sobě 

polárním materiálem, a lepidlo na něm tedy drží dobře, 

nedoporučují se k polepu pouze hrany desek. Pokud je třeba 

spojit samotný polyethylen, je nejvýhodnějším způsobem 

svařování. 

PoLyPRoPyLEN
PP je dalším v reklamě běžně používaným plastem, z nějž se 

vyrábějí deskové materiály určené k polepu. V naší nabídce 

jde o desky Akyprint. Pro snadnější lepení polypropylenu 

je možné jeho povrch upravit chemicky (kyselinou) nebo 

elektrickým jiskrovým výbojem (plazmatem), který naruší 

symetrii rozložení elektrického náboje. Takto jsou upravené 

všechny PP desky v nabídce HSW Signall. Je však třeba 

zdůraznit, že časem účinek výboje klesá. Doporučujeme 

tedy desky spotřebovat do tří měsíců od nákupu anebo 

počítat s nižší lepivostí samolepek. Nižší lepivost však může 

být v praxi dobře využitelná například v interiérových, 

Reklamace 
prakticky vIII – dotazy

jAK NA TO 
REkLAmAcE

Polyethylen je 

nejpoužívanějším 

plastem na zemi 

a řadí se mezi 

nejpoužívanější 

materiály vůbec 
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jAK NA TO

REkLAmAcE 

často obměňovaných aplikacích jako levnější ekvivalent 

samolepicích fólií se snímatelným lepidlem aplikovaných 

na běžném materiálu.

co DěLAT, KDyž JE LEPENí NEzByTNé
V případě nutnosti nouzového přilepení desky v jednot-

livých bodech je možné místo kontaktu desky s lepidlem 

několikanásobně ožehnout plynovým hořákem (pozor, 

povrch se nesmí natavit). Potom ji lze lepit kontaktními 

kaučukovými lepidly nebo epoxidovými a polyuretanovými 

dvousložkovými lepidly.

SmáčivoST mATERiáLU
Nedostatečná smáčivost povrchu je jedním z důvodů, proč 

se na něj obtížně lepí. Podle čeho určit, je-li smáčivost dosta-

tečná, ukazuje obrázek dole.

Základní informace o vhodnosti materiálu pro lepení může 

poskytnout tento jednoduchý test.

1 Na desku opatrně kápněte kapku vody. 

2 Odhadněte úhel mezi deskou a okrajem kapky. 

3 Čím je úhel větší, tím se materiál lepí hůře (kritický úhel 

je > 90°, obr A)

LEPENí FóLiE mAcTAc WALLWRAP 300 Do RoHů
WallWrap 300 patří k nejoblíbenějším samolepicím materiá-

lům a díky velmi silnému lepidlu se využívá především k po-

lepu stěn. Při lepení v rozích je však nutná jistá obezřetnost. 

Materiál je totiž svou podstatou monomerická fólie, která se 

může mírně srážet. Na rovných plochách to nevadí, materiál 

nepatrně sklouzne po povrchu stěny a díky kvalitnímu 

lepidlu nemá snahu se od zdí odlepovat. Avšak v případě, 

kdy polepujete souvisle celé větší místnosti, je potřeba dávat 

v rozích pozor na přelepy. Díky silnému lepidlu se totiž 

materiál v místě přelepu pevně spojí. Roh místnosti netvoří 

rovnou plochu, pro kterou je materiál určen, ale jakýsi 

tvarový objekt – obrovský prolis. I při drobném smrštění 

fólie potom může dojít k odlepení a vytažení fólie z rohu 

místnosti. Pro vyšší životnost a lepší vzhled dlouhodobých 

aplikací proto doporučujeme v rozích místností nedělat 

přelepy nebo využít litou fólii MACtac WallWrap 100.

JAKý JE RozDíL mEzi PoLymERicKoU A LiToU 
Pvc SAmoLEPicí FóLií?
Poslední dotaz vychází ze zavádějící informace jednoho 

prodejce, který tvrdil, že jeho fólie na auta nejsou polyme-

rické, ale lité. V podstatě jde o nesmyslné tvrzení. Asi jako 

kdybyste řekli, že auto nejezdí na benzin, protože má motor. 

V případě PVC samolepek používáme dvě základní skupiny 

údajů. Výraz monomer/polymer hovoří o makromolekulární 

struktuře základního PVC. Jakákoli PVC samolepka – tedy 

i litá– je buď monomerická, nebo polymerická. Až poté 

můžeme fólie dělit dle dalších kritérií, například způsobu 

výroby. Tím může být buď válcování (resp. kalandrování), 

nebo lití. c

Lepidlo dobře drží na 
polárních a dostatečně 
smáčivých materiálech

Příklad 

nejnáročnějšího lepení  

pro samolepicí tapety 

– spojení rohových zdí 

a stropu

V nabídce HSW Signall 

jsou polypropylenové 

desky Akyprint 

k dostání výhradně 

s úpravou povrchu 

koronizací
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Bez automatických řezaček Fotoba bychom 

si dnes moderní velkoformátový tiskový 

provoz už ani nedovedli představit. Tuto 

firmu, kterou u nás zastupuje naše společ-

nost, najdete na stánku E61 v hale 9. Hlavním 

exponátem bude stroj Fotoba XLF 200 pro 

formátování měkkých desek.

Významným milníkem v životě firmy se 

stal rok 2007, kdy se Fotoba stala partnerem 

společnosti HP a začala dodávat své řezačky 

pro finishing tisků z legendárních tiskáren HP 

Scitex TurboJet 8350/8600. Nabídku značky 

Fotoba dnes tvoří kompletní řada X/Y řezaček 

pro formátování výtisků z rolových velkofor-

mátových tiskáren s šířkou 1–5 metrů. 

Na veletrhu je k vidění i několik nových řešení 

pro formátování rolových médií, hlavním 

exponátem je však řezačka měkkých desek 

Fotoba XLF 200. Ta dokáže velké desky auto-

maticky naformátovat na menší v osách X a Y. 

Je to ideální řešení pro zpracování velkého 

objemu tisků. Desku řezačka automaticky za-

rovná k okraji, načte řezací značky a případně 

srovná dráhu řezu, takže zkoriguje i náhodné 

vyosení tisku. Stroj provede až čtyři vertikál-

ní řezy najednou. Pro toto řešení vlastní firma 

Fotoba patent. Vysokou přesnost zajištuje 

pohon všech mechanismů ovládaný krokový-

mi motory. c
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KRÁTcE 
nOvInky

Fotoba na veletrhu 
Drupa 2016

katalog aplikací 
mActac 2016

Společnost MACtac připravila aktuální kata-

log aplikací samolepicích materiálů. Jeho ob-

sah je rozčleněn do 12 kapitol a nabízí vhodné 

materiály pro nejrůznější aplikace od vizuální 

komunikace přes digitální tisk, architekturu 

a ochranu před vandalismem až po návod, jak 

si stáhnout ICC profily.

Značka MACtac má více než padesátiletou 

tradici a za ta léta získala respekt a reputa-

ci jako tvůrce inovativních a spolehlivých 

produktů, které pokrývají široké spektrum 

aplikací. Více se dozvíte v katalogu na našich 

stránkách v sekci Katalogy ke stažení nebo 

na adrese http://www.mactac.eu/applications/

data/document.pdf. c

378 hodin práce

Firma Mainstreethost nechala na zeď recepce 

svého sídla v městě Buffalo ve státě New York 

namalovat obraz s motivem nedalekých Nia-

garských vodopádů. Grafik Michael Biondo 

touto prací strávil 378 hodin. Neměl by jim 

někdo říct o digitálně tištěných tapetách? c

noc výzkumníků 
2016 v Durstu

Více než 500 hostů využilo pozvání spo-

lečnosti Durst k návštěvě noci otevřených 

dveří a 22. dubna 2016 si prohlédli továrnu 

a výzkumnou laboratoř ve městě Lienz. 

Akce byla součástí Noci výzkumníků 2016.

Vědy chtivé děti a jejich rodiče se mohli zábav-

nou formou seznámit se značkou Durst. Kon-

ferenční sál se změnil v hernu a na prohlídku 

továrny odcházeli návštěvníci v několika 

skupinách tak, aby si prohlídku všichni užili.

Zaměstnanci společnosti Durst provázeli 

účastníky výzkumným střediskem, montážní 

halou a předváděcím centrem. V hlavním 

foyer firmy Durst a v místnosti Crystal 

Lounge, která je v nejvyšším patře výzkum-

ného centra, bylo připraveno pro návštěvníky 

občerstvení. 

Často se ozýval potlesk, protože na jednot-

livých stanovištích prohlídky mohly děti 

a jejich rodiče po prezentaci položit doplňující 

otázky a odpovědi byly většinou vtipné. Slo-

žité technologické vztahy pomohla vysvětlit 

působivá show.

„Díky Noci výzkumníků 2016 jsme získali více 

než 500 nových fanoušků a obohatili se o zku-

šenost vidět dětskýma očima,“ řekla Barbara 

Schulz, která vede divizi společnosti Durst 

v Lienzu. c



KRÁTcE

nOvInky

mActac, Star Wars 
a La Poste française

Pneumatický Shield

Další značkou laminátorů v nabídce HSW 

Signall je Shield. Laminátor má pneumatic-

ké řízení přítlaku a disponuje praktickým 

ovládáním spouštění válců z obou stran 

podobně jako laminátory Nechen (viz článek 

na straně 4). Oproti nim má plně konfigurova-

telnou výbavu umožňující dosažení nižší ceny. 

Z volitelných doplňků je asi nejzajímavější mo-

dul pro automatické ořezávání okrajů určený 

nejen pro zalaminovaný tisk. Tyto stroje jsou 

k dodání prakticky okamžitě, jeden je vždy 

skladem, pouze v případě nestandardní kon-

figurace je dodací lhůta jeden měsíc. Integro-

vaný kompresor je prakticky neslyšný a díky 

externímu výstupu je použitelný i pro jiná 

zařízení s malým odběrem vzduchu. Z dalších 

praktických doplňků potěší například různé 

dorazy pro zakládání deskových materiálů, 

vyhřívání horního válce, úhlově přestavitelný 

stůl s napínacími tyčemi atp. Více informací 

získáte na www.shieldlaminator.com nebo 

na webu HSW. c

Na webových stránkách soutěže MACtac 

Creative Awards nás pobavila  kampaň Star 

Wars, kterou pro francouzskou poštu reali-

zovala společnost DécoAder.  

U příležitosti vydání emise známek  s motivy  

Star Wars uvedla francouzská pošta limito-

vanou sérii výrobků s oblíbenými postavami 

tohoto kultovního filmového opusu. Atrak-

tivní téma se objevilo i na vozové flotile a poš-

tovních schránkách. Na krátkodobou kampaň 

byla použita bílá lesklá fólie MACtac JT 5829.

Společnost DécoAder působí na trhu již od 

roku 1972 a zabývá se digitálním tiskem, 

sítotiskem a polepem dopravních prostředků,  

rekonstrukcí a dekorací budov atd. Má za 

sebou již více než 200 národních kampaní. c

Dekorace na 
Halloween 

záruky 3m mcS 
pro tiskárny mutoh

Využití latexových tiskáren je opravdu 

všestranné. Na stránkách pro domácí tvorbu 

najdete mnoho raritních nápadů, mimo jiné 

i návod na dekoraci halloweenské tykve. 

Vybraný motiv si necháte vytisknout na late-

xové tiskárně a pomocí horkovzdušné pistole 

aplikujete na tykev. 

Těžko říct, jak by se úkolu zhostila hospodyň-

ka bez zkušeností bravurního aplikátora na 

polep složitých povrchů, ale autor nápadu asi 

tuto činnost vykonává denně. c

Společnosti Mutoh a 3M oznámily, že tiskárny 

ValueJet 1638X a ValueJet 2638X s inkousty 

3M™ Universal Mild Solvent Inks byly zařaze-

ny do prestižního systému záruky sladěných 

komponentů Matched Component System 

společnosti 3M. c



www.hsw.cz

 Potisk široké řady médií včetně textilu

 Potisknutelná šířka 320 cm 

 Robustní odvíječ pro role do 160 kg s průměrem do 30 cm

 Latexové inkousty 3. generace v pětilitrových zásobnících

 Rychlost tisku aplikací do interiéru/exteriéru 45/74 m2/h

Základní parametry

 Ink collector k potisku textilu bez podkladového lineru

 Roll-to-freefall optimalizuje workflow, zvyšuje produktivitu a efektivitu

 Media saver šetří potiskovaný materiál a usnadňuje jeho zavedení

 Double-sided Day/Night Kit k potisku oboustranných prosvětlených aplikací

 Světelný maják k signalizaci stavu tiskárny, automatická údržba

Užitečné inovace

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

HP Latex 1500 s šířkou 3,2 m za nečekaně příznivou cenu  
Nejnovější model HP latexové tiskárny k tisku velkoformátových 

aplikací. Vysoký výkon, excelentní kvalita a odolnost tisku, rychlé 

schnutí, tiskové výstupy bez zápachu, přátelské k životnímu prostředí.

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 • P3 Prague, F. V. Veselého 2635/15, 193 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz


