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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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V srpnu skončila ve Veletržním paláci výstava Zdenka 

Rykra. Možná vám toto jméno nic neříká, ale určitě znáte 

modrou hvězdu čokolád Orion, tradiční provazcový (psaný) 

nápis Orion nebo mouřenína pijícího kávu zobrazovaného 

dodnes na obalu tyčinek Kofila. Tipli byste si jejich stáří? 

V případě hvězdy je to 94 let, mouřenínovi je 82 let. Ano, 

opravu kvalitní design je nadčasový a může sloužit i velmi 

dlouhou dobu. Zdenek Rykr byl výjimečným případem 

dlouholeté spolupráce při expanzi značky Maršner-Orion, 

později Orion. Svou grafikou významným způsobem přispěl 

k popularitě této společnosti a pomohl jí stát se jedním z nej-

větších výrobců čokolády a cukrovinek v meziválečném 

Československu. 

Za nejaktuálnější však považuji jeho přesvědčení, že dobrá 

a kvalitní reklama může kultivovat vkus diváka a veřejný 

prostor. Zdenek Rykr se o to snažil a z jeho prací je to vidět 

na první pohled. V dnešní době sice již nejde primárně o oba-

ly, plakáty či tištěnou reklamu obvyklou ve třicátých letech, 

ale o nová média, jako je televize, internet, sociální sítě 

atp. Přesto bych si přál, aby se i v těchto nových oblastech 

reklamy dvacátého prvního století uchytila kultivovanost 

a vkus, hodnoty jež dnes nejsou v hledáčku marketingových 

stratégů na prvních místech. 

Jan Bejček 
redaktor HSW info
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pŘedvÁděcÍ AKce HSW SIgNAll 
DOmácí pREmIéRA LATExOvé TISkáRny řADy Hp LATEx 500

Hp Latex 560
poprvé v HSW Signall

V týdnu od 27. 6. do 1. 7. 2016 se u nás mohli zákazníci poprvé seznámit s novou 

řadou tiskáren HP Latex 500. Jako první firma u nás i na Slovensku jsme 

zájemcům předvedli model HP Latex 560.

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

Představení tiskáren HP Latex 500 jsme se 

věnovali v článku v minulém čísle HSW info, 

takže jenom stručně zopakujme, že stroje 

HP Latex 560 a 570 přinášejí reálné tiskové 

výkony na úrovni 23 m2/hod v interiérové 

a 28 m2/hod v exteriérové kvalitě. Model 570 

je vybaven zásobníky inkoustu s objemem tři 

litry a náklady na tisky jsou díky tomu citelně 

nižší.

zAKláDání MéDIA A TvORBA 
PROFIlů
Nová konstrukce bezvřetenového zakládání 

média (1) všechny, včetně našich techniků, 

velmi příjemně překvapila. Manipulace 

je opravdu snadná a rychlá. Automatické 

nastavení rovinnosti založení média nejenom 

funguje, ale obsluha ani nemá pocit, že stroj 

něco zdlouhavě propočítává a že je potřeba 

do procesu zasáhnout. Nasazení role s maxi-

mální hmotností 55 kg trvá asi minutu.  

O přítlak média se totiž starají motorizova-

né rolničky, které dokážou podle naměřené 

dráhy média upravovat svou rychlost a kori-

govat chyby návinu s přesností 1 mm/m.

Dráha pro založení média je kratší, takže 

délka nepotištěného začátku média se zkrátí 

asi na polovinu.Oba modely mají zabudovaný 

spektrofotometr a spolehlivý modul pro automatické generování profilů, 

takže vytváření ICC profilů pro nová média bude spíš zábava. Všechny 

úkony se provádějí zepředu (2), pro tiskárnu tak potřebujeme jen pět met-

rů čtverečních podlahové plochy.

vyTvRzOvání, vIvID MóD A POTISK MESHE
Použité latexové inkousty potřebují k vytvrzování nižší teplotu, než tomu 

bylo u předešlé generace. Celý prostor pro vytvrzování je uzavřený (3), 

a tak je účinněji využito generované teplo. Odolnost povrchu tisku je 

srovnatelná s hard solventními tisky. Výtisky mají vysokou denzitu barev, 

k jejímuž  dosažení je potřeba méně průchodů. Mód Vivid zajišťuje vysoké 

sycení na úrovni 120–140 %, 185 % na obyčejná média a na textil 200 %.

Ink Collector zase dovoluje potiskovat textil a mesh bez podkladového 

papíru. 

vlHKOST POD KOnTROlOU
Pod strojem se nachází velká plastová nádoba, která na první pohled při-

pomíná láhve na odpadní inkoust u solventních tiskáren. Neslouží však 

k uložení přebytečného inkoustu, ale k zachycení vodního kondenzátu ze 

sušicího prostoru. Musíme si uvědomit, že v tiskárně HP Latex 370 je 21 li-

trů inkoustu, jež v průměru stačí na 1400–1900 m2 tisku, a podstatnou část 

jejich objemu tvoří voda. Zachycení kondenzátu tak chrání okolní prostor 

tiskárny před zvýšenou vlhkostí.  

ElIMInACE vlIvU PlASTICIzéRů
Wiper Roll (4) je tyč potažená speciální pěnou, která z povrchu médií, 

především PVC bannerů, odstraňuje zbytky plasticizérů, které by jinak 

způsobovaly barevné fleky patrné zejména v plných plochách. c
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Ivan Doležal, 

redaktor časopisu 

Svět tisku

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

proč jsou oceněné 
technologie nejlepší?

Letošní ceny EDP Awards získaly tři produkty, které najdete v naší nabídce. Nejlepší 

tiskárnou pro potisk textilu s výkonem více než 100 m2/hod se staly tiskárny řady 

Durst Alpha a pigmentový inkoust Durst Alpha Ink P je nejlepším inkoustem pro potisk 

textilu. Stolní obráběcí plotry Zünd D3 jsou zase označeny jako nejlepší velkoformátová 

dokončovací zařízení. Jak se vlastně tato soutěž hodnotí?

Evropská asociace digitálního tisku má za sebou již deset let 

existence. Sdružuje evropská odborná periodika zabývající 

se digitálním tiskem a jako nezávislý arbitr uděluje ceny 

EDP Awards pro nejlepší produkty roku v jednotlivých 

kategoriích. Jedním z dvacítky členských časopisů je i Svět 

tisku. Položili jsme tedy několik otázek jeho redaktorovi 

Ivanu Doležalovi.

 

Můžeš velmi stručně popsat způsob hodnocení přihláše-

ných produktů?

Výběr k udělování výročních ocenění EDP Awards probíhá 

dvoukolově. V prvním kole čtyřčlenná technická komise 

EDP Technical Committee (jmenovaná vždy na celé funkční 

období orgánů EDP), vedená šéfredaktorem časopisu 

signPro Benelux Hermanem Hartmanem, provádí v každé 

kategorii užší výběr navržených kandidátů, které potom 

nominuje do finálového výběru. Ten je potom záležitostí 

výročního zasedání zástupců členských periodik EDP 

– General Assembly EDP, na němž jsou znovu podrobně 

diskutovány všechny důležité aspekty pro udělení ocenění, 

jako např. hodnota produktu pro uživatele, jeho konstrukč-

ní řešení a technické parametry, technická podpora a servis, 

ekologická přívětivost a řada dalších. Definitivní výběr 

produktů k udělení ocenění v jednotlivých kategoriích tedy 

vychází ze shody názorů delegátů General Assembly EDP, 

kteří jsou profesními odborníky.

Proč jsou tiskárny řady Durst Alpha spolu s novými pig-

mentovými inkousty nejlepším produktem?

Tiskárnu z řady Durst Alpha členové technické komise i de-

legáti ohodnotili jako průlomové řešení pro víceprůchodový 

tisk. Její předností je skutečnost, že umožňuje potisk jak 

soft signage a oděvních textilních materiálů, tak i interiéro-

vých textilií a je využitelná pro velkoobjemovou produkci. 

Vzhledem k tomu, že zároveň provádí inline pre-treatment 

potiskovaných materiálů, jedná se pro poskytovatele tis-

kových služeb o vysoce flexibilní řešení. Jedním z hledisek, 

která přispěla k jejímu ocenění, bylo také používání nových 

pigmentových water-based textilních inkoustů Durst Alpha 

Ink P, využitelných k potisku jak polyesterových i bavl-

něných textilií, tak také široké škály směsných materiálů, 

které také obdržely jednu z cen EDP Awards 2015/2016.

Firma Zünd má díky svému soustředění na inovace počet-

nou sbírku ocenění EDP Awards. Co přesvědčilo komisi 

letos? 

Digitálnímu stolovému řezacímu plotru Zünd D3 Digital 

Cutter bylo ocenění EDP Award 2015/2016 uděleno zejména 

proto, že umožňuje zdvojnásobit svůj výkon paralelním 

využitím dvou samostatných nástrojů, které mohou pra-

covat nezávisle na sobě. Jeho inteligentní řídicí jednotka 

optimálním způsobem rozděluje postup řezání mezi tyto 

dva nástroje, což významně přispívá k dosahování nejvyšší 

produktivity. c

EDP Awards pro 

rok 2016. Oceněný 

digitální stolní řezací 

plotr  Zünd D3 Digital 

Cutter. Tiskárna 

oceněné řady Durst 

Alpha.

Tiskárny Durst 

Alpha a inkousty 

Durst Alpha Ink P 

znamenají průlom 

v produkčním potisku 

bavlněných látek pro 

módní a dekorační 

průmysl
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pŘedSTAvujeme 
TEcHnOLOgIE u nAšIcH kLIEnTů

Trh interiérových 

dekorací neustále 

roste 

AG Design Group je 

oficiálním držitelem 

licence na motivy 

Disney

výrobní linka na tapety

Společnost AG Design se zabývá výrobou a prodejem fototapet a samolepek na zeď. Pro své vysoce 

kvalitní produkty využívá technologii HP Latex. Ke zvýšení produktivity zde HSW Signall nainstaloval 

novou automatickou řezačku Fotoba 170 XLD WP.

Holding AG Design Group byl založen v roce 1999. Tvoří ho 

mezinárodní skupina firem s centrální kanceláří v Praze. 

Kromě nejmodernějších tiskařských, dokončovacích 

a balicích technologií má také vlastní vývojová, realizační 

a marketingová oddělení. Produkce je realizována v uce-

leném cyklu, od návrhu přes výrobu, balení až po odeslání 

kompletní zakázky.

OD SAMOlEPKy PO TAPETU
Společnost se zabývá hlavně vývojem produktů a materiálů 

pro dekoraci obytných, kancelářských, sociálních a průmys-

lových prostorů. Sortiment tvoří kolekce fototapet, plakátů 

velkých a extra velkých formátů, samolepek na zeď, deko-

rativních zrcadel, akrylových dekorativních obrazů, záclon 

s fotografickými motivy a dekorativního textilu. 

Produkty AG Design Group se exportují do více než čtyřiceti 

zemí světa.

DěTSKé MOTIvy
Dekorace z AG Design jsou velmi oblíbené i u dětských 

zákazníků. V e-shopu na stránkách www.agdesignshop.cz 

v kategorii Pro děti najdete vše k vyzdobení stěn a dalších 

povrchů v dětském pokoji. Firma je oficiálním držitelem 

licence pro výrobu a prodej produktů s náměty Disneyho 

filmů a pohádek. 

FOTOBA XlD 170 WP
Řezačka je uzpůsobena k začlenění do linky s tiskárnami 

řady HP Latex. Fotoba úspěšně pracuje i s dalšími tiskovými 

technologiemi, např. tiskárnami Durst. U strojů větší šířky 

vyhovuje nejlépe k potisku tapet provoz v režimu dual roll, 

takže pracovní šířka řezačky 170 cm je zcela ideální.

Zrychlení produkce rovněž napomáhá upravený nakladač 

rolí, který umožňuje přímé vkládání rolí z tiskárny i s tyčí 

odvíječe. Obsluhu tiskárny a následné formátování tapet 

i při tiskové produkci nad 100 m2/hod. tak zvládne jedna 

osoba. Řezačka společně s přídavným zařízením Fotoba 

REW 160 zakázky nejenom naformátuje, ale i sroluje a zalepí. 

Zakázku pak stačí jenom zabalit, nalepit štítek s adresou 

a expedovat. Řezačka Fotoba XLD 170 WP je konstruová-

na pro řez materiálů s vyšší gramáží, s vysokou přesností 

0,06 mm a pro velké objemy tisku. Všechny mechanické 

části jsou poháněny krokovými motory. Stroj si sám upraví 

založení média ve směru osy x a neustále kontroluje správ-

nost úhlu ve směru osy y. Řezací značky se skenují automa-

ticky a v paměti může být uloženo několik jejich typů. c

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

Přídavné zařízení 

Fotoba REW 160 

zakázky sroluje a zalepí. 

Nože řezačky se za 

provozu samy ostří.
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pŘedSTAvujeme
TEcHnOLOgIE  u nAšIcH kLIEnTů

Ukázky 

realizovaných 

zakázek

LOGIK je česká společnost s vlastní tiskovou výrobou, reklamní a marketingovou agenturou, 

profesionálním grafickým studiem a samostatným vývojovým oddělením pro design a konstrukci obalů 

a nástrojů podpory prodeje. Tiskárna Durst Rho P10 250HS je její nejnovější digitální tiskovou technologií.

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

„Na počátku roku 2016 rozšířila početné řady našich tiskových strojů první 

velkoplošná digitální tiskárna Rho P10 250HS, určená pro výrobu menších 

sérií, které není ekonomicky výhodné vyrábět na ofsetu,“ vysvětluje Vác-

lav Loubek, marketing manager společnosti LOGIK. Tiskárna je podle něj 

doplněním výrobních technologií pro velké série, takže umožňuje větší 

diverzifikaci budgetů klientů. Zákazníci tak budou mít své zakázky vyro-

bené rychleji při zachování kvality ofsetu. „Durst rozšiřuje naše možnosti 

o potisk dalších, i netradičních materiálů, především potisk lepenky, což 

je naše základní tiskové médium. Nabízí nejen dostatečnou kvalitu a rych-

lost, ale i rozumné výrobní náklady,“ dodává Václav Loubek. 

 

POTISK lEPEnKy vE vySOKé KvAlITě
Potisk lepenky je kvůli její citlivosti na teplotu pro běžné velkoplošné tis-

kárny náročným úkolem. Durst zúročil mnoho let praktických zkušeností 

s potiskem lepenky a kartonu ve speciální úpravě této tiskárny. Zachoval 

její schopnost tisknout na libovolný materiál, lepenku však lze nyní v běž-

ném provozu potisknout výrazně snadněji.

Společnost Durst patří mezi světové lídry zejména díky bezkonkurenční 

kvalitě tisku, kterou její tiskárny poskytují. Tiskové rozlišení i barevný 

rozsah stroje jsou plně srovnatelné s ofsetovým tiskem. Durst Rho P10 250 

LOgIk zvolil Durst

HS doplňuje tradiční ofsetové technologie tak, 

aby zákazníci nezaznamenali rozdíl v kvalitě 

a bez ohledu na výrobní technologii obdrželi 

perfektní produkt. 

Díky schopnostem stroje Rho P10 250 HS 

může společnost LOGIK nabídnout zákaz-

níkům tisk rychlostí 400 m2/hodinu, což je 

ekvivalent odpovídající přibližně 260 archům 

formátu B0. c



David Mankovický | produktový manažer | david.mankovicky@hsw.cz
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vÝSTrOj A vÝZBrOj
SummA F-SERIES

TřI MODEly
Summa F-Series se nabízí ve třech variantách 

velikosti pracovního stolu. Model F1612 má 

stůl s pracovní plochou 1 600 × 1 200 mm, mo-

del F1330 s rozměry 1 300 × 3 050 mm a model 

F 2630 s rozměry 2 650 × 3 050 mm.

MODUlARITA
Široké spektrum nabízených nástrojů a multi-

funkční hlava, která poskytuje vysokou varia-

bilitu při jejich výběru, umožňují velké množ-

ství pracovních operací. Modularita plotrů 

Summa F však také dovolí sestavit stroj, který 

firma potřebuje pro stávající zakázky. Další 

moduly a nástroje lze zakoupit později.

Summa F-Series 
Stolové obráběcí plotry Summa F-Series jsou řešením pro menší a střední firmy, které potřebují 

zvládnout tvarově náročné ořezy a složité dokončovací operace. Výrobci obalů a POS displejů je 

využijí také ke vzorkování. Nejsou konstruovány pro nepřetržitý provoz, ale díky své flexibilitě 

dokážou zastat skoro stejnou práci jako jejich průmysloví kolegové značky Zünd.

MUlTIFUnKční HlAvA
Do hlavy lze vložit čtyři moduly. Tangenciální 

modul s maximálním přítlakem 10 kg může 

pracovat s jedenácti nástroji. Modul vlečeného 

nože s přítlakem 600 g lze osadit nožem nebo 

perem. Další je frézovací modul a čtvrtý je 

rotační modul pro řezání textilu.

KAMERA 
Summa začala využívat optický poziční sys-

tém OPOS již v roce 1996, a od té doby jej stále 

rozvíjí. Nejnovější generace systému využívá 

inteligentní optické kamery, které si poradí 

se značkami na všech materiálech, jež lze 

na stroji zpracovat.

SySTéM PRO DlOUHé MATERIály
Jako volitelné příslušenství lze k tomuto 

plotru objednat i dopravníkový systém pro 

zpracování velkých výrobních sérií na pruž-

ných materiálech velké délky. Přesnou pozici 

i dráhu pomáhají udržet přítlačné nožičky.

vAKUOvý STůl
Standardně je plotr vybaven vakuovým 

stolem, který má odhlučněnou vakuovou 

pumpu. Materiál je tak přisáváním udržován 

na přesné pozici. 

Funkce Selector automaticky přizpůsobí plo-

chu s aktivním vakuem ploše zpracovávaného 

materiálu. c



David Mankovický | produktový manažer | david.mankovicky@hsw.cz

Pro plotry Summa F Series je k dispozici široká paleta nástrojů, které umožňují formátování flexibilních 

materiálů, výrobu samolepek, zpracování lepenky a kartonu v obalovém průmyslu, frézování do akrylátu 

či MDF a výrobu stojanů z voštinových desek a dalších materiálů. Multifunkční hlava umožňuje využití 

čtyř pracovních modulů, pro které jsou k dispozici následující nástroje.
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Tangenciální modul (1)

KISS-CUTTIng TOOl (2)
Tento nůž má přítlak ovládaný mechanicky a je speciálně 

konstruován pro tvarový ořez materiálů s tloušťkou až 

1,2 mm. Nástroj je také vybaven nastavitelnou objímkou pro 

přesné ovládání hloubky řezu.

SInglE EDgE CUTOUT TOOl (3)
Slouží k řezání drobných detailů do materiálů s tloušťkou až 

6 mm. Pomáhá mu kluzný kotouček přitlačovaný pružinou, 

který lze upevnit v zadané hloubce řezu.

DOUBlE EDgE CUTOUT TOOl
Zaručuje minimální opotřebení při řezání odolných mate-

riálů s tloušťkou až 6 mm. Kluzný kotouček přitlačovaný 

pružinou, který lze upevnit pro zadanou hloubku řezu, 

zaručuje řezání velmi přesných detailů.

HEAvy DUTy CUTOUT TOOl (4)
Tento nástroj je určen pro zpracování silnějších materiálů 

s tloušťkou až 15 mm.

CREASIng TOOl (5, 6)
Rylovací kolečka jsou vyráběna v několika kombinacích 

poloměru a hloubky a jsou určena pro rylování papíru, kar-

tonu, polypropylenu a PVC.

nOžE PRO v DRážKy 
(0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°)
Nástroje V-Cut jsou k dispozici s pěti vrcholovými úhly 

a jsou určeny pro tvorbu V drážek do tuhých vícevrstvých 

desek a pěnových kompozitních desek s tloušťkou až 27 mm, 

v závislosti na hustotě materiálu.

ElECTROnIC OSCIllATIng TOOl
Elektronický oscilační nástroj (EOT) je ideální pro ře-

volitelné nástroje

zání materiálů malé a střední hustoty, jako jsou pěnové 

a extrudované desky až do tloušťky 25 mm. Nástroj je 

poháněn elektromotorem s příkonem 1 kW a s maximálně 

12 000 otáčkami za minutu. Pohybuje nožem nahoru a dolů 

se zdvihem 1 mm.

PnEUMATIC OSCIllATIng TOOl
Pneumatický oscilační nástroj (POT) poháněný stlačeným 

vzduchem pohybuje nožem nahoru a dolů se zdvihem 8 mm. 

Nástroj má robustní konstrukci, a proto je vhodný pro 

řezání silných materiálů, jako jsou voštinové papírové desky, 

vlnitá lepenka nebo lehčené či pěněné desky.

modul pro vlečený nůž (7)

vlEčEný nůž
Vlečený nůž je konstruován speciálně pro rychlé formá-

tování a ořez široké škály materiálů. Nástroj působí silou 

odpovídající 600 gramům a je ideální pro zpracování řady 

samolepicích vinylů.

PERO
Rychlý a přesný nástroj se upevňuje k modulu Drag a umož-

ňuje přesné kreslení na velké množství materiálů originál-

ními fixy značky Summa nebo s využitím univerzálního 

držáku a celé řady tužek a per různých velikostí a průměrů 

z produkce třetích stran. d

vÝSTrOj A vÝZBrOj

SummA F-SERIES

1 2 3 4 5 6

7
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Frézovací modul

Tento modul je vybaven motorem s příkonem 1 kW a je 

schopen opracovávat většinu tuhých desek používaných 

v grafickém průmyslu a při výrobě tabulí. Může zpracovávat 

i desky z tvrzeného pěnového PVC, akrylátu a hliníkových 

sendvičových desek a také jiných materiálů (např. MDF). 

Maximální rychlost frézování se liší v závislosti na průmě-

ru instalované frézy, typu materiálu a jeho tloušťce. Modul 

Routing se dodává se sadou pro odsávání pilin a prachu. 

Sada obsahuje kartáč, hadici a montážní sloupek. Vysavač 

je volitelné příslušenství. Modul Routing pro plotry řady 

F Series zabírá v hlavě pozice č. 2 a č. 3. Pozice č. 1 zůstává 

volná pro další nástroj. 

Když však nebude modul používán, může být upevněn 

k montážnímu sloupku a obě pozice se uvolní pro další 

nástroje nebo moduly. 

Modul Routing lze připojit ke všem nainstalovaným stro-

jům s trojfázovou napájecí sítí. Frézku lze řídit programy 

SummaFlex a SummaFlex Pro, aniž by bylo nutné pořizovat 

jakékoli doplňkové aktualizace softwaru.

Rotační modul

Nejnovější, již čtvrtý modul stolového řezacího plotru 

Summa F series je určen pro ořez všech druhů tenkých 

materiálů. Dle výběru průměru nože a rychlosti otáček lze 

řezat materiály do síly 5 mm. Hlavní důraz byl při vývoji 

kladen na formátování vrstvených textilií, protože určité 

typy vláken lze obtížně řezat jinými typy nožů. Ideálními 

materiály pro zpracování jsou vlajkovina, textilní bannery, 

plsť, technické textilie, módní tkaniny a pěny.

SummaFlex

Software SummaFlex je špičková aplikace s plug-in moduly 

pro přípravu úlohy, post procesu a importu pro programy 

CAD a grafické programy (Illustrator, CorelDRAW). 

Tento software dokonale integruje plotry řady F Series 

do workflow výrobce. Je ideálním propojením mezi 

pracovními stanicemi s návrhovým softwarem, systémem 

RIPStation, tiskárnami a dokončovacími zařízeními. 

Jakmile se sestaví workflow, makropříkazy automatizují 

celé zpracování. Tím je před spuštěním další zakázky 

minimalizována práce operátorů stejně jako prostoje plotru. 

SummaFlex Pro poskytuje stejné funkce jako standardní 

verze, a navíc podporuje optické rozpoznávání kamerou, což 

zaručuje maximální flexibilitu polohy registračních značek 

a zvýšenou přesnost při vyřezávání obrysů.

ROzPOznávání KAMEROU
Proces rozpoznávání, lokalizace značek i samotný postup 

lze sledovat v okně náhledu obrazu z kamery. Software 

SummaFlex Pro zvládá všechny druhy značek, které se 

používají v každodenní praxi, bez ohledu na opracovávaný 

materiál. 

řAzEní
Pořadí zpracovávání objektů je tím nejdůležitějším pro 

optimalizaci času. Software SummaFlex umožňuje nejefek-

tivněji určit počáteční (S) a koncový bod (E) vektoru dráhy 

nástroje a také pořadí zpracování.

Přechodovou linii lze simulovat pro každou vrstvu, ještě 

před zpracováním. Rychlost při simulaci lze nepřetržitě 

upravovat. Cílem je zkrátit přechodovou linii. Software 

SummaFlex pak po výběru hlavního směru provede zá-

kladní řazení. Kdykoli však lze provést vylepšení a ověřit je 

novou simulací.

čáROvý KóD
Úlohy lze otevírat s využitím čárových kódů, které jsou spo-

jeny s předem definovanými výstupními profily. Místo hle-

dání úlohy v systému souborů stačí naskenovat čárový kód. 

Pak se do pracovní plochy načte příslušná úloha a může být 

okamžitě zpracována.

Axis control

Software Axis Control poskytuje úplné ovládání plotru 

Summa pouhým dotykem. Je optimalizován pro ovládání 

z dotykové obrazovky, a proto je ideálním rozhraním pro 

operátora. S plotrem Summa F je zdarma dodáván bezdráto-

vý ovladač, který umožňuje operátorovi, aby se pohyboval 

volně kolem stolu a mohl měnit základní nastavení. c

vÝSTrOj A vÝZBrOj
SummA F-SERIES

Technické údaje

Max. rychlost 1000 mm/s

Max. akcelerace 1 G

Max. přípustné síly 200 N

Přesnost 0,05 % z délky nebo 0,05 mm (větší hodnota)

Opakovatelnost ±0,05 mm



mATerIÁlY
pvc FóLIE k pOLEpu STěn

Kdo má rád historii, určitě se někdy dostal i k archeologickým vykopávkám. Zpocený, žíznivý a unavený člověk si říká, že to 

snad ani nestojí za to. Najednou se z hlušiny vynoří artefakt a vše je jinak. Únava zmizí a vzrušení je odměnou za všechnu 

námahu.  Podobné dobrodružství je i restaurování.

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

Kastelán ze zámku Milotice Evžen Boček 

nás seznámil s historií jedné rekonstrukce: 

„V  roce 2012 nám přišel akvarel z římského 

muzea Mario Praz s tím, že se jedná o po-

koj hraběte de Choiseul-Daillecourt, který 

vlastnil zámek Milotice až do své smrti v roce 

1840. Pokoj se nám podařilo najít podle bílých 

kachlových kamen a restaurátorské sondy 

nám ukázaly, že pod několika vrstvami nátěru 

je původní iluzivní výmalba z onoho akvarelu 

datovaná do první třetiny devatenáctého 

století.“ 

V té době bylo podle Evžena Bočka zvykem 

vytváření jakýchsi „tajných“ kabinetů, kdy 

byly arkýře nárožních věží od místnosti oddě-

leny dřevěnou  příčkou se stejnou výmalbou, 

jaká byla ve zbytku místnosti, a „neviditelný-

mi“ dveřmi. Tyto příčky byly ve druhé polovi-

ně 19. století odstraněny. Po restaurátorském 

sejmutí novodobých vrstev většinou bílé 

barvy se objevila iluzivní malba, byť místy 

poškozená, a bylo rozhodnuto dodělat i příčku 

Vše spustil tento akvarel ze sbírek římského muzea 

Mario Praz (1). Konečný vzhled pokoje (2). Nově 

vybudovanou příčku bylo potřeba citlivě sladit 

s odkrytými původními malbami (3).

Dobrodružství s fólií 
WallWrap 300

patrnou z akvarelu. Nejzachovalejší části 

výmalby byly profesionálně nafoceny pro vý-

robu fototapety, jež byla přilepena na novou 

dřevěnou příčku. Místnost je tak přístupná 

veřejnosti s téměř autentickým vzhledem, 

jaký měla v první třetině 19. století.

DUHOvý PAPRSEK JAKO OCEnění
Jako člena poroty soutěže Duhový paprsek 

mne ihned zaujala práce společnosti Grapo 

s poněkud delším názvem: Realizace původní 

výmalby místnosti na zámku v Miloticích jed-

nou z nejnovějších technologií WallWrap (PVC 

samolepkou) dle dobového návrhu nalezeného 

v muzeu v Římě. Bylo zajímavé vidět, jak se 

bíle vymalovaný pokoj proměnil v komnatu 

s dekorativní výmalbou i díky důvěrně zná-

mému materiálu MACtac WallWrap 300, který 

HSW Signall dodává na náš trh.

„Máme bohaté zkušenosti s prezentací kultur-

ního dědictví,“ řekla Barbora Králíková, jed-

natelka společnosti Grapo. „Tento projekt byl 

ale výjimečný, protože jsme museli skloubit 

vzhled nově vybudované příčky s odkrytými 

původními malbami a vše citlivě sladit.“ Že se 

to povedlo, dokazuje i udělení ocenění Duhový 

paprsek.

HlASUJTE PRO TEnTO PROJEKT
Tuto realizaci přihlásila společnost Grapo 

do soutěže MACtac Creative Awards. Pokud 

ji chcete podpořit, můžete hlasovat na strán-

kách www.mactaccreativeawards.com.c

2
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Svět obalů a POP/POS komunikace se velmi rychle mění. Ještě v roce 2015 činil digitální tisk v celkovém 

objemu tisku v obalovém průmyslu 5 %. Do roku 2019 by se mělo toto číslo více než zdvojnásobit. Růst 

nevychází pouze z většího počtu zakázek realizovaných digitálně, ale také z přibližně čtyřprocentního 

meziročního růstu produkce tištěné na lepenku. 

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

Roste počet digitálně tištěných kampaní a s nimi i zájem 

o velkoplošné tiskárny schopné potisknout vlnitou lepenku 

a karton. V této oblasti se dlouhodobě na špičce drží společ-

nost Durst, která má s potiskem lepenky rozsáhlé zkušenos-

ti. Přinášíme vám přehled tiskáren, které potisk lepenky 

zvládnou nebo jsou přímo pro něj určeny.

KOUzlO vlnITé lEPEnKy
Vlnitá lepenka nabízí nejvyšší hodnotu za nejnižší vstupní 

náklady a představuje materiál, který se snadno recykluje 

a výrazně usnadňuje likvidaci odpadu. Při správné kon-

strukci dovoluje vytvářet nejenom efektní obaly, ale i pro-

středky POP/POS komunikace. Velké oblibě se těší zejména 

prodejní stojany z vlnité lepenky a různé displeje.

Digitální tisk přináší několik výhod, které jsou pro majitele 

značek klíčové. Je to především rychlost dodávky na trh, 

schopnost personalizace a individualizace. Pro marketin-

gové stratégy je možnost rychlé zpětné vazby a korekce 

kampaně velmi přitažlivá a zvýšené náklady na tisk se 

několikanásobně vracejí v podobě zisku. 

Uv InKOUST
Základním předpokladem pro úspěšný tisk na lepenku je 

vhodný inkoust. Většina zákazníků v této oblasti využívá 

UV vytvrditelný inkoust, který je bezkonkurenční v kom-

patibilitě s nejširší škálou materiálů. Pro stroje Durst je to 

inkoust POP HS. Ten splňuje všechny důležité parametry 

pro potisk lepenky, především výbornou kvalitu a odolnost 

u materiálů na bázi papíru, minimální odér (typický pro UV 

tisk), velmi rychlé schnutí (archy se k sobě ani při skládání 

do vysokých komínů nelepí), bezproblematické dokončování 

(řezání, ohýbání), tisk v lesklém módu. 

Jeho velkou výhodou je schopnost potisknout další náročné 

materiály, plasty, akryláty a další. Zákazník tak může 

využívat řešení vyladěné pro potisk lepenky a neztrácí vše-

strannost stroje při výrobě jiných zakázek. V případě, kdy 

je tiskový systém určen pouze pro potisk lepenky a jiných 

papírových materiálů, doporučuje společnost Durst tzv. 

Paper and Board inkoust, který je vyvinutý pouze pro tento 

typ materiálu. Jeho další výhodou jsou mimořádně nízké 

tiskové náklady. Pokud se struktura zakázek v průběhu uží-

vání stroje změní, je možná konverze na jiný typ inkoustu. 

Všechny UV inkousty vyvinuté společností Durst neobsa-

hují těkavé látky (VOC) a splňují přísná ekologická kritéria. 

Mnoho jiných výrobců UV tiskáren tato kritéria nesplňuje.

vODA
I přes výše uvedené skutečnosti má UV vytvrditelný 

inkoust své limity, ať už z hlediska vlastností výstupu (po-

tlačování vlastností povrchu, úroveň lesku, míra zápachu), 

nebo zdravotních rizik (migrace částic, další rizika spojená 

s ne zcela vytvrzeným inkoustem). Jednou ze základních 

filozofií společnosti Durst je hledat řešení, která jsou nejpří-

znivější pro životní prostředí. 

Dlouhodobý vývoj vedl k uvedení vodou ředitelných inkous-

tů označených WT (Durst Water Technology). WT inkous-

ty jsou zcela bez zápachu a nevyžadují žádnou regulaci 

z hlediska zdravotních rizik a bezpečnosti. Výstupy tištěné 

tímto typem inkoustu navíc zachovávají vlastnosti povrchu 

materiálu a jsou lesklé (velmi podobné kvalitě ofsetového 

tisku). 

Vodou ředitelný inkoust Durst dokáže tisknout přímo 

i na nepotahované materiály a nepotřebuje před tiskem žád-

nou jinou úpravu povrchu média (např. primer). WT inkoust 

je proto velmi vhodný pro tisk POP displejů a jiných aplikací 

v obalovém průmyslu.   

TecHNOlOgIe 
TISkáRny DuRST k pOTISku LEpEnky A kARTOnu

potisk lepenky a kartonu 
tiskárnami Durst

K doporučeným 

technologiím pro 

finishing patří také 

letošní novinka, 

řada stolových 

obráběcích plotrů 

Zünd D3, které 

jako první na světě 

nabízejí možnost 

využít dvě pracovní 

hlavy najednou
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TecHNOlOgIe

DuRST

DURST RHO P10 160
Tato tiskárna je vstupním modelem do světa průmyslové-

ho velkoformátového tisku. Potisk vlnité lepenky je spíš 

jedním z mnoha úkolů, který tato flexibilní UV tiskárna 

zvládne při potisku deskových i flexibilních médií.

Technické parametry

Model Rho P10 160

Rychlost (m2/hod) do 100

Formát (cm) šířka do 160, délka neomezená

Max. rozlišení (dpi) až 1200 (Fine Art)

Max. tloušťka média (mm) 40 (desky), 2 (flexibilní média)

Doporučené technologie pro finishing

Stolové plotry Summa F Series a Zünd S3

DURST RHO P10 200/250, 200/250 HS
Tiskárny přinesly nový kvalitativní standard do světa 

průmyslového LFP tisku. Jsou určeny pro středně vytížené 

provozy nebo pro vzorování a produkci malých a středních 

sérií u zpracovatelů kartonáže. Tiskaři mohou využít stroje 

řady Rho P10 ve standardní i vysokorychlostní verzi HS.  

Stroje lze konfigurovat v základních parametrech podle 

potřeb uživatele. Barvy CMYK mohou být kdykoli rozšířeny 

o lc, lm, O, V a bílou. Se zvyšujícím se objemem zakázek lze 

doplnit požadovaný stupeň automatizace.

Řada P10 využívá mnoho konstrukčních prvků z nejvyšší 

kategorie produkčních tiskáren řady 1000. Speciální doplň-

ková úprava pro potisk lepenky dovoluje produkční potisk 

i běžných, nepotahovaných lepenek. Modely P10 zvládnou 

i role, změna mezi tiskem na archy a role je otázkou minut. 

Vedle přímého potisku archů pak systém dokáže plnit také 

roli digitálního předtisku. Třešničkou na dortu je možnost 

podélného on-line řezu rolových materiálů. 

Technické parametry

Model Rho P10 200 Rho P10 250

Rychlost (m2/hod) do 205 do 240

Model Rho P10 200 HS Rho P10 250 HS

Rychlost (m2/hod) do 350 do 400

Max. pracovní šířka (cm) 205 250

Max. rozlišení (dpi) až 1200 (Fine Art)

Max. tloušťka média (mm) všechny 40 mm, průmyslová verze 70

Doporučené technologie pro finishing

Stolové plotry Zünd G3

DURST RHO 1000
Nejvýkonnější řada hybridních tiskáren Durst nabízela až 

doposud v kombinaci s automatickým systémem podávání 

média nejproduktivnější řešení pro potisk vlnité lepen-

ky. Systém má speciální zařízení pro spolehlivé naložení 

vlnité lepenky, pro paralelní tisk více desek v HS režimu, 

úpravu povrchu potiskovaných materiálů a také volitelnou 

automatickou stohovací jednotku s ukládáním na paletu. 

Při výrobní rychlosti asi 150 archů za hodinu dosahují stroje 

standard kvality srovnatelný s laminovaným ofsetovým 

tiskem. CMYK lze volitelně doplnit o lc a lm.

Technické parametry

Model Rho 1012 Rho 1312

Rychlost (m2/hod) do 490 do 620

Max. rozlišení (dpi) 1000 1000

Model Rho 1030 Rho 1330

Rychlost (m2/hod) do 1000 do 1250

Max. rozlišení (dpi) 600 600

Max. pracovní šířka (cm) všechny 250

Max. tloušťka média (mm) všechny 40, průmyslová verze 70

Doporučené technologie pro finishing

Stolové plotry Zünd G3 nebo D3 u nejvýkonnějších verzí 
s automatickým podáváním a odebíráním

DURST RHO 130 SPC FlEXlInE COnCEPT
Letošní veletrh Drupa byl velkým mezníkem v posunu k di-

gitalizaci tiskového průmyslu. Společnost Durst předvedla 

své nejnovější průmyslové řešení pro ekologický potisk 

vlnité lepenky a kartonu v podobě nové tiskárny Durst Rho 

130 SPC. Stroj založený na jednoprůchodové konstrukci 

zvyšuje produktivitu o jeden řád, tiskne totiž rychlostí až 

9350 m2/hod. Podrobně ho popíšeme v příštím čísle.

Technické parametry

Model Rho 130 SPC

Rychlost (m2/hod) do 9350

Max. tisková plocha 1285 × 2485

Max. rozlišení (dpi) 800

Max. tloušťka média (mm) 1,5–12

Doporučené technologie pro finishing

Stolové plotry Zünd D3 s automatickým podáváním a odebíráním

Tiskárna Durst Rho 130 

SPC přiblížila výkon 

k hranici 10 000 m2/hod

Tiskárny Durst Rho P 10 

200/250 mohou tiskaři 

využít ve  standardní 

nebo vysokorychlostní 

verzi

Rho P10 (vlevo) je 

ideálním produkčním 

strojem střední třídy, 

který zvládne nejširší 

škálu zakázek a je 

upravený také k potisku 

lepenky.

Doposud byla 

nejvýkonnějším 

systémem pro potisk 

lepenky tiskárna Durst 

Rho 1330 (vpravo).
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Málokto si dnes uvedomuje, aký je ekonomický potenciál 

kreatívneho priemyslu,“ hovorí riaditeľka Mária Vilkovská. 

„Je niekoľkonásobne väčší ako celý segment automotive, 

vyžaduje podstatne menšie investície a prináša výrazne 

vyššiu ziskovosť.“

Škola stojí aj na tradíciách prvej odevnej priemyslovky 

na Slovensku, ktorá bola založená v roku 1956 a slúžila 

pre celý odevný priemysel. Prvý umelecký študijný odbor 

modelárstvo a návrhárstvo odevov otvorený v roku 1987 

vychádzal z odevnej tradície školy. Bol veľmi populárny 

a v 90. rokoch bol oň mimoriadny záujem, lebo vznikalo 

veľa odevných firiem. Rok 2000 ale priniesol odliv zvyšku 

odevného priemyslu do Rumunka a na Ukrajinu a záujem 

o štúdium sa výrazne znížil. 

POnUKA ODBOROv RáSTlA
Škola však mala potenciál v učiteľoch, ktorí boli schopní 

pokryť umelecké odbory a nadviazať na odbory využívajúce 

grafické a informačné systémy v odevníctve. Pribudli teda 

odbory Propagačná grafika a Propagačné výtvarníctvo. 

V roku 2002 sa otvorili odbory Fotografický dizajn a Scé-

nická kostýmová tvorba. Rok 2006 priniesol transformá-

ciu na Strednú umeleckú školu a otvoril sa aj nový odbor 

Reklamná tvorba. Ponuka umeleckých študijných odborov 

sa od 1. septembra 2010 rozšírila o ďalšie tri odbory – Animo-

vanú tvorbu, Interiérový dizajn a Priemyselný dizajn. V roku 

2015 pribudol odbor Dizajn exteriéru. 

REMESlO A POčíTAčE
„Vzdelávací proces je postavený tak, aby naši absolventi 

získali remeselnú zručnosť vo svojom odbore, dokázali 

používať všetky moderné softvérové nástroje a svoju prácu 

na úrovni aj prezentovať,“ hovorí Mária Vilkovská. „Chceme 

spojiť kreativitu s konkrétnymi zručnosťami a prepojiť ich 

s modernými technológiami. Naši pedagógovia preferujú 

progresívne vyučovanie prostredníctvom rôznych počítačo-

vých programov ako napr.: Adobe InDesign, Adobe Illustra-

tor, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Premiere Pro, 

Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Caledo, Modaris, 

AutoCad a mnohé ďalšie. Od prvého ročníka si študenti 

budujú portfólio, svoje projekty obhajujú pred komisiou 

a vystavujú pred verejnosťou. Výber študentov je pomer-

ne prísny. V tomto školskom roku sme z 380 prihlásených 

študentov prijali 130. Dlhodobo viac ako polovica absolven-

tov pokračuje v štúdiu na vysokých výtvarných školách. 

Najčastejšie študujú v Bratislave, Prahe, Brne a Zlíne.“

MIMORIADny TAlEnT
„Školu práve končí mimoriadne talentovaná študentka Sofia 

Tureková, ktorá bola ako jedna zo štyroch prijatá spomedzi 

2000 prihlásených študentov na kurz na prestížnej Londýn-

skej univerzite Central Saint Martins,“ hovorí Mária Vilkov-

ská. „Ako víťazka Bratislavských módnych dní  2015 získala 

Sofia možnosť predstaviť svoju kolekciu na Slovak Fahion 

Night v New Yorku na jeseň tohto roku. Hoci má len 19 rokov, 

úspešne buduje svoju módnu značku SOF.T.“ c

Trenčianska Suška 
Stredná umelecká škola v Trenčíne oslávila v tomto roku svoje 10. výročie. 

Nadviazala však na takmer 50-ročnú tradíciu Strednej priemyselnej školy 

odevnej, ktorej priamym pokračovaním je od 1. 1. 2006. Dnes poskytuje vzdelanie 

v jedenástich študijných odboroch a školu navštevuje 517 študentov.

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

Od prvého ročníka si študenti 
budujú portfólio, svoje projekty 
obhajujú pred komisiou 
a vystavujú pred verejnosťou.
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Reklamná tvorba  – 

Lukáš Poruban 

3. ročník,  motiv na 

tričko – slovenský 

suvenír, 2014

Titulná strana: 

Scénická kostýmová 

tvorba – Veronika 

Michaličková, 

2. ročník, „Vtáčí úlet“ 

2015
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Trenčianska Suška 

Reklamná tvorba – Terézia Miková, 4. ročník, 

plakát pre ZUŠ Karola Pádivého

Reklamná tvorba– Michaela Vicenová, 2. ročník, 

plakát Slovenské múzeá, 2013

Reklamná tvorba – Lucia Gamanová, 4. ročník, 

reklamná kampaň pre šperkárku K. Reisovú, 2013

Propagačné výtvarníctvo – Erika Pašeková, 

1. ročník, ornament objekt – vtáčik 2015

Propagačná grafika – Kristína 

Suríková, 3. ročník, obal „Na 

ľudovú nôtu“ 2015

Reklamná tvorba – Magdaléna Tomová, 2. ročník, 

plakát Slovenské múzeá, 2013

Reklamná tvorba – Terézia Miková, 4. ročník, 

logo a reklama pre ZUŠ Karola Pádivého
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Priemyselný dizajn – Michal Blaško, 4. ročník, Trojkolesový dopravný prostriedok, 2015

Odevný dizajn – Sofia Tureková, 3. ročník,

„Ornament“, 2015

Reklamná tvorba – Veronika Hrnková, 1. ročník 

motiv na tričko – slovenský suvenír , 2013

Reklamná tvorba – 

Kristína Mihalcsáková, 3. ročník, 

Suvenír zo Slovenska – taška, obal na tablet, 2014

Reklamná tvorba – Peter Danada, 3. ročník, Suvenír 

zo Slovenska – USB klúč, pevný disk, osviežovač 

vzduchu, 2014

Priemyselný design – Miachaela Melišková, 

4. ročník, Svietidlo, 2014
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Fotografický dizajn – Timea Drobcová, 2. ročník,  

digitálna fotografia „A predsa sa krúti“, 2015

Reklamná tvorba – Viktória Frimelová, 4. ročník, 

flashová minihra „Ornament“ 2015 

Animovaná tvorba – Matej Počarovský, 4. ročník,  Flos, 2014

Odevný dizajn – Sofia Tureková, 4. ročník,

Metamporfózy, 2015

Dizajn interiéru – Matúš Marko, 2. ročník,  interiérový doplnok, textil, 

sieťotlač, 2015

Dizajn exteriéru – 

Barbora Láslopová, 

2. ročník, objekt 

Vzbura, 2014

Propagačné výtvarníctvo – Vladimíra Kanianska, 

Stojan na bižutériu – priestorový ornament, 2015

Scénická kostýmová tvorba – Andrej Jakubec, 

2. ročník „Vtáčí úlet“, 2015



Celosvětově dosáhl Durst více než 80 instalací těchto 

specializovaných tiskáren, z toho čtyři stroje se nacházejí 

na území České republiky a Slovenska. 

Roll-to-roll tiskárny Durst Rho 162 TS Plus představují 

spolehlivé a osvědčené řešení, jež využívají nejvýznamnější 

firmy v oboru. 

Nový model Durst Rho 163 TS je konstruován jako hybrid-

ní tiskárna, takže dokáže potiskovat i deskové materiály. 

Ve verzi HS (High Speed) dosahuje rychlosti až 100 m2/hod, 

čímž až čtyřnásobně převyšuje výkon svého předchůdce. 

Nabízí tak mnohem vyšší flexibilitu i výkon. Další rozdíl 

je v barevném gamutu, kdy nová tiskárna pracuje v šes-

tibarevném systému míchání barev CMYKBR se stejným 

rozlišením 400 × 600 dpi.

„Spolu se 3M jsme otevřeli nový trh a zároveň zvedli laťku 

pro standardy digitální produkce v oblasti dopravního zna-

čení,“ řekl Christoph Gamper, generální ředitel společnosti 

Durst Phototechnik AG.

nEJPříSněJší STAnDARDy
Dopravní značení na dálnici musí splňovat náročné pod-

mínky dobré viditelnosti za různých světelných podmínek 

od přímého slunečního světla až po zhoršenou viditelnost 

v noci.

Zkušenosti výrobců dlouhodobě preferují výrobky 3M. 

Zařazení tiskárny Rho 162 TS Plus (Traffic Signs) do systé-

mu záruk 3M sladěných komponentů dokazuje, že tiskárna 

obstála v náročných testech a splňuje přísné podmínky 

Evropského standardu dopravního značení ETSS. 

Digitální tisk dopravního značení je velmi oblíbený díky 

své flexibilitě, kdy dokáže nejenom efektivně, ale i rychle 

vyrobit kvalitní kusové značení. c
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TecHNOlOgIe 
DuRST

Specialista 
na dopravní značení

Letos uplyne již deset let od zahájení spolupráce mezi společnostmi Durst a 3M v oblasti 

dopravního značení a bezpečnosti silničního provozu. Za toto období byly vyvinuty již 

čtyři generace tiskových systémů, které se ve spojení s inkousty a materiály 3M staly 

etalonem kvality a trvanlivosti v tak náročném oboru, jakým je dopravní značení. 

Nová generace tiskáren Durst Rho 163 TS (Traffic Signs) 

byla letos v dubnu představena na veletrhu Intertraffic 2016 

a doplnila stávající nabídku tiskáren Rho 162 TS Plus o další 

dva modely – 163 TS a 163 TS HS.

Výroba dopravního značení je úzce specializovaný obor 

s vysokými nároky na odolnost, barevnou stabilitu a odra-

zivost světla. Všechny uvedené tiskárny ve spojení s UV in-

kousty 3M pro dopravní značení a reflexními médii 3M jsou 

zapojeny do programu záruky 3M sladěných komponentů. 

Trvanlivost, odrazivost světla a barevná stabilita výtisků 

jsou garantovány po dobu 12 let.

CO SI vyBRAT?
Digitální tisk představuje velmi efektivní nástroj pro 

výrobu kusových a malosériových dopravních značek. 

Tento způsob výroby prvků dálničního značení i obecných 

dopravních značek je mnohem rychlejší a úspornější než 

analogové technologie nebo využití speciálních fólií a řeza-

cího plotru.

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

Na veletrhu 

Intertraffic   

Amsterdam 2016 

představil Durst 

novou generaci 

tiskáren  pro  segment 

dopravního značení

Durst Rho 163 TS 
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Specialista 
na dopravní značení

kDO JE kDO 
v HSW SIgnALL

Roman je tvárou HSW už 16 rokov. Ako 

servisný technik pracuje od roku 2004. Hoci 

je pri zásahu a organizácii pracovného stola 

dokonalý pedant, nemá nutkanie nasmerovať 

ušká hrnčekov do rovnakého uhla ako obľúbe-

ný filmový Poirot. Stará sa aj o najvýkonnejšie 

technológie slovenských zákazníkov. 

Na prvé školenie si cestoval hneď po nástupe 

na pozíciu technika do Izraela do firmy Sci-

tex. Pamätáš si ešte na svoje pocity? 

Mal som zmiešané pocity. Boli tam trošku 

obavy z toho, čo ma čaká, ale predovšetkým 

som sa tešil na nové zážitky a vedomosti. 

Na to, ako aj na spoznávanie nových ľudí sa 

teším stále.

Staráš sa o najväčší región. Baví ťa ešte 

cestovať?

Menej ako na začiatku, ale dnes sa dá veľa vecí 

vyriešiť telefónom alebo cez vzdialený prístup 

na PC.

Čo ťa u zákazníka príjemne prekvapí?

Poctivý prístup operátora k stroju a, samozrej-

me, dobrá káva. 

Roman Osvald

Představujeme vám dalšího z týmu servisních 

techniků. Svůj hlavní stan má v brněnské 

pobočce, a proto pokrývá servisní zásahy 

především na Moravě. 

Znají ho ale skoro všichni naši moravští zá-

kazníci. Zvláštní znamení – pedant.

Do signmakingu jsi přišel ze servisu IT, jaký 

je rozdíl mezi opravou počítače a průmyslové 

digitální tiskárny?

V první řadě ve velikosti , dále je při opravě 

počítače potřebná jen znalost elektro, kdežto 

u tiskáren je potřeba více oborů najednou, 

člověk zde mnohdy musí být malinko i strojař 

nebo fyzik…

Dokáže tě při servisu něco překvapit?

Každý servis má svoje pro a proti, některé 

opravy jsou banální, jiné zase dokážou pěkně 

potrápit. U některých závad občas zůstává ro-

zum stát, ale vždy se najde způsob jak problém 

vyřešit.

Co máš na své práci nejradši?

Tato práce není stereotypní a dělat z rozbitých 

věcí zase věci funkční je fajn…

AnKETA

Oblíbená hudba: 

Drum ’n’ bass, rock.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Marťan – Andy Weir.

Nejoblíbenější jídlo: 

Ryby na všechny 

způsoby. 

Záliby: 

Sport, vodáctví.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Když už člověk 

jednou je, tak má 

koukat, aby byl. 

A když kouká, aby 

byl, a je, tak má být 

to, co je, a nemá být 

to, co není, jak tomu 

v mnoha případech 

je. Jan Werich

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Nůž, zápalky, plnou 

lednici.

AnKETA

Oblíbená hudba: 

Počúvam rôzne 

žánre podľa nálady.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Severské detektívky 

od autorov ako J. Ne-

sbo či J. Adler-Olsen.

Nejoblíbenější jídlo: 

Rezeň s majonézo-

vým šalátom.

Záliby: 

Šport, predovšetkým 

futbal.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Ži tak, aby si to 

neľutoval.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Rodina, priatelia 

a 30-metrová jachta 

s plnou nádržou. 

kdo je kdo?
David  zoblivý
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3A Composites Display Europe s hlavními centrálami v Německu a ve Švýcarsku 

patří již několik desítek let mezi osvědčené výrobce desek Kapa, Foam X, 

Smart X, Forex, Dibond atd. Jeho unikátní produkty předznamenaly směr 

deskových materiálů nejen v signmakingové oblasti. 

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

Forex a Dibond jsou dnes synonymem pěněného PVC resp. 

hliníkového kompozitu. V Osnabrucku je závod na výrobu 

lehčených desek Kapa a papírových sendvičů Dispa. 

lEHčEné DESKy – KAžDý SI vyBERE
I míň je někdy víc a u hmotnosti desek do reklamního 

průmyslu to platí obzvlášť. Důležitým kritériem je zároveň 

jejich rovinnost a to, zda se hodí pro digitální potisk/kaší-

rování. Vlastnosti materiálu předurčují jeho použití a jdou 

ruku v ruce s cenou. Estetický vzhled je velice důležitým 

prvkem ve vizuální komunikaci a ovlivňuje celkový dojem 

z realizace. Součástí sortimentu desek HSW Signall je 

i sekce lehčené desky, která obsahuje převážně PU sendviče 

v tloušťce od 3 do 10 mm s maximální šíří 205 cm. Tyto ma-

teriály jsou vhodné pro modelování 3D objektů, kašírování, 

tisk, výsek, dekoraci, a to dle parametrů k tomu určených. 

Základem je vždy PU jádro, které může být přirozené nebo 

barevné a okraje jsou z papíru, ať už se jedná o zpevněné, 

nebo upravené krycí vrstvy. Variabilita formátů optimalizu-

je využití materiálu, a proto lze pro konkrétní typ nabíd-

nout několik rozměrů. 

KAPA
Etalonem nabídky HSW Signall je Kapa plast, oblíbeným 

médiem je dále deska Kapa line, která založila tuto „rodinu“ 

již v roce 1969. Atraktivním deskovým materiálem vzhle-

dem k nízké ceně je Foam X. Kapa mount a Kapa fix jsou 

funkčním nosičem zejména pro tisky a fotografie a jsou 

určeny primárně pro kašírování a laminaci. Desku Kapa 

3A cOmpOSITES – 
nejen kapa a Dispa

mATerIÁlY 
DESkOvé mATERIáLy

Kapa  plast s povrchem 

z kartonu s plastovou 

vrstvou, Kapa line 

krytá vrstvou bílého 

chromokartonu,

Kapa color krytá 

barevným kartonem 

s plastovou vrstvou

color odlišuje černé provedení a bývá použita pro aranžová-

ní, výstavnictví a tvorbu 3D objektů. Specialitu s povrchem 

imitujícím plátno pod názvem Kapa tex lze využít k výrobě 

obrazů a uměleckých aplikací. V přehledu lehčených desek 

ještě figurují PS desky Smart X, jako ideální volba např. pro 

outdoorevent marketing. Černý sourozenec Gatorfoam je 

produkt pro americký trh, ale své místo má i v našich luzích 

a hájích. Unikátní pětivrstvý papír Dispa je v této kategorii 

uveden jako Display board.

InvEnCE, InOvACE, EDUKACE A EXPAnzE
Firma 3A Composites, dříve známá jako Alcan Composites, 

patří od roku 2009 do skupiny Schweitertechnologies. Je 

aktivní ve výrobě materiálů pro architekturu, vizuální 

3× foto © 3A Composites

foto © 3A Composites
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komunikaci, dopravu, automobilová a jiná průmyslová od-

větví. 3A Composites Display Europe má v německém Osna-

brucku dvě linky na výrobu desek Kapa a nejnovější linku 

na Display papíry – Dispa. V roce 2012 přibyl pod střechu 3A 

Composites irský Foamalite, který doplnil portfolio desek 

z pěněného PVC, do té doby vyráběných ve švýcarském 

Sinsu. V dubnu loňského roku došlo k akvizici silného hráče 

v oblasti plastových materiálů, a to výrobce Polycasa – tím 

se rozšířily možnosti distribuce polyesterových, polystyre-

nových, polykarbonátových a akrylátových desek a posílila 

se tím pozice skupiny jako předního výrobce pro reklamní, 

stavební a průmyslové aplikace.

Obchodní manažerka pro Display materiály Marion Kraut-

bauer o činnosti na středoevropském území říká: „Vnímáme 

HSW Signall jako spolehlivého obchodního partnera, který 

byl vůbec prvním distributorem v ČR pro značky Kapa a Fo-

rex. S inovovanými produkty jsme schopni vstoupit na nová 

obchodní teritoria a zvýšit podíl na trhu. Vždy se snažíme 

zlepšit a rozšířit své portfolio v součinnosti s našimi part-

nery. Dále nabízíme individuální služby jako cutomizace 

rozměru, tloušťky a barvy. Naším záměrem je především 

uspokojit potřeby zákazníků.“

3A Composites si je podle Marion Krautbauer vědoma svého 

know-how, které je důležité nejen pro zpracování a aplika-

ce, a proto má k dispozici vývojové a školicí centrum. To 

disponuje mj. řezacím plotrem Zünd a je určeno pro školení 

distributorů a zákazníků. Zároveň slouží jako showroom, 

kde se lze seznámit s  nejrůznějšími možnostmi použití 

lehčených desek.

Kapa mount 

vyztužená dvěma 

tenkými hliníkovými 

vrstvami, Kapa fix 

vyztužená a opatřená 

jednostranně nebo 

oboustranně lepicí 

vrstvou, Kapa tex  

krytá impregnovaným 

latexovým papírem, 

se strukturou 

malířského plátna

Dekorace vyrobená 

s využitím potištěných 

a tvarově ořezaných 

desek Kapa pro 

německý obchod 

s pánskou značkovou 

módou Hirmer Moden

PRéMIOvý POCIT – KAPA PREMIUM
Deskové materiály s PU jádrem jsou primárně učeny pro 

interiérové použití, avšak kromě desek Kapa tech vhodných 

i do exteriéru je zde další zajímavý materiál – Kapa Pre-

mium. Tato deska splňuje nároky na nejvyšší kvalitu díky 

bílému jádru a jasně bílým vyztuženým krycím vrstvám 

ze syntetického papíru s PET coatingem na povrchu. Kapa 

Premium odolává UV záření, vlhkosti i vodě, takže ji lze 

krátkodobě použít i v exteriéru. Je však třeba počítat se 

zežloutnutím PU jádra. Je optimální pro digitální tisk, 

POS/POP displeje, 3D aplikace, závěsné a kreativní insta-

lace. K dispozici je v síle 5 mm o rozměru 1530 × 3050 mm. 

Jak naznačuje samotný název, Kapa Premium je určena pro 

prémiová reklamní řešení. Deskové materiály v signmakin-

gu tak získaly  nový doplněk vyšší střední třídy s nádechem 

luxusu při zachování příznivé pořizovací ceny.

DISPA 
Levným – ve srovnání s deskami Kapa – avšak opodstat-

něným materiálem zejména pro retail je Dispa. Ta byla 

představena v HSW info v září 2015 a nyní lze konstatovat, 

že její zařazení do nabídky byl moudrý tah. Po více než 

roce si tento papírový sendvič našel své zákazníky, kteří 

využívají výhody tohoto materiálu, jenž získal na letošním 

veletrhu Drupa ocenění EDP Award v kategorii nejekologič-

tější tiskový materiál. Připomeňme, že základní tloušťka je 

3,8 mm a rozměr 1250 × 2450 mm. Dispa není sice doporučena 

k rylování, ale ve směru výroby lze při následném ohybu do-

sáhnout uspokojivých výsledků. Vhodnější je však vytvořit 

V drážky. Oproti vlnité lepence působí její vzhled dokonaleji 

a v případě tvarového výseku je okraj ze všech stran stejný. 

Jedná se, jak už bylo zmíněno, o produkt přátelský vůči 

životnímu prostředí, nyní s certifikací FSC. c

HSW Signall byl vůbec 
prvním distributorem 
v České republice pro 
značky Kapa a Forex. 

3× foto © 3A Composites

foto © 3A Composites

mATerIÁlY

DESkOvé mATERIáLy

Jak název napovídá, 

Kapa premium je 

určena pro prémiová 

řešení



Dalším přírůstkem do rodiny tiskáren Mutoh ValueJet je tiskárna VJ-405GT, stolní tiskárna určená pro 

přímý potisk textilu, hlavně triček. Tiskne se vodními pigmentovými inkousty pěti barvami (CMYK 

a bílá) nejlépe na 100% bavlněná trička. Lze také použít směsné textily s minimálně 50 % bavlny nebo 

tisknout na 100% polyesterové materiály. Hotové tisky vydrží několikanásobné praní textilu. Při 

způsobu tisku CMYK a bílá lze natisknout až 43 triček za hodinu. 

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

VJ-405GT je malé stolní zařízení s maximální potisknutel-

nou plochou 380 × 560 mm vybavené v základní dodávce 

zaklapávacím rámem pro trička. Vozík s piezohlavami potis-

kuje materiál, který se postupně posunuje s celým držákem 

textilu. Na čistě bílé nebo barevné textily se dá tisknout 

plnobarevně, fotorealisticky, s velmi jemným rozlišením až 

1 200 × 1 200 dpi. Díky digitální přípravě motivů k tisku lze 

snadno vyrábět i malé série nebo kusové zakázky. Kromě 

triček lze potiskovat třeba bavlněné látkové tašky, ponožky, 

čepice. Tiskárna tak může dobře doplnit sítotiskovou tech-

nologii právě v oblasti malých zakázek.

PříPRAvA TEXTIlU
Způsob provozu je podobný sublimační technologii, na roz-

díl od ní však lze potiskovat bavlněné textily, o něž je hlavně 

v případě triček největší zájem. K jejich výrobě stačí kromě 

tiskárny už jen běžný zažehlovací lis. Při výrobě odpadá 

další fixace tisku napařováním, které je nutné u reaktivních 

inkoustů, jimiž lze také tisknout na bavlnu. Bílý bavlněný 

textil stačí potisknout připraveným motivem a zafixovat 

jej v zažehlovacím lisu po dobu 60 sekund při teplotě 170 °C. 

U barevného textilu je to složitější, zde se musí barevný 

tisk podložit bílou barvou. Pro dosažení dobré barevnosti 

TecHNOlOgIe 
STOLní TISkáRnA muTOH k pOTISku TExTILu

nové 
gran Turismo
od mutohu 
k potisku textilu

Mutoh VJ-405GT 

se nabízí s rámy 

k uchycení textilu ve  

třech velikostech

20 HSWINFO ZÁŘÍ 2016
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STOLní  TISkáRnA k pOTISku TExTILu

tisku je také třeba předem nanést na barevný textil bezbarvou kapalinu, 

tzv. pre-treatement. Kapalina uzavře póry textilu, takže barva zůstane 

na povrchu, což se vizuálně projeví sytými kontrastními barvami tisku. 

Zcela nutná je tato předúprava při potiskování černého textilu s bílým 

podtiskem. Na obrázku je vlevo tisk bez ošetření a vpravo tisk na předu-

pravený textil.

Kapalinu pro předúpravu bavlny lze nanášet válečkem, sprejem nebo při 

velkých objemech tisku pomocí speciálních strojů. U bavlněných textilů 

je předúprava nutná vždy při použití bílé tiskové barvy. Pokud se tiskne 

na bílý textil pouze barvami CMYK, lze předúpravu volitelně použít pro 

posílení kontrastu a sytosti barev. Potiskovat lze také 100% polyester, kde 

se musí provádět předúprava vždy, a to odlišnou kapalinou.

vlASTní TISK
Textil se před tiskem uchytí do zaklapávacího rámu, který umožní napnu-

tí textilu do roviny. Celý držák textilu je výškově nastavitelný v rozsahu 

15 mm. Před tiskem si stroj ještě kontroluje optickým senzorem správné 

nastavení výšky pro zamezení kolize s tiskovými hlavami. Zaklapávací 

rámy se nabízejí ve třech velikostech pro různé textily. Ovládání tiskárny 

je prováděno přes barevný dotykový displej a díky úzkému zaměření tis-

kárny je poměrně jednoduché, s malým množstvím potřebných nastavení. 

Vlastní tisk se ovládá z počítače vybaveného MS Windows, data se posílají 

přes počítačovou síť.

Mutoh dodává společně s tis-

kárnou i propracovaný program 

Layout & Print Tool pro přípravu 

motivů k tisku. V programu se zvolí 

velikost použitého zaklapávacího rámu, 

typ textilu (bílý nebo barevný) a pak lze již 

přímo na plochu umisťovat jednotlivé motivy 

načítané v běžných rastrových formátech 

PNG, TIFF, JPG nebo BMP. Motivy lze snadno 

vystřeďovat na tričko, měnit jejich velikost 

nebo je doplňovat textem.  

Pro potisk barevného textilu umí program 

doplnit podtiskovou bílou barvu tak, aby její 

okraj nepřesahoval pod barevným tiskem, 

nebo měnit podle potřeby její sytost kvůli 

úspoře bílého inkoustu. Lze také navrhovat 

motivy pro tisk jenom bílou barvou včetně 

fotorealistického tisku v 256 stupních sytosti 

bílé. Vlastní tisk se provádí přes nainstalo-

vaný Windows tiskový ovladač, jenž dovo-

luje v případě potřeby tisknout třeba přímo 

z Photoshopu, takže se nemusí vždy používat 

dodávaný návrhový program.

SPECIální TISKOvý RIP
Nová tiskárna Mutoh ValueJet 405GT rozšíří 

aplikační rozpětí tiskáren Mutoh i do oblasti 

přímého potisku bavlněného textilu v men-

ších sériích. Výhodou je, že podobně jako u již 

nabízené „malé“ UV tiskárny VJ-426UF dodává 

Mutoh tento model včetně specializovaného 

programu s jednoduchým ovládáním.  Mutoh 

Layout & Print Tool zahrnuje všechna potřeb-

ná nastavení a volby pro snadný tisk přímo 

na míru konkrétní tiskárně, není tedy třeba 

dokupovat univerzální tiskový RIP program. 

Stroj určitě najde uplatnění v sítotiskových 

provozech nebo kopírovacích centrech jako 

doplňkové zařízení s jednoduchou obsluhou.c

Mutoh dodává model 

VJ-405GT včetně 

specializovaného 

programu Layout 

& Print Tool 

s jednoduchým 

ovládáním, který 

zahrnuje všechna 

potřebná nastavení 

a volby

Černý textil je nutné 

předem ošetřit 

speciální kapalinou, 

která uzavře póry 

tkaniny. Na obrázku 

je vlevo tisk bez 

ošetření a vpravo 

tisk na předupravený 

textil.

Mutoh VJ-405GT  

umožňuje tisk 

i samotnou bílou 

barvou v různých 

stupních sytosti

Tisk CMYK přes White
bez pre-treatu 

Tisk CMYK přes White
s pre-treatem



pŘedSTAvujeme 
DuRST gAmmA 98 xD  k pOTISku kERAmIky v RuSku
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předcházela komplexní analýza trhu a poptávka u všech 

relevantních výrobců inkoustů a tiskáren.

Vítězem tohoto výběrového řízení se stala společnost Durst 

a kromě produkční tiskárny pak dodala ještě tiskárnu Picto-

cer HD pro vzorování a vývoj designu.

Na sklonku roku 2015 bylo potřeba najít nové kapacity, 

protože stroj Gamma 75 HD byl plně vytížen. Rostoucí 

poptávka a perspektiva dalšího růstu rozhodly, že firma 

Keramir investovala do nové nejvýkonnější řady tiskáren 

Durst Gamma 98 XD.

Dvě znAčKy
Za společností Keramir stojí celá skupina firem, která 

pokrývá výrobní řetězec od výroby keramických dlaždic 

přes dekoraci a prodej až po logistiku. Digitálně potištěné 

obklady pro koupelny a kuchyně tvoří kolekce dvou značek 

– Azori a Kerabud. 

Roční objem výroby činí více než čtyři miliony čtverečních 

metrů. Obklady produkuje ve formátech 200 × 300, 278 × 405, 

201 × 405, 201 × 505, 333 × 333 a 315 × 630 mm. c

Obklady
z Ruska
V roce 1697, během první zahraniční cesty ruského cara Petra Velikého do Amsterdamu, vzbudily 

jeho zájem holandské dekorativní keramické obklady. Ty se pak hojně využívaly ke zdobení paláců 

v Petrohradě. Ani dnes nemusí ruský zákazník dlouho hledat, když zatouží po neobvyklém dekoru.

Obliba zdobných keramických obkladů trvá v Rusku 

od časů Petra I. až do současnosti. Brzy po dodání prvních 

importovaných obkladů se car rozhodl, že založí vlastní 

manufaktury. Společnost Keramir tak navazuje na tradici 

výroby, jež byla v Rusku zavedena již počátkem 18. století. 

IMITACE I EXTRAvAgAnCE
V současnosti jsou na ruském trhu velmi oblíbené obklady 

s dekorem mramoru. Vytváření nikdy se neopakujících mo-

tivů kresby kamene je silnou stránkou řešení k potisku ke-

ramiky od Durstu, takže není divu, že produkty společnosti 

Keramir jsou velice populární. Odbyt má firma i v asijských 

oblastech bývalých sovětských republik, takže v katalogu 

můžete najít i na náš vkus poněkud extravagantní kolekce. 

Důležité však je, že díky digitálnímu tisku dokáže Keramir 

vyhovět každému zákazníkovi.

DIgITálně OD ROKU 2012
Firma nainstalovala svou první produkční tiskárnu na ke-

ramiku Durst Gamma 75 HD v roce 2012. Této investici 

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

Kombinace motivů 

kresby kamene 

a digitálního potisku

Součástí nabídky 

firmy Keramir je 

potisk libovolnou 

grafikou

Firma Keramir má 

vybudovanou síť 

prodejen nejenom 

v Rusku.Na obrázku 

vpravo uprostřed 

je showroom 

v Kazachstánu.

Koupelny s obklady 

řady Azori  

(na obrázcích vpravo  

a vpravo zcela nahoře)
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František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Otázky o skle 
zodpoví glasstec 2016

Největší oborový veletrh zaměřený na technologie pro zpracování skla se uskuteční 20.–23. září 

v německém Düsseldorfu. Ten, koho zajímají nové trhy v oblasti digitálního velkoplošného tisku, by tu 

neměl chybět. Na veletrhu totiž najde všechny hráče v oblasti průmyslového potisku skla sklokeramickými 

inkousty. Durst bude v hale 12 na stánku A69. 

Téma potisku skla a sklokeramických inkoustů jsme 

podrobně rozebrali v HSW info 91, které najdete v archivu 

na našich webových stránkách. Připomeňme si, že tyto 

inkousty obsahují miniaturní částečky skla (frity) a po tisku 

se ještě musí zakalit v kalicí peci. Frity se roztaví a uzavřou 

pigmenty. Barvy se tak stávají součástí podkladového skla.

DuRST nA špIČcE
Firma Durst uvedla na veletrhu Glasstec 2015 svou specia-

lizovanou tiskárnu k potisku skla Rho Vetrocer 250, která 

svým technickým řešením předstihla konkurenční tech-

nologie nejméně o jednu generaci. Systém magnetického 

posuvu skla a laserové zaměření umožňují pohyb skleněné 

tabule s přesností 0,1 mm. Díky rozlišení 800 dpi lze tisknout 

fotorealistické obrázky a precizní detaily.

ÚSpěšná InSTALAcE
Investice společnosti Frajt, s. r. o., z Kroměříže zařadila 

Českou republiku k průkopníkům této technologie ve světě. 

Byl tu totiž nainstalován v pořadí druhý vyrobený stroj Rho 

Vetrocer 250 a firmě se během roku podařilo úspěšně zařa-

dit na trh designové prvky z potištěného skla pod značkou 

ImageGlass.

TROJIcE mODELů
Na veletrhu Glasstec uvidíte, kam se vývoj v tomto oboru 

posunul. Durst již dnes nabízí tři šířkové varianty tiskárny 

Rho Vetrocer. Číslo modelu označuje pracovní šířku v centi-

metrech a zákazník si může vybrat z modelů Rho Vetrocer 

160, 250 a 330.

Každý z nich má pak ještě i výkonnostní variantu s označe-

ním Basic pro nejnižší, Presto pro vyšší a HS (High Speed) 

pro nejvyšší výkon.

DOmLuvTE SI pREzEnTAcI
Na veletrhu bude na stánku společnosti Durst přítomen 

i náš zástupce – konzultant pro průmyslový trh David 

Hlaváč. Můžete se na něj obrátit na e-mailové adrese 

david.hlavac@hsw.cz a domluvit si termín prezentace 

na stánku.

DuRST nA pHOTOkInA 2015
Kdo se vydá do Düsseldorfu, mohl by si udělat čas i na ve-

letrh Photokina 2016, který se uskuteční 20.–25. 9. 2016 v Ko-

líně nad Rýnem, a podívat se na nový prostorový systém 

snímání obrazu Durst Serbing Revolution, kterým se firma 

vrací ke svým kořenům ve výrobě fototechniky. c

Tiskárny Durst 

Rho Vetrocer jsou 

technologicky nejméně 

o jednu generaci dál než 

konkurenční stroje

Společnost Frajt, která 

tiskárnu Rho Vetrocer 

250 provozuje v ČR, 

nabízí své služby 

v oblasti potisku 

skla pod značkou 

ImageGlass (vlevo 

nahoře)

Velký potenciál 

představuje potisk 

skleněných fasád 

(vpravo nahoře)
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ExpOLInc

Distribuci výstavních a prezentačních systémů švédské firmy Expolinc jsme doposud zajišťovali výhradně 

vlastními silami. Nyní je k dispozici i přímý zástupce samotné firmy Expolinc, jež pro oblast střední Evropy 

ustanovila regionálního manažera. Je jím Roland Sudarma, který díky studiím v České republice hovoří 

plynně česky.

nová podpora pro 
systémy Expolinc
Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz

„Zodpovídám za prodejní aktivity značky Expolinc v České 

republice, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku,“ říká Roland 

Sudarma a pokračuje: „Mou pracovní náplní je podpora 

značky a samotný prodej produktů. Součástí mojí práce je 

samozřejmě i všestranná pomoc partnerům firmy Expolinc, 

mezi něž již dlouhá léta patří i společnost HSW Signall.“

PREzEnTACE I U váS
Systémy Expolinc patří do skupiny prémiových produktů, 

takže o přízeň zákazníka nikdy nesoutěžily cenou. Jejich 

předností je elegance, spolehlivost, kvalita podtržená doži-

votní zárukou a zákaznický servis. O těchto výhodách je ale 

potřeba přesvědčit především koncového uživatele.

„Na prodeji systémů, jako jsou Roll Up či Pole Systém, není 

nic složitého,“ tvrdí Roland Sudarma. Když se zákazník pře-

svědčí o jejich kvalitě, obvykle nemá snahu měnit dodavate-

le. Složitější systémy, jako je PopUp Magnetic nebo nejnověj-

ší Fabric Systém, ale podle Rolanda Sudarmy vyžadují více 

argumentů. „To je prostor přesně pro mě a jsem připraven 

podpořit každého zpracovatele těchto systémů a předvést je 

jeho potenciálním zákazníkům,“ nabízí Sudarma.

Taková pomoc je velmi vítanou podporou společnosti Expo-

linc. Důležité zkušenosti Rolanda Sudarmy získané na glo-

bálním trhu již přesvědčily nejednoho koncového klienta, 

aby zvlolil špičkové produkty značky Expolinc. 

PříMý KOnTAKT
Koncového zákazníka může někdy jednání přes prostřed-

níka odradit, proto na sebe Roland Sudarma nabízí přímý 

kontakt. Zájemci o podporu systémů Expolinc se tak mohou 

obrátit nejen na oblastního manažera z HSW Signall, ale 

nově také přímo na regionálního manažera pro střední 

Evropu Rolanda Sudarmu na adrese roland@expolinc.at. c

Kompletní balení 

Pop Up Magnetic 

obsahuje prostorný 

transportní kufr, 

který se po rozložení 

promění ve stylový 

pult vybavený 

vnitřními policemi.

Roland Sudarma je 

připraven  podpořit 

každého zpracovatele 

prezentačních 

systémů Expolinc. 

Velkou výhodou je 

jeho výborná znalost 

českého jazyka.

Fabric systém 

patří k novinkám 

v nabídce Expolinc. 

Podrobné informace  

vám přinášíme 

na protější straně.



pŘedSTAvujeme

pREzEnTAČní SySTémy ExpOLInc
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Fabric System je exkluzivní novinka v nabídce 

výstavních a prezentačních systémů Expolinc. 

Designově propracované a konstrukčně modulární 

řešení dovoluje prezentovat grafiku vytištěnou na 

textilu, stále populárnějším tiskovém médiu, v té 

nejelegantnější formě.

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

Základní sestavu tvoří dvojice výškově variabilních stojek 

a sada napínacích lišt na textil. Ty mohou být rovné nebo 

zaoblené v úhlu 15 °, a to buď konkávně, nebo konvexně. 

Základní kombinace s rovnými lištami poskytuje prezentač-

ní plochu téměř 13 m2. Součástí systému je i praktické pevné 

pouzdro, které se jednoduše upraví do podoby pěkného 

prezentačního pultu. Výška systému je volitelná pro různé 

příležitosti v rozmezí od 1,15 m až po 2,9 m. 

SnADná MOnTáž
Grafika je opatřena pružným páskem s jednou částí suchého 

zipu, jehož druhá část se nachází na výztužných hliníko-

vých lištách. Hlavice stojek jsou pružné, takže instalace je 

velmi snadná i pro jednoho člověka. Po uchycení grafiky 

na suchý zip se potištěný textil vypne prostým zvednutím 

stojky do potřebné výšky. 

řEšEní PRO výSTAvnICTví
Již parametry základního modulu jsou zajímavé, prezen-

tační plochu však lze ještě zvětšit přidáním další stojky 

a dalšími napínacími lištami. Jednotlivé napínací lišty lze 

vzájemně propojit a propagační plochu tak prodloužit či 

tvarovat do prostoru. Slouží k tomu hliníková spojka.

Systém tak lze využít i k rychlé a působivé výstavbě větší 

výstavní expozice nebo velkých prezentačních ploch. Vý-

stavní stánek se dá vytvořit nejenom za zlomek času potřeb-

ného k postavení kóje z Octanormu, ale i podstatně levněji.

K systému je možné připojit lišty tvořící úhel 90 ° a v jedi-

ném kufru tak odvézt výstavní stánek s půdorysem 14,5 m2 

a s propagační plochou stěn 18 m2. Toto je základní řešení, 

variabilita vzájemných kombinací stojek a lišt však dovoluje 

vytvořit i mnohem větší expozice. Více typů najdete v ka-

talogu, který je umístěn na našich stránkách www.hsw.cz 

v sekci Katalogy a ceníky. c

S Fabric Systémem 

snadno vytvoříte 

prezentační plochu 

podle svých  

představ. Tvar 

i výška jsou snadno 

nastavitelné tak, 

abyste dokázali 

svou prezentaci 

přizpůsobit 

danému prostoru. 

Na systémech 

Expolinc je 

sympatická také 

jejich skladnost 

a snadná 

manipulace.

Díky pohyblivým 

kloubům se dá 

výška každé tyče 

nastavit  zvlášť, 

což usnadňuje 

vytvoření 

konečného tvaru 

prezentační plochy.

Robustní 

teleskopická tyč se 

snadno nastavuje. 

Silikonové okraje 

v horní a dolní části 

grafiky se snadno 

přichytí k profilům.



Odlepující se písmenka (2). Jako u první fotografie došlo opět ke 

sražení fólie, zde s následkem odlepení okrajů písmen. Paradoxní 

je, že zatímco na okrajích písmen se fólie odlepuje sama, uprostřed 

drží tak dobře, že ji nelze snadno odstranit. Rozdíl ceny činí při 

použití kvalitnější fólie odhadem opět 30 Kč za celý text.

Za posledních 30 let prodělal vývoj barevných samolepicích fólií několik kvalitativních skoků. V současné 

době se díky slušné kvalitě levných monomerických fólií rozmohlo jejich používání prakticky na všechno 

včetně náročných exteriérových aplikací, jako jsou polepy aut nebo dlouhodobé exteriérové reklamy. To 

však přináší mnohé nevýhody a v konečném důsledku i vyšší celkové náklady.

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

Zpočátku byly monomerické fólie tak nedokonalé, že jejich 

použití na náročnější polepy nebylo vůbec možné. Fólie se 

hodně srážely a unikala z nich změkčovadla, takže výrazně 

tvrdly a potom praskaly. To se nyní nestává často (i když 

fotografie č. 1 a 2 pocházejí z července 2016). U rovných po-

vrchů tedy zdánlivě zmizel důvod používat fólie polymeric-

ké. Není to však tak docela pravda.

ROzDíl CEny POlyMERICKýCH 
A MOnOMERICKýCH FólIí
Cena polymerických fólií za 30 let mírně klesla, zato cena 

lidské práce za tu dobu několikanásobně vzrostla. Podíl ná-

kladů na samotnou samolepicí fólii z konečné ceny zakázky 

spadl na historické minimum, odhadem činí jen 5–10 % ceny. 

Přitom rozdíl cen monomerických a polymerických plotro-

vých fólií je obvykle 60–90 Kč/m2. Když vezmeme v potaz, že 

pro reklamu na malou dodávku spotřebujeme 2–6 m2 fólie, 

vychází nám rozdíl v ceně polymer/monomer na celém voze 

zhruba 120–540 Kč/m2 resp. 2–5 % z ceny zakázky. 

BEnEFITy zA 540 Kč
Když nahradíte monomerickou fólii kvalitní polymerickou, 

utratíte (v případě naší hypotetické dodávky s šesti metry 

čtverečními grafiky) navíc maximálně oněch 540 Kč. Co 

za tyto peníze vlastně dostanete vy resp. váš klient? Podí-

vejme se na pár výhod vyplývajících z této změny.

vyšší SPOlEHlIvOST A lEPší vzHlED
Použitím polymerických fólií se snižuje pravděpodobnost 

vzniku problémů nejen během doby životnosti polepu, ale 

už při montáži, kdy jde například grafika nečekaně přes pro-

lis, se kterým návrh nepočítal. Nesmíme také zapomenout, d 

na auta patří 
polymerické fólie aneb 
Benefity za pět set

mATerIÁlY 
SAmOLEpIcí pLOTROvé FóLIE nA AuTA

Příklad blíže 

nespecifikované 

levné monomerické 

fólie (1). Takové 

popraskání 

je způsobeno 

zkřehnutím 

fólie (degradací) 

a zároveň jejím 

sražením. Bezpečně 

odlepit takto 

poškozenou fólii 

je krajně obtížné. 

Obvykle se 

postupně odřezává 

řezákem, hrozí však 

reálné nebezpečí, že 

dojde k poškození 

podkladu. Přitom 

rozdíl ceny polymer/

monomer se v tomto 

konkrétním případě 

pohybuje kolem 

30 Kč.
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mATerIÁlY

nA AuTA 

že udávaná životnost fólií platí pouze pro jejich vertikální 

(svislou) aplikaci. U aplikací horizontálních (naležato) je 

životnost fólií až o 50 % kratší, což může být u monomeric-

kých typů nedostatečné. Vyšší životnost polymeru se uplat-

ní např. na kapotách vozů, rovných i šikmých střechách atp.

Další výhodou je, že se polymerické fólie srážejí o dost méně 

než monomerické. Srážením fólie dochází k oslabování 

vrstvy lepidla na okrajích, výrazně stoupá riziko odlepování 

drobných detailů a trpí tím i vzhled grafiky. Na okrajích 

fólie vzniká rušivý tmavý outline – proužek zaprášeného 

odkrytého lepidla. To se dá použitím polymerické fólie 

omezit.

SnADněJší SníMání
Každý, kdo někdy odstraňoval několik let „zapečené“ a tvrdé 

monomerické fólie, ví, o jak nepříjemnou práci se jedná. 

Očištění pokladu od starých fólií je často náročnější než 

nalepení nové grafiky. Čas na úplné odstranění šesti metrů 

čtverečních monomerické fólie z vozu se pohybuje v řádech 

hodin, nehledě na nutnost použití speciálních chemických 

prostředků. Naopak kvalitní polymerická fólie jde i po le-

tech odstranit snadno a čistě. Jen na položce čištění tak 

může klient ušetřit několik tisíc korun. 

DRAHé REKlAMACE
Náklady na opravy jsou obvykle vyšší než cena původní 

aplikace. Ke ztrátě důvěry zákazníka a nákladům na od-

stranění staré fólie se přičítá cena za dopravu, výrobu nové 

grafiky, rozleštění laku a další podobné výdaje. I v dnešní 

době, kdy se téměř všichni rozhodují podle výše ceny, je 

třeba zvážit, zda podstoupení uvedených rizik stojí za ušet-

řených 540 Kč.c
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Oblečte ho do polymeru
velmi kvalitní polymerické fólie – 100 barevných odstínů 
mactac 9800 za 154 kč/m2
novinka – speciální řada polymerických fólií pro větší 
zpracovatele – již od 120 kč/m2

Další informace u vašeho obchodního zástupce nebo na obchod@hsw.cz



Křída a klasická černá tabule zůstanou 

ještě dlouho nejsnazší cestou ke sdělení 

vzkazu či myšlenky. K oblíbené fólii MACtac 

wallCHALKER nyní přibyla i fólie pro popis 

křídou od firmy Neschen. Fólie easy dot® 

chalkboard black si díky snadné montáži 

na jakýkoli povrch své uživatele najde určitě 

rychle. 

Reklamní tabule pro popis křídou jsou jenom 

malou částí oblasti využití nové fólie. Patento-

vaný systém bodové aplikace lepidla easy dot 

je geniální myšlenka, kterou firma Neschen 

uplatňuje u stále širšího okruhu materiálů. 

Místo nepohodlného přenášení flipchartu 

na různé neformální porady a prezentace si 

z fólie vytvoříte na zdi plně funkční tabuli, 

kterou po skončení schůzky snadno odstraní-

te bez jakýchkoli zbytků lepidla. A v oblíbené 

restauraci už také nemusí být prostor pro 

denní nabídku omezen jen plochou tabule 

od dodavatele nápojů.

Inspirativní využití nové fólie easy dot® 

chalkboard black vidíte na fotografii. Roční 

snadno aktualizovatelný plánovací kalendář 

si možná pořídíte i vy. c
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KrÁTce 
nOvInky

neschen, tabule 
a křída

Svět aplikací 
neschen je on-line 

Chcete vědět, který materiál se hodí pro 

konkrétní použití? S pomocí Světa aplikací od 

Neschenu je to snadné. K dispozici máte pět 

okruhů – světů, kde najdete inspiraci i radu, 

který materiál je nejvhodnější pro danou reali-

zaci.  Můžete se projít světem POS, výstavních 

stánků, interiérových dekorací, knihoven 

a muzeí či venkovní reklamy. Vše najdete ve 

3D aplikaci, kde stačí kliknout na označené re-

Oprava

Omlouváme se Marku Prokešovi, u nějž jsme 

v anketě rubriky Kdo je kdo? v minulém čísle 

HSW info uvedli chybnou informaci. Marek 

to sice s klidem sobě vlastním přešel mlčením, 

ale to nic nemění na tom, že jeho nejoblíbeněj-

ší jídlo je sója . c

V Norimberku se v termínu 27.–29. září usku-

teční oborový veletrh obalového průmyslu. 

Můžete zde vidět digitální produkci obalů 

a nejdůležitější průmyslové technologie 

z příslušné oblasti, které jsme vám popsali 

v článcích tohoto čísla HSW info. V hale 7A 

na stánku 732 najdete expozici společnosti 

Durst a její řešení pro digitální produkci obalů 

a POS/POP prostředků z vlnité lepenky. 

Ve stejné hale na stánku 106 bude prezentovat 

švýcarská společnost Zünd Systemtechnik AG 

využití nové řady stolových obráběcích plotrů 

řady D3 spolu s automatickým systémem 

nakládání a odebírání materiálu. Na ve-

letrhu bude přítomen i náš konzultant pro 

průmyslové aplikace David Hlaváč, na kte-

rého se můžete s důvěrou obrátit. Termín 

prezentace si můžete domluvit na adrese 

david.hlavac@hsw.cz. c

zveme vás na 
Fachpack 2016

nové možnosti 
s popup magnetic 

Výstavní a prezentační systém PopUp Mag-

netic od společnosti Expolinc patří k ikonám 

mobilní prezentace. Jeho švédský výrobce 

užitné vlastnosti systému ještě vylepšil 

a nové konstrukční prvky udělaly z PopUp 

Magnetic krále výstavišť.

Jednoduchý konstrukční prvek přinesl sys-

tému obrovské zvýšení užitných vlastností. 

Profily s úhlem 90 ° umožňují využít naplno 

potenciál doplňků a vytvořit opravdu mobilní 

výstavní stánek, aniž by utrpělo pohodlí 

vystavovatelů. Nyní lze kombinací systémů 

PopUp Magnetic vytvářet celé stánky s pravo-

úhlými stěnami, plně funkčním zázemím, vit-

rínami, prezentačními obrazovkami a elegant-

ním nasvícením. Toto řešení spolu s letošní 

novinkou FabricSystem otevírá zcela novou 

dimenzi výstavnictví. Rozložení i demontáž 

výstavní expozice se díky využití těchto 

nejmodernějších prezentačních prostředků 

zkracují na desítky minut. c

alizace a ukážou se vám doporučené produkty. 

Podrobné informace o vhodných materiálech 

tak máte ihned k dispozici. Najdete je zde: 

http://www.neschen.com/application-worlds/c



KrÁTce

nOvInky

navštivte náš 
showroom v Brně

Zájemci o latexové tiskárny a technologie 

Mutoh a Summa střední a základní třídy 

mají nyní možnost vyzkoušet si je i v morav-

ské metropoli. Seznámit se zde mohou samo-

zřejmě i s novinkami v oblasti materiálů.

Pro zákazníky z Moravy a Slovenska to může 

být do Prahy daleko, a tak jsme investovali 

do nových předváděcích technologií a připra-

vili stálou prezentaci v Brně. Nový showroom 

je k dispozici během pracovní doby brněn-

ské pobočky. Doporučujeme, aby si zájemci 

domluvili přesný termín prezentace na adrese 

david.mankovicky@hsw.cz. nebo u svého 

obchodního zástupce či na telefonním prodeji.

Aktuálně je zde k vidění nejmenší tiskár-

na z rodiny Mutoh ValueJet, model VJ 628 

s pracovní šířkou 63 cm, řezací plotr Summa 

S-Class a tiskárna HP Latex 310, která je 

momentálně nejžádanějším strojem k předve-

dení. Ani ValuJet 628 však nezahálí, protože 

zákazníci rádi porovnají výsledky tisku 

z obou tiskáren.

Hlavní pozornost se v dnešní době soustřeďu-

je především na velkoformátový tisk, v jehož 

stínu mohou nezaslouženě zůstávat řezací 

plotry. V showroomu je na zdi grafika s mo-

tivem Print & Cut, který upozorňuje na fakt, 

že moderní výrobu reklamy nelze bez ořezu 

provozovat ani dnes.

Plotry Summa, které jsou technologickou špič-

kou ve svém oboru, jsou vynikající „držáky“, 

zcela běžně spolehlivě fungují deset i více let. 

Vystavený model Summa S-Class s nejnovější 

generací optického pozičního systému OPOS 

patří k nejmodernějším technologiím pro 

ořez. c

neschen 
a fotky na pláži

Tradiční letní výstava fotografií v letovisku 

Zingst u Baltského moře zkrášlila město 

i pláže také letos. Novým certifikovaným 

materiálem gudy® 832 Fine Art pro výtvarné 

umění ji podpořila společnost Neschen.  

Stejně jako v minulých letech podpořil 

Neschen open-air expozici fotografií poskyt-

nutím tiskových médií a laminace. K instalaci 

fotografií byl použit nový materiál gudy® 832 

Fine Art. Oboustranná fólie je certifikována 

pro adjustáž fotografií a Fine Art tisků. Nová 

receptura lepidla zajišťuje dokonalou přilna-

vost k strukturovaným podkladům a tištěnou 

grafiku neovlivňuje ani v dlouhodobém 

horizontu. Toto řešení je vhodné pro muzej-

ní i galerijní účely. Ochranu fotografií vůči 

vnějším vlivům zajistila ověřená laminace 

Filmolux Photo Matt. c

Inprint 2016

polep autobusu 
z mutohu valueJet 
1638x

Všichni příznivci nových trhů se mohou 

v polovině listopadu zajet podívat do Milána 

na ojedinělý veletrh zaměřený na využití tis-

kových technologií v průmyslu. Přestože se 

jedná o teprve třetí ročník, je vidět, že zájem 

o toto nově vznikající a vysoce perspektivní 

odvětví je velký.

InPrint je typický tím, že zde významné 

značky představují špičková technologická 

průmyslová řešení k potisku speciálních 

materiálů. InPrint 2016 staví na značném 

úspěchu dvou předchozích ročníků. V roce 

2015 se těšily pozornosti zejména tři oblasti 

průmyslového tisku – funkční, dekorativní 

a obalový. Pokud také hledáte propracova-

ná tisková řešení pro nové trhy, přijeďte se 

podívat v termínu 15.–17. 11. do Milána. Více 

informací naleznete na webových stránkách 

veletrhu www.inprintshow.com. c

Basketbalový klub z belgického města Oos-

tende je lídrem první ligy. V tomto městě sídlí 

i evropská centrála společnosti Mutoh. Pod-

pora klubu je tedy logickým krokem. Grafika 

na nový autobus byla vytištěna na tiskárně 

Mutoh ValueJet 1638X. Pro náročnou aplikaci 

polepu dopravních prostředků byly zvoleny 

mild solventní inkousty Mutoh UMS. Přiná-

šíme vám obrázek ze slavnostního předávání 

autobusu sportovnímu klubu. c
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 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


