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 Jsme dlouholetým autorizovaným partnerem a servisním střediskem HP a zakládali jsme trh s latexovou HP technologií.

 Máme rozsáhlé zkušenosti se všemi generacemi strojů HP Latex.

 Disponujeme týmem deseti profesionálních techniků v servisních střediscích v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích.

 Známe specifika latexových tiskáren a nemusíme se spoléhat na podporu ze zahraničí.

 Díky dlouholetému působení na trhu, řadě provedených testů a množství prodaných technologií máme zkušenosti a odborné znalosti,   

  o které se s vámi rádi podělíme. 

 Nenabízíme pouze stroje, svým klientům poskytujeme kompletní řešení a profesionální podporu.

Pro více informací kontaktujte naše produktové manažery: Michal Kováč, e-mail: michal.kovac@hsw.cz, tel.: 602 620 842, 

David Mankovický, e-mail: david.mankovicky@hsw.cz, tel.: 601 329 638.

Proč si pořídit latexovou technologii od HSW Signall

*Při koupi latexové tiskárny nejnovější modelové řady HP Latex 500 
vám nabízíme možnost odkupu vaší starší velkoformátové tiskárny.

Zakoupená tiskárna Odkoupená tiskárna – typ Cenové zvýhodnění

HP Latex 560/570 solvent, tisková šířka 30“–42“ 54 200 Kč

solvent, tisková šířka >42“–64“ 94 850 Kč

solvent, tisková šířka >64“–104“ 108 400 Kč

latex, tisková šířka 42“–104“ 94 850 Kč

water based >=42“ 32 525 Kč

HP Latex řada 25xx 135 500 Kč

Čas na změnu!
Ušetřete při nákupu produkční

tiskárny HP Latex 560/570
až 135 500 Kč*
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Stále častěji se mi stává, že je ukončena výroba nějakého 

mého oblíbeného produktu nebo je alespoň výrazně upra-

vený.  Ze zvědavosti se snažím vysledovat, proč se tak děje, 

jaký mají tyto změny důvod. Bohužel v naprosté většině 

případů nejde o zlepšení kvality, ale o snížení ceny či zvýše-

ní zisku výrobce. Například mé oblíbené arašídové křupky 

se použitím palmového oleje a levných arašídů změnily 

v nechutnou, lehce páchnoucí hmotu. Co na tom, že výrobce 

udržuje nízkou cenu, rád bych zaplatil dvakrát i třikrát víc, 

jenže nemůžu – původní produkt se již nevyrábí. Podobných 

případů znáte jistě sami dost a nejen u potravin. 

Podobné je to i s výrobky technického rázu nebo třeba s ma-

teriály pro signmaking.  

Na rozdíl od potravin se u průmyslových produktů případ-

ná nekvalita projeví za delší dobu – a to už bývá na nápravu 

pozdě. Možnost vrátit se k osvědčenému kvalitnímu zboží, 

jehož výroba byla kvůli jeho vyšší ceně ukončena, je téměř 

nemožné.

Existuje nějaký recept, jak se tomu bránit? Věřím, že 

ano – kupovat kvalitní a ověřené zboží a nedat na lákadla 

nízkých cen. Blíží se Vánoce a ty jsou také svátkem různých 

tretek.  Já budu o lepší fungování světa usilovat omezením 

množství dárků, budu trvat na použití kvalitních materiálů 

a surovin, a když se kvalitního zboží nedopátrám, raději se 

obejdu bez něho. Možná se zdá, že je to ke změně běhu světa 

málo. Ale když nás bude víc…

Jan Bejček 
redaktor HSW info
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Praha 9, tel.: 225 985 225. Evidence periodického tisku: MK ČR E 17721. 

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

závod Praha, čj. Nov 6330/97 ze dne 27. 11. 1997.
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TECHNOlOgIE 
HP LATEx 3xx

Technologie HP Latex 
ještě dostupnější

Na nedávném veletrhu SGIA v Los Angeles představila společnost HP trojici 

modelů latexových tiskáren, které jsou dostupnější vstupenkou do světa 

latexového tisku. Tiskárny HP Latex 315, 335 a 365 zaujmou především poměrem 

ceny stroje a kvality tisku.

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

Nové tiskárny mohou oslovit široké spektrum zákazníků, 

od malých výrobců reklamy přes kopírovací centra až 

po poskytovatele tiskových služeb s vysokým objemem pro-

dukce. Najdou uplatnění u aplikací a v tržních segmentech, 

kde vítězí všestrannost, ekologie a kvalita latexového tisku. 

„Uvedením nových strojů řady HP Latex 300 naše společnost 

mění poměry sil na trhu s malými objemy velkoformáto-

vých tisků a umožňuje poskytovatelům tiskových služeb 

produkovat celou škálu nových formátů, aplikací a objemů,“ 

řekl Xavier Garcia, generální ředitel divize Large Format 

Printing, HP Inc. 

Cílem této řady je poskytnout ještě více zákazníkům nové 

klíčové funkce k dosažení úspěchu na trhu maloobjemo-

vých velkoformátových zakázek. 

HP LATEx 315
Tento model má pracovní šířku 1,37 metru a dosahuje 

rychlosti tisku 12 m2/hod pro interiérové a 16 m2/hod pro 

exteriérové aplikace. Vychází z modelu HP Latex 310. 

HP LATEx 335 A 365
Dvojice tiskáren s pracovní šířkou 1,63 m navazuje na starší 

modely HP Latex 330 a 360. Tiskárna má výkon na úrovni 

13 m2/hod pro interiér a 23 m2/hod pro exteriér, respektive 

17 m2/hod a 31 m2/hod u vyššího modelu. 

CO JE vLASTNě NOvéHO?
Na první pohled se nové modely od starších tiskáren liší 

nástrojem pro automatický ořez ve směru osy x. Vše ostatní 

se skrývá ve výbavě. Tiskárna využívá HP Latex Optimizer 

pro úpravu povrchu potiskovaných médií a přesnost tisku 

kontroluje optický senzor OMAS, který spolehlivě brání 

pruhování.

U nejvyššího modelu 365 je zabudovaný spektrofotometr 

pro automatické vytváření ICC profilů, ale zkrátka nepři-

jdou ani uživatelé modelů 315 a 335. Tiskárny jsou standard-

ně vybaveny tiskovým softwarem FlexiPrint HP Edition 

RIP, který má bohatou knihovnu profilů pro různá média. 

Hlavní novinkou je nová úroveň online propojení tiskáren 

a kvalitní online výukové nástroje pro operátory s videoná-

vody pro různé situace. c



PRůmYSlOvý TISK 
DuRST k POTISku SkLA
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Tiskárna Dusrt Rho 

Vetrocer 250

Unikátní přesný 

systém posunu skla 

pomocí servomotorů 

a vakuových přísavek

 

Realizace 

šatnových skřínek 

od společnosti Frajt, 

která u nás provozuje 

tiskárnu Durst Rho 

250 Vetrocer

Další ukázky 

potištěného skla 

v interiéru

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

Durst předčí 
konkurenci o celou 
generaci

Letošní veletrh Glasstec 2016, který se konal 20.–23. září 2016 v Düsseldorfu, ukázal nejnovější trendy 

ve světě digitálního potisku skla. Tiskárna Durst Rho Vetrocer sice byla představena již před rokem, ale 

stále je technologicky minimálně o jednu generaci před konkurencí.

Modelovou řadu Rho Vetrocer tvoří tři varianty tiskárny, 

které se liší pracovní šířkou. Lze si vybrat z modelů širokých 

160, 250 a 330 cm. Silnou zbraní je samotný sklokeramický 

inkoust vyráběný v podniku s účastí společnosti Durst. In-

koust, o kterém jsme podrobně psali v HSW info č. 91 ze září 

2015, obsahuje kromě barevných pigmentů drobné částečky 

skla – frity. Samotný tisk je však jenom jednou z výrobních 

fází. Konečné fixace se dosáhne až v kalicí peci, kde se skle-

něné frity roztaví, obalí pigmenty a po vychlazení se stanou 

součástí potištěného skla.

TEcHnIcká DOkOnALOST
Konstrukce tiskáren vychází z bohatých zkušeností spo-

lečnosti Durst a její dokonalé znalosti trhu. Proto je každá 

šířková varianta tiskárny k dispozici ve třech výkonových 

kategoriích – Basic, Presto a HS (High Speed). Výjimkou je 

160cm model, který se ve verzi HS nenabízí. Přesnost tisku 

zajišťují servomotory a unikátní systém posuvu skla pomo-

cí vakuových přísavek. Integrovaný sušicí systém připraví 

tisky na okamžité kalení v peci.

JEDnA čáST InvESTIcE
Chceme-li se pustit do potisku skla anorganickými sklo-

keramickými inkousty, je třeba si uvědomit, že samotná 

tiskárna tvoří jenom část potřebné investice. K zajištění 

dokonalého potisku musí být sklo úplně čisté. Před tiskárnu 

je proto vhodné zařadit mycí a sušicí linku. Potištěné sklo 

je náchylné k mechanickému poškození tisku, který má 

na výstupu z tiskárny charakter jemné práškové vrstvy. 

Tisk je rovněž ohrožen kontaminací nečistotami. Je proto 

nejvhodnější zařadit hned za tiskárnu kalicí pec, kde dojde 

k završení samotného procesu tisku. Tyto doplňující techno-

logie jsou investičně náročné a zejména provoz kalicí pece 

vyžaduje náklady, které jsou při občasném tisku neúměrně 

vysoké.

Přesto si na stánku společnosti Durst nemohli stěžovat 

na nezájem. Náklady na samotný tisk jsou v případě sklo-

keramických inkoustů velmi příznivé, a tak se o přidanou 

hodnotu v podobě trvanlivého a odolného designu zajímaly 

mnohé české firmy pracující se sklem. c
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PRůmYSlOvý TISK 
TEcHnOLOgIE PRO OBALOvý PRůmySL

Tiskárna Durst Rho 

130 SCP s inkousty 

WT na vodní bázi 

představuje nový 

milník v digitálním 

potisku vlnité 

lepenky

Stolový plotr 

Zünd D3 se 

dvěma nezávisle 

pracujícími nástroji 

dokáže zdvojnásobit 

výkon ve finishingu

Svět obalů se mění
Stále menší série, vysoké nároky na design a funkčnost, ergonomie s ohledem na logistiku a ještě více 

individualizace – to je poselství veletrhu Fachpack, který se uskutečnil 27.–29. září 2016 v Norimberku. 

My i naši partneři tyto trendy pozorně sledujeme a nabízíme špičková řešení.

Není náhoda, že jste si v minulém čísle našeho časopisu 

mohli udělat přehled o vhodných tiskárnách pro potisk vlni-

té lepenky a že se v tomto vydání na stranách 6 a 7 podrobně 

seznámíte s tiskárnou Durst Rho 250 WT. 

JuST iN TiME
Efektivita nakládání se skladovými zásobami se z průmys-

lové výroby rozšiřuje do všech odvětví. Snižování nákladů, 

které začalo před deseti lety v oblasti komerčního tisku 

a knih, se nyní projevuje i v produkci etiket a také obalů. 

Sofistikovaná logistika, populární kustomizace obalů 

a efektivní marketing stále častěji využívají digitální tisk, 

který dokáže novým výzvám efektivně čelit. 

DuRST vSADiL NA vODu
Stánek společnosti Durst představil především možnosti 

ekologického řešení Durst Water Technology, které elimi-

nuje ekologické a zdravotní nedostatky UV technologie 

v obalovém průmyslu. Výtisky bez zápachu a rizika migrace 

posunuly digitální potisk vlnité lepenky na novou úroveň. 

Revoluční jednoprůchodová tiskárna Rho 130 SPC s výko-

nem téměř 10 000 m2/hod. je zase východiskem pro moderní 

obalový průmysl a sofistikovaný marketing.

ZüND PřEDSTiHL všECHNy KONKuRENTy
Náročné úkoly stojí i před finishingem. Nová řada stolových 

plotrů Zünd D3 je však úspěšně zvládá. Možnost pracovat 

se dvěma rameny a využívat nezávisle dva ze šesti nástrojů, 

které jsou najednou osazeny v pracovních hlavách plotru, 

opravdu zdvojnásobuje výkon. 

Lze tak vykonávat operace jako řezání, ohýbání či perforo-

vání bez nutnosti výměny nástrojů v pracovní hlavě. Vzhle-

dem k modulární konstrukci, na níž je systém založen, může 

být plotr podle potřeby vybaven novými nástroji a může 

se přizpůsobit měnícím se požadavkům. Nové nástroje, 

moduly nebo různé stupně automatizovaného nakládání 

a vykládání materiálu lze snadno integrovat do stávajícího 

systému a výrazně tak zvýšit jeho efektivitu.

Plotr Zünd D3 je ideální pro masovou individualizaci 

v průmyslovém měřítku. K dispozici je inteligentní digitální 

workflow a uživatelsky přívětivé rozhraní v podobě softwa-

ru Zünd Cut Center (ZCC). S novými funkcemi, jako je načte-

ní značek v Cut Editoru nebo dávkové zpracování malých 

sérií prostřednictvím skenování čárových kódů, nabízí ZCC 

ještě větší flexibilitu a obslužný komfort. Pro menší objemy 

výroby jsou k dispozici plotry řady G3 a S3, které jsou 

ve svém segmentu rovněž špičkovým řešením. c

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

Pro moderní obalový 

průmysl je důležité 

mít k dispozici nástroj 

k řezání pěnových 

materiálů

Manipulační robot 

spolupracuje s plotrem 

a lidskou obsluhou 

na dosažení nejvyšší 

efektivity provozu



PRůmYSlOvý TISK
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Potištěné sklo se uplatní 

v interiéru i exteriéru 

Rakouský časopis Glas, který se věnuje oboru skla a jeho zpracování, zveřejnil přehled nejžádanějších 

aplikací digitálně potištěného skla. Žebříček oblíbenosti není sestaven podle počtu vytištěných metrů 

čtverečních, ale podle počtu objednávek

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

Individuální přizpůsobování interiérů je trend, na kterém 

lze bez obav stavět. Sklokeramické inkousty otevřely digi-

tálnímu tisku nový trh. Aplikace, kde se plně neosvědčil UV 

tisk, zažívají renesanci zájmu.  

Sklokeramické inkousty lze použít na všechny běžné 

tabule ze sodnovápenatokřemičitého skla, na sklo barvené 

ve hmotě, na sklo s vrstvou vyrobenou pyrolitickým a mag-

netronovým procesem i na strojově leptané skleněné tabule. 

Rozložení zájmu zákazníků o konkrétní aplikace asi nebude 

překvapením.

KuCHyň
Právě zde lze výborně využít stylový vzhled, vysokou 

funkčnost a snadnou údržbu. Potištěné sklo se využívá 

hlavně pro tři druhy aplikací. První je obklad za sporákem. 

Objednává se velmi často, protože se jedná o poměrně 

malou plochu, která výrazně ovlivní vzhled i funkčnost 

interiéru, ale není příliš drahá. Druhou kuchyňskou aplikací 

jsou obklady, nejčastěji podsvícené, za pracovní deskou celé 

kuchyňské linky. Třetím, méně častým využitím, jsou potiš-

nejoblíbenější aplikace 
potištěného skla

těná skleněná kuchyňská dvířka skříněk a vitrín. Jejich vý-

hoda je, že se snadno udržují běžnými čisticími prostředky.

iNTERiéROvé OBRAZy
Fotografie na skle jsou druhou nejčastěji objednávanou 

aplikací. Díky poměrně malé ploše a cenové dostupnosti je 

hodně lidí ochotno investovat do tohoto typu dekorace. Ob-

líbené jsou obrazy s LED podsvícením, které zajišťuje kromě 

dekorace i decentní osvětlení pokoje.

KOuPELNy A SANiTáRNí PROSTORy
Sklokeramické inkousty vydrží i namáhání vlhkostí, teplem 

a čisticími prostředky. Tyto vlastnosti dovolují pracovat 

se skly sprchových koutů či saun nebo umožňují vytvářet 

zajímavé designové dělicí stěny a zástěny.

STAvEBNiCTví
V interiérech se využívá potištěné sklo k dekoraci děli-

cích stěn zejména v reprezentativních prostorách. Novou 

technologii se brzy naučili využívat architekti, a tak budova 

s potištěnou fasádou už není raritou. Častěji se však uplat-

ňuje tisk na prosklená zábradlí balkonů a teras, kde zajišťuje 

dostatek světla i intimitu. c



Marek Angelis | ředitel společnosti | marek.angelis@hsw.cz
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výSTROJ A výZBROJ
RHO WT 250 HS

SPECiáLNí iNKOuSTy
Inkousty WT (Durst Water Technology) 

jsou zcela bez zápachu a nevyžadují žádnou 

regulaci z hlediska zdravotních rizik a bezpeč-

nosti. Výtisky zachovávají vlastnosti povrchu 

materiálu, a i když jsou lesklé, při stohování 

po sobě vůbec nekloužou.

KONEC MigRACE
Zpřísnění legislativy ohledně látek povole-

ných v potravinářských obalech stejně jako 

jejich limitní hodnoty v potravinách jsou 

důvodem, proč se hledají cesty vývoje barev 

a laků s nízkou migrací. Inkousty WT jsou 

zdraví neškodné, takže otázku migrace škodli-

vých látek není u nich nutné řešit.

Durst Rho WT 250 HS 

Vrcholné modely velkoformátových digitálních tiskáren směřují do obalového průmyslu. Už se mohou 

směle zařadit vedle tradičních tiskových technologií, které ovládají tento segment. S jejich nástupem se 

objevují také limity, které do oboru přináší především technologie UV vytvrditelného tisku. Je to zejména  

potlačení vlastností povrchu materiálu, nízký lesk, zápach, rizika při dokončování, v potravinářském 

průmyslu pak migrace částic. Odpovědí společnosti Durst na tato omezení je Durst Water Technology 

použitá v tiskárně Rho WT 250 HS. Splnění nejpřísnějších ekologických norem bez kompromisu,  pokud jde 

o kvalitu a užitné vlastnosti, to jsou výhody této „vodní“ tiskárny.

vHODNé PRO OHyB
Častým problémem UV tisku v obalovém 

průmyslu byla tloušťka vrstvy inkoustu a její 

praskání při bigování a rilování. WT inkoust 

díky částečné penetraci do pórů materiálu 

nevytváří tak silnou vrstvu, a proto při ná-

sledném ohybu nedochází k poškození grafiky.

OFSETOvá KvALiTA
Stroj je osazen tiskovými hlavami Durst 

Quadro Array 10 s velikostí kapky 10 pl. 

Z důvodu použití vody jako nosiče je upravena 

také cirkulace a recirkulace inkoustu. Tiskové 

rozlišení skutečných 1000 dpi je velmi blízké 

kvalitě ofsetového tisku. Tiskárna je nabízena 

ve dvou konfiguracích CMYK nebo CMYKlclm.

POTiSK LEPENKy
Pro potisk vlnité lepenky je možné tiskár-

nu doplnit příslušenstvím, které zajišťuje 

optimální transport a potisk tohoto materi-

álu, jenž často nemá ideální rovinnost. Tato 

úprava je k dispozici také pro zakládání dvou 

archů souběžně. V tomto případě doporučuje 

výrobce doplnit stroj o semi-automatizaci 

v podobě registračního stolu. 

Dalším očekávaným příslušenstvím je polo- 

nebo plná automatizace v podobě průmys-

lového nakladače a vykladače. Nakládací 

transportní stůl je schopen pracovat s médii 

do hmotnosti 50 kg v základní konfiguraci. 

Tiskárna dosahuje při výborné kvalitě tisku 

rychlosti 120 m2/hod. c
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výSTROJ A výZBROJ

DuRST RHO WT 250 HS

PRODEJNí DiSPLEJE , POP/ POS
Výroba prodejních displejů je rychle rostou-

cím trhem s vysokou efektivitou. Velkou 

výhodou výstupů z WT tiskáren je absence 

odéru typického pro UV tisk a vyřešení otáz-

ky zdravotní bezpečnosti. Jsou proto vhodnou 

technologií i pro potravinářské zboží.

výSTAvNí ExPOZiCE
Vysoká kvalita tisku, odolnost povrchu grafi-

ky a nepřeberné možnosti konstrukcí z vlnité 

lepenky stále častěji lákají firmy k realizaci 

výstavních expozic s využitím různých druhů 

tohoto materiálu nebo papírových vošti-

nových desek. Výhodou je elegantně lesklý, 

a přitom neklouzavý povrch. 

TESTOváNí OBALů
Zavádění nových výrobků je stále složitější. 

Zaujmout spotřebitele je důležité, a tak mnoho 

výrobců neváhá využít digitální tisk k výrobě 

testovacích obalů pro své produkty, přímo 

zjistit a rychle vyhodnotit reakci spotřebitele 

a obaly bez zbytečného prodlení přizpůsobit 

preferencím koncového zákazníka.

PRODEJNí OBALy
Stále více značek volí kampaně s personalizo-

vanými prodejními obaly. Investice do digi-

tálně tištěných obalů se vrací ve významných 

nárůstech prodeje a zvyšování loajality 

zákazníků ke značce. 

MALé SéRiE OBALů
Digitální tisk obalů umožňuje marketingo-

vým oddělením pracovat s novými nástroji, 

jako jsou personalizované, sběratelské nebo 

exkluzivní limitované edice výrobků a pro-

fesionální obaly pro specializované či lokální 

producenty. 

KuSOvé OBALy
Mnoho známých firem má ve své nabídce 

možnost přizpůsobit oblíbené výrobky vkusu 

zákazníka. Sportovní boty ušité ve vámi 

zvolené barevné kombinaci tak můžete dostat 

v jedinečné krabici s vaším jménem nebo s vě-

nováním. Toho lze dosáhnout pouze digitální 

cestou. c

Typické aplikace
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TECHNOlOgIE u NAšICH KlIENTů
zünD g3

Společnost Grund patří ke špičkovým výrobcům koupelnových předložek 

a podařilo se jí prosadit i ve světové konkurenci. Její designové produkty nelze 

přehlédnout, stejně jako 26 let tradice této rodinné firmy. Je pro nás ctí, že jsme 

mohli pomoci jejímu inovačnímu úsilí instalací stolového plotru Zünd G3XL-3200.

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

zünd 
a grund 
si sedly

Zünd G3 je 

neocenitelný 

zejména při 

výrobě  předložek 

atypických tvarů, 

které se dříve 

musely ořezávat 

ručně  podle šablon 

Pro Grund navrhují 

kolekce designéři 

zvučných jmen 

jako  Karim Rashid 

(vpravo nahoře) 

nebo Mel Weisweiler 

Grund, a. s., vyrábí koupelnové předložky vysoké jakosti 

a designu již od roku 1990. Firma je jedním z mála výrobců, 

kteří si pro své produkty vyrábějí i nejdůležitější vstupní 

surovinu, v tomto případně polyakrylovou přízi. Ve vlastní 

přádelně dohlíží na to, aby příze měla správnou jemnost 

a barevnost. Výrobní proces je od počátku pod kontrolou. 

Na vyšívacích strojích vznikají koupelnové koberečky, které 

jsou natírány kvalitním latexem či hotmeltem. Nakonec se 

balí podle požadavků různých zákazníků. Během celého 

procesu se přísně kontroluje kvalita a lze reagovat i na po-

žadavky zákazníků – termíny dodání, výrobní množství 

a výslednou kvalitu. Zatímco jiní producenti čekají měsíce 

na dodávky z Asie a následně jsou mnohdy překvapeni tím, 

co v kontejneru naleznou, v Grundu díky nejmodernějším 

metodám řízení výroby a díky osobnímu nasazení týmu 

dlouholetých pracovníků za dodací termíny i špičkovou 

kvalitu ručí. 

iNOvACE
Již od svého založení se firma Grund snaží být inovačním 

lídrem ve svém oboru. Před dvaceti lety jako první uvedla 

na trh vysoce jemnou a lesklou polyakrylovou přízi Super-

soft. Před deseti lety jako první v Evropě představila kolekci 

od světoznámého designéra Luigiho Colaniho. Před šesti 

lety jako první začala používat technologii automatického 

všívání řízeného počítačem, které umožňuje vyrábět vzory, 

jež jsou pro drtivou většinu konkurentů dodnes nevyrobi-

telné. Dalším unikátem je technologie všívání 3D designů 

s plastickými vzory, které výrobkům značky Grund dávají 

jedinečné postavení na světovém trhu. Vývojové oddělení 

intenzivně pracuje na nové inteligentní podlahové textilii. 

ZüND ZEFEKTivNiL výROBu
Nejnovější investice do stolového plotru Zünd G3 pomohla 

společnosti zefektivnit výrobu. Jednou z operací, kterou 

nový stolový plotr převzal, je dělení jednotlivých předlo-

žek z utkaného bloku. Nejde přitom jenom o pravoúhlé či 

kruhové tvary. Kouzlo předložek Grund spočívá mimo jiné 

ve sladění netradičních tvarů a barev. To ale stále mluvíme 

o sériové výrobě. Specialitou značky je i dodávka atypic-

kých předložek přizpůsobených rozměrům dle požadavků 

zákazníka.

Zde je pomoc nového stolového plotru Zünd G3 nejefektiv-

nější. Tyto zakázky se až doposud musely ořezávat ručně 

pomocí šablon. c



PřEdSTAvuJEmE
mATERIáLy PRO InTERIéROvý DESIgn

Asociace výrobců signmakingu ve spolupráci s HSW Signall a společností Neschen připravila na pátek 

7. října 2016 seminář a školení o interiérovém designu, především o tapetách a tapetování. Zájem účastníků 

o toto téma byl vskutku překvapivý.

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

Zájem o školení Tapetomanie, kterých jsme během posledních let připra-

vili několik, byl vždycky velký. Hojná účast na této akci však překvapila 

i samotné lektory. Kapacita semináře se naplnila dlouho před termínem 

konání akce a program zřejmě účastníky zaujal. Po skončení přednášek 

a praktické části ještě pokračovala dlouhá diskuse i přesto, že páteční 

odpoledne již pokročilo.

TRENDy 
První blok teoretické části semináře věnovaný nejnovějším materiálům 

pro interiérové dekorace vedl Richard Bachora ze společnosti Neschen. 

Představil novinky rodiny materiálů Easy dot a tapet Neschen Green 

Wall. Podrobnosti o nich přinášíme v samostatných článcích.

„Potisknutelné tapety v mnohém kopírují vývoj trhu s fóliemi pro car 

wrapping,“ konstatoval Richard Bachora, Regional Sales Manager společ-

nosti Neschen. I trh s potisknutelnými tapetami má podle něj v jednotli-

vých regionech svá specifika. Podléhá módě a poptávka se cyklicky mění. 

Nahoře Richard Bachora 

ze společnosti Neschen 

a tapetářky z Luna Ateliéru, 

vlevo Jan Bejček, HSW 

Signall

Stále atraktivní 

Někde jsou v oblibě hladké, jinde strukturova-

né povrchy.

PROč TiSKNOuT šiRší PRuHy
Neschen nabízí tapety v různých šířkách, 

novinkou jsou role široké 1,6 metru. Důvodem 

pro jejich použití není aplikace extrémně 

širokých pásů tapety, která je velmi obtížná, 

ale možnost tisku dvou užších pásů zároveň. 

Při tisku vždy dochází k mírným nepřesnos-

tem, a tak je – zejména u delších panelů – lepší 

minimalizovat riziko chybného navazování 

motivu tiskem dvou pásů najednou.

NávOD NA LEPENí TAPET
Každý účastník dostal podrobný návod na le-

pení různých druhů tapet s ohledem na typ 

povrchu, na nějž se má tapeta aplikovat. 

„Tapetář však ovlivní jenom část výsledku,“ 

upozornil náš produktový manažer Jan Bej-

ček, který vedl praktickou část školení. Před 

každou aplikací je potřeba předem prověřit 

stav podkladu, na který se má lepit, a je nutné 

zvolit vhodný typ tapety, lepidla a způsobu 

lepení pro konkrétní zakázku. Předejde se 

tak reklamacím a rozčarování klienta. Celé 

páteční odpoledne potom probíhaly praktické 

ukázky lepení několika typů vliesových, PVC 

i samolepicích tapet za účasti zkušených apli-

kátorek ze společnosti Luna ateliér.c

NEJNOVĚJŠÍ MATERIÁLY PRO INTERIÉROVÝ DESIGN • ZÁKLADY LEPENÍ TAPET • PRAKTICKÉ UKÁZKY

HSWINFO PROSINEC 2016        9
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Když se v roce 2012 objevila novinka v podobě potisknutelné fólie Neschen Solvoprint Easy Dot PE100, jen 

málo lidí si dovedlo představit dosah nového patentovaného způsobu nanášení lepidla v bodech. Dnes si 

dokonce můžete svůj Easy Dot materiál vytvořit sami.

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

Geniální nápad nanášet lepidlo tak, aby si 

s aplikací poradil i nezkušený člověk, přivedl 

na svět materiál, který si rychle našel své 

zákazníky. Díky bodovému nanesení lepidla 

nevznikají při lepení bubliny ani zvrásnění 

a chybně nalepený díl lze snadno odlepit 

a umístit správně. Materiály Easy Dot jsou 

určeny pro krátkodobé interiérové kampaně 

v řádu několika měsíců. Exteriérové využití 

je možné v případě několikadenní kampaně. 

Lepidlo je snímatelné po dobu jednoho měsíce 

od aplikace, pak se pomalu stává permanent-

ním.

BíLé FóLiE
Prvním členem rodiny je již zmíněná PVC fó-

lie Solvoprint Easy Dot 100 o síle 100 mikronů, 

vyráběná v lesklé i matné verzi. 

Solvoprint Easy Dot Whiteout je vysoce 

opakní matná fólie s vynikajícím krycím 

efektem, takže ji lze aplikovat i na kontrastní 

podklad, aniž by byl ovlivněn výsledný vzhled 

grafiky. Oba materiály jsou vhodné pro potisk 

solventními, eco solvenními, latexovými i UV 

inkousty. Polypropylenová 100mikronová 

fólie UVprint PP Easy Dot je ekologickým ře-

šením bez obsahu PVC, speciálně upraveným 

pro UV tisk. K dispozici je s lesklým a satino-

vým povrchem.

PRůHLEDNé FiLMy
K aplikaci na sklo jsou určeny dva materiály. 

Oba jsou variantou fólie Solvoprint Easy Dot 100. Zatímco čirý Solvoprint 

Easy Dot Transparent je zcela průhledný, průsvitný PVC film Solvoprint 

Easy Dot 100 Clear rozptyluje světlo a vytváří dojem pískovaného skla. 

Obě varianty jsou nevhodné pro potisk UV inkousty. 

PODLAHOvá gRAFiKA
UV dot print’n’walk je unikátní řešení pro výrobu podlahové grafiky 

do interiéru. Snadno se lepí a díky konstrukci materiálu 2 v 1 odpadá čas 

potřebný k laminaci, jako je tomu u klasických podlahových setů. Mate-

riál je certifikován jako R9 na stupni protiskluznosti dle normy DIN 51130, 

a to včetně potisku UV a latexovými inkousty. Stejně jako u běžné pod-

lahové grafiky je třeba dodržet zásady úspěšné aplikace, např. zaoblení 

rohů. V případě lepení na dlažbu nebo kachličky se nedoporučuje začínat 

či končit na jejich hraně. 

TABuLE PRO POPiS KříDOu
Nejnovějším přírůstkem je Easy Dot Chalkboard Black. Tato 180 μm silná 

monomerická PVC fólie s černým strukturovaným povrchem je určena 

k potisku solventními, latexovými i UV inkousty. S její pomocí lze snadno 

vytvořit tabuli s předtištěnou reklamou, kam se bude dopisovat denní na-

bídka, nebo aplikovat fólii na klasický „A“ stojan. Popis je možný klasickou 

i tekutou křídou. Pozor však na agresivní levné tekuté křídy, které povrch 

fólie znehodnotí.

EASy DOT ZE všECH MATERiáLů
Popularita lepicích puntíků je tak veliká, že společnost Neschen vyvinula 

řešení Gudy Roller.dot – pásku s bodovým lepidlem pro nanášení na různé 

materiály, jako je papír, fotografie, lepenka, sklo, nebo dokonce přímo 

na zeď. Pomůcka funguje podobně jako například korekční páska k opra-

vám textu. Na lepený materiál se nanese 8mm proužek lepidla tvořený 

jednotlivými body a pak už lze obrázek, graf či plakát lepit a libovolně 

přemisťovat. Lepidlo lze snadno odstranit bez poškození povrchu. c 

mATERIálY 
mATERIáLy PRO SnADnOu APLIkAcI

Rodina materiálů 
neschen Easy Dot 

Materiály Neschen 

s technologií 

Easy Dot výrazně 

usnadňují aplikaci 

samolepicígrafiky
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Řada potisknutelných tapet bez PVC Neschen Green Wall je odpovědí na poptávku po ekologických 

materiálech k výrobě interiérových dekorací. Tapety se vyrábějí přímo v Neschenu a firma kontroluje 

jejich kvalitu během celého výrobního procesu. Většina se vyrábí v šířce až 160 cm, což usnadňuje 

dokonalé navazování panelované grafiky.

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

Na školení Tapetomanie představil tuto řadu tapet Richard 

Bachora, Regional Sales Manager společnosti Neschen. 

Všechny tapety řady Green Wall, jak uvedl, jsou snadno 

aplikovatelné i odstranitelné. Jsou prodyšné a omyvatel-

né, takže při správné aplikaci poskytují nejenom luxusní 

vzhled, ale také vysoký užitný komfort. 

SPECiáLNě PRO uv TiSK
Horkou novinkou jsou tapety UV Print Wallpaper 170. Byly 

speciálně navrženy pro snadný potisk na UV tiskárnách. 

Jejich plošná hmotnost je 170 g/m2 a matný povrch dobře 

koresponduje se strukturou UV tisku.

STRuKTuROvANé TAPETy
Tapety Performance Wallpaper jsou směsí netkané textilie 

a celulózy. Jedná se o vliesový materiál s plošnou hmot-

ností cca 280 g/m2, jejž lze potiskovat na latexových, UV 

i solventních strojích. Strukturované varianty Performance 

Wallpaper Antique, Stucco a nejnovější Linen nahrazují em-

bosované předchůdce řady Erfurt. Reliéfní povrch je u této 

řady tvořen coatingem a oproti hladkým verzím dokážou 

zakrýt některé nedokonalosti stěn. 

PERFORMANCE WALLPAPER SMOOTH 190
Hladké tapety se satinovaným povrchem mají plošnou 

hmotnost 190 g/m2 a jejich vlastnosti jsou podobné jako 

u strukturovaných tapet Performace Wallpaper, které jsme 

popsali výše.

ATESTy
Uvedené tapety disponují atestem nehořlavosti C-s1, d0 dle 

EN 13501-1 a označením CE, které zaručuje soulad s požadav-

ky příslušných směrnic EU, a splňují náležitosti stanovené 

zákonem o technických požadavcích na výrobky. 

SPRávNá APLiKACE
Struktura vliesových tapet sice připomíná silnější papír, jde 

však o směs textilních vláken a buničiny. Viskóza tvoří až 

70 %, takže tapety lze snadno odstranit i za sucha, pokud 

bylo při aplikaci použito správné metylcelulózové lepidlo. 

Lepidlo se doporučuje připravit podle návodu a aplikovat 

pouze na stěnu. Je třeba používat tapety stejné výrobní šar-

že a zvolit profil, který nepřesytí povrch inkoustem. Grafika 

by se pak mohla během přihlazování rozmazat. c

Tapety neschen
green Wall

Tapety Neschen Green 

Wall nabízejí atraktivní 

struktury vhodné pro 

různé typy interiérů

Tapety Neschen 

Green Wall jsou 

ekologické, omyvatelné 

a prodyšné. Pokud jsou 

potištěny ekologickými 

inkousty, jsou vhodné 

i do prostředí, kde se 

zdržují děti. 

PřEdSTAvuJEmE
EkOLOgIcké řEšEní DEkORAcE InTERIéRu

Tapety Green Wall se snadno 
aplikují i odstraňují a kromě 
luxusního vzhledu nabízejí 
i vysoký užitný komfort



mEdAIlON 
STřEDní uměLEckOPRůmySLOvá škOLA v uHERSkém HRADIšTI

Počátky historie SUPŠ v Uherském Hradišti souvisejí 

s existencí bývalé Školy umění ve Zlíně, která byla založena 

v roce 1939 firmou Baťa. Ve škole byly prosazovány moder-

ní koncepce výuky poučené progresivními tendencemi 

evropského meziválečného uměleckého školství – Gropiova 

Bauhausu či moderního utilitárního pojetí amerických škol. 

Škola umění v té době poskytovala výtvarné vzdělání téměř 

na úrovni vysokoškolského studia a podporovala tak růst 

mladých výtvarných talentů i v době války. V roce 1952 ško-

la přesídlila do Uherského Hradiště a na vynikající tradici 

Školy umění ve Zlíně nejenom těsně navázala, ale snažila se 

ji nadále prohlubovat a rozvíjet.

OBORy 
Na Umprumce, jak se škole mezi studenty i na veřejnosti 

stále říká, lze studovat tyto obory: grafický design, design 

obuvi, průmyslový design, design oděvů, multimedia, kame-

nosochařství, keramiku, užitou malbu a užitou fotografii.

„Největší zájem je o obor grafický design,“ říká ředitel školy 

akademický malíř Jan Pospíšil, „po něm následuje moderní 

obor multimédia. Nemůžeme si ale stěžovat na nezájem ani 

o ostatní studijní obory. S rozšířením sítě středních umělec-

kých škol se počet zájemců o studium přirozeně snížil, ale 

díky dobrému jménu a vysoké úrovni výuky máme stále 

dostatek zájemců s výrazným talentem.“

Snahou školy je podle jejího ředitele dosáhnout u studentů 

zvládnutí uměleckého řemesla a formy a současně indivi-

duálním přístupem rozvíjet uměleckou osobnost studentů 

a jejich projevu. 

SLAvNí ABSOLvENTi
Důkazem vysoké úrovně hradišťské Umprumky je působivý 

seznam jejích absolventů, kteří se prosadili ve světové kon-

kurenci. „Pro školu je důležité, že se naši úspěšní absolventi 

ke svému zdejšímu studiu hrdě hlásí a se školou udržují 

v rámci časových možností kontakt. Pro studenty je to dob-

rá motivace a vidí smysl svého úsilí,“ uzavírá Jan Pospíšil.

Mezi absolventy SUPŠ v Uherském Hradišti najdeme osob-

nosti jako Petr Nikl, Stefan Milkov, Milena Dopitová, Boris 

Jirků, Ivan Theimer, Vladimír Kokolia, Dan Piršč, Otmar 

Oliva a Maxim Velčovský. c

Hradišťská     
        umprumka 

Dnešní Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti se řadí s celkovým počtem devíti 

vyučovaných speciálních oborů k nejkomplexnějším a nejrozsáhlejším centrům našeho středního 

uměleckého školství. Velké procento žáků, kteří vycházejí z této školy, rozvíjí dál svůj talent a pokračuje 

ve studiu na vysokých školách. To dokazuje, že pedagogický sbor je tvořen fundovanými odborníky, kteří 

žáky citlivě vedou ke zvládnutí řemesla a pomáhají rozvíjet jejich umělecký projev. 

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

Díky dobrému jménu a vysoké 
úrovni výuky má škola stále 
dostatek zájemců s výrazným 
talentem.
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Grafický design – Jiří 

David, Apotheosis, 

realizace v pavilonu 

České republiky 

na bienále 

v Benátkách, 2015
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mEdAIlON

STřEDní uměLEckOPRůmySLOvá škOLA v uHERSkém HRADIšTI

Hradišťská     
        umprumka 

Grafický design – Marie Dohnalíková, 3. ročník, 

plakát Marino Marini 2014

Multimédia – Martina Doležalová, portfolio – obal 

na pleny pro dospělé a typografická cvičení, 2014

Multimédia – Lucie Navrátilová,  

prodejní stojan pro firmu Lego, 2014

Průmyslový design – Jan Mikoška, 3. ročník, 

miska na ovoce, 2010

Grafický design – Kamila Lenertová, 3. ročník, 

plakát Josef Váchal, 2015

Grafický design – Aneta Heinrichová, 3. ročník, 

plakát Jackson Pollock, 2014
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mEdAIlON 
STřEDní uměLEckOPRůmySLOvá škOLA v uHERSkém HRADIšTI

Grafický design – Romana Uhříčková, 3. ročník, portfolio, 2013

Multimédia – David Gazdoš, 

prodejní stojan pro firmu Budvar, 2014

Grafický design – Romana Uhříčková, 3. ročník, 

pexeso, 2012

Fotografie – Věra Pokorná, 4. ročník,

Myslivecké sdružení, 2014

Multimédia – Martina Doležalová, osobní 

tištěné a webové portfolio, 2014
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STřEDní uměLEckOPRůmySLOvá škOLA v uHERSkém HRADIšTI

Průmyslový design – Tereza Kocurová, 4. ročník, 

TOI, 2015

Fotografie – Veronika Čechmánková, 3. ročník, 

koláž, 2016 

Multimedia – Adam Moštěk, obal na energetický 

nápoj, 2015 

Design oděvů – Alžběta Lysáková, 

4. ročník, Geneze, 2011

Průmyslový design – Hana Vítková, 4. ročník, vana, 2015 Průmyslový design – Denissa Serafini, 4. ročník, lavička, 2014

Design oděvů – Romana Lidiaková, 

4. ročník, Den a Noc, 2015

Design oděvů – Natalie Nepovímová, 

3. ročník, Geometrie, 2013
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ve výsledném postprocesu promítali na bílé 

sukně,“ vysvětluje Lucie Králíková, která 

byla lektorkou textilní dílny a vedla práce 

při navrhování a finalizaci jednotlivých rób. 

„Konstrukce byly vytvořeny z desek Kapa 

pomocí tavicí pistole. Týdenní tábor ukončilo 

velkolepé finále v podobě módní přehlídky, 

při níž se na šaty pomalu kráčejících mode-

lek promítaly fotografie pořízené v průběhu 

výtvarné dílny.“

PřEdSTAvuJEmE 
LEHčEné DESky JInAk

Desky kapa 
     v barokním stylu
aneb One man’s trash is another man’s treasure

I v signmakingu platí, že co je pro jednoho odpad, jinému může posloužit jako materiál, pro nějž nalezne smysluplné využití. 

Krásnou ukázkou pravdivosti tohoto přísloví je výsledek práce dětí, které využily zaváděcí části materiálu z textilních rolí 

a zbytky desek Kapa z reklamní společnosti Grapo.

Vzdělávací a kulturní centrum v objektu 

benediktinského kláštera v Broumově hostilo 

během letních prázdnin dětský výtvarný 

tábor, který každoročně připravuje odděle-

ní výtvarné výchovy Domu dětí a mládeže 

Olomouc pod vedením pedagoga a fotografa 

Vladimíra Janka. 

DuCH BAROKA
Klášterní komplex je perlou barokní archi-

tektury, takže dobová móda byla logickým 

výsledkem atmosféry, která na děti dýchala 

z celého prostředí.

„V první části týdne jsme tvořili šaty in-

spirované barokem a ve druhé jsme fotili 

architekturu a sochy z kláštera, které jsme 

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

ANi KOuSEK KAPy NAZMAR
K práci v textilní dílně byly využity části 

polyesterové vlajkoviny, které se při zavádění 

role do stroje nepotisknou a na další využití 

jsou příliš malé,“ vysvětluje Barbora Králíko-

vá, jednatelka společnosti Grapo, a pokračuje: 

„Za rok jsou to však desítky metrů čtverečních 

textilu, takže děvčata mohla popustit uzdu 

své fantazii a vytvářet opravdu bohaté mo-

dely. Jsem ráda, že zbytky desek z naší dílny 

či desky Kapa s poškozeným povrchem takto 

našly svůj druhý život.“ c



HSWINFO PROSINEC 2016        17

kDO JE kDO 
v HSW SIgnALL

Michal, který posílil tým techniků už před 

více než deseti lety, je pověstný svým smyslem 

pro humor, pohotovými reakcemi a nad-

hledem, s jakým dokáže vyřešit i zapeklité 

situace.  

Povedlo se ti někdy rozesmát zákazníka 

některou ze svých příslovečných hlášek? 

To bude asi nějaký omyl, vůbec nevím, o čem 

je řeč. Ovšem je to dobrý nápad, začnu to 

zkoušet třeba v čekárně u zubaře.

Tomuhle rozhovoru ses úspěšně bránil docela 

dlouho. Proč vlastně? 

Jak víš, jsem introvert. Většinu věcí se snažím 

řešit stručně, jasně, výstižně.

Zatím jsem u rozvleklého a nesrozumitelného 

mumlání, ale snažím se.

Navíc si myslím, že by tu naši čtenářové uvíta-

li spíše křížovku nebo sudoku.

Technická kreativita uživatelů strojů po zá-

ruce dokáže někdy překvapit. Viděl jsi někdy 

zlepšovák, který by měli okopírovat samotní 

výrobci?

Jistě, ale nikdo z nich nechce být odporně 

bohat z patentů, a tak to držíme v tajnosti.

michal kadlec

V tomto vydání našeho časopisu vám před-

stavíme další členy servisního týmu. Pavel 

působí jako člověk, který si vždy důkladně 

promyslí, než něco řekne. O věcech, které ho 

zajímají, ať už jde o astronomii, historii, nebo 

ježdění na kole, dokáže mluvit zasvěceně 

a poutavě. A jeho úvahy o životě vás pobaví 

hned v několika rovinách.

Práce servisního technika asi není jednotvár-

ná, vyhovuje ti její různorodost? 

To je jeden z jejích největších plusů.

Baví tě víc instalace nových strojů, nebo 

servis? 

Servis – oprava stroje je výzva, instalace je 

budoucnost. Dobře zvládnuté jsou obě akce 

rovnocenné a velmi dobré…

Máš nějakou univerzální radu pro uživatele 

tiskových technologií?

Pravidelně čistit stroj, hlavy a hlavu.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Postrock.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Kolíbka.

Nejoblíbenější jídlo: 

Zemlbába – je pod-

zim…

Záliby: 

Výroba dřeva 

na zimu.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Až se ti to bude 

promítat, ať je na co 

koukat.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Pušku, sněžnice 

a přirozeně ručník.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Je to hodně podle 

nálady. Většinou ta-

ková, která přehluší 

děti v autě.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Adamsova pětidíl-

ná trilogie. Teď se 

ovšem snažím dočíst 

internet.

Nejoblíbenější jídlo: 

Tradiční kuchyně. 

M68 nebo Bún bò 

Nam Bŏ.

Záliby: 

Mlhavě si vzpomí-

nám, že jsem nějaké 

záliby měl, teď mám 

děti.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

…takhle to není 

napořád…

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

To jsou otázky jak 

pro Miss World… No 

abych splatil dluh 

společnosti, vzal 

bych tam všech-

ny vítěze soutěže 

„Koho byste poslali 

na opuštěný ostrov“.

kdo
je

kdo?

Pavel šupka
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JAK NA TO 
DEfInOvAné BARvy v Onyxu

Pro přesnější práci s barvami přišel Onyx ve svém ripovacím programu s novou 

funkcí – Print Mode Defined Colors. V českém překladu jde o definované barvy 

tiskového režimu. Podívejme se, jak se s ní pracuje.

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

Pro vysvětlení funkce je dobré si nejprve tro-

chu zopakovat, jak to v Onyxu dosud fungova-

lo. V souborech pdf se typicky vyskytují barvy 

definované svými hodnotami CMYK a RGB. 

Kromě toho mohou být barvy definované 

svým jménem, tzv. přímé barvy. Typickým 

zástupcem jsou třeba Pantone barvy, jejichž 

odstín je definován názvem a příslušným 

políčkem v Pantone vzorníku. V pdf souboru 

si přímé barvy též nesou hodnotu CMYK, ale 

ta barvu reprezentuje pouze přibližně, slouží 

hlavně k rychlému zobrazení na monitoru. Při 

otevírání pdf souboru provede Onyx analýzu 

a oddělí od sebe části motivu definované svý-

mi hodnotami (CMYK, RGB) a části s pojmeno-

vanými barvami. To zajistí Onyx volba Použít 

tabulku náhrad přímých barev.

PROFiL MuSí BýT PřESNý
Tabulky přímých barev jsou v Onyxu ukryty 

pod volbou Nastavení – Konfigurace RIP 

– Tabulka barev. Tam byly vždy dvě skupi-

ny – Systémové barvy (Pantone, RAL atd.) 

a Uživatelské barvy. Běžná CMYK, RGB data 

procházejí přes Správu barev Onyxu – tedy 

vstupní profily a způsoby reprodukce – 

do meziformátu Lab a dále přes tiskový profil 

Onyx – uživatelské 
barvy definované 
pro tiskový mód

materiálu do výstupních dat pro tiskárnu. 

S pojmenovanými barvami se pracuje jinak. 

Nejprve se název barvy hledá v tabulce Uži-

vatelských barev, pokud se nenajde, pokračuje 

se tabulkou Systémových barev, a pokud se 

nenajde ani tam, použije se zástupná hodnota 

CMYK. V tabulkách barev jsou ukryty Lab 

hodnoty – v Uživatelských barvách si Lab 

zadává tiskař, v Systémových barvách se sice 

nezobrazují Lab přímo, ale jsou tam zakódo-

vány. Aby bylo možné vložit správné hodnoty 

do tabulek, museli v Onyxu všechny uvedené 

vzorníky přeměřit. U pojmenovaných barev se 

použije konkrétní Lab hodnota a pokračuje se 

přes tiskový profil do tiskárny. Tím se obejde 

vstupní správa barev a eliminuje se riziko 

zanesení barevné odchylky. Obě uvedené ces-

ty barevných dat závisí na tiskovém profilu 

materiálu. Pokud není přesný, nebudou přesné 

ani barvy. Podmínkou pro vytvoření správné 

barvy na daný materiál je, aby spadala do jeho 

gamutu. 

DEFiNOvANé BARvy
Od Onyxu verze 11.1 je možné použít ještě třetí 

skupinu v tabulce přímých barev nazvanou 

Definované barvy tiskového režimu. Princi-

pem je nastavení barevnosti požadovaného 

odstínu přímé barvy hodnotami použitých 

inkoustů – CMYK, CMYKRB atp. Výstupní 

tiskový profil ICC se vůbec nepoužije. To 

samozřejmě platí jen v konkrétním tiskovém 

módu tiskárny, v jiném módu se nejspíše 

budou hodnoty mírně lišit. Vychází to z léta 

používané metody tisku barevných škál, kde 

se vizuálně vybrala správná barva, odečetla 

se použitá CMYK (RGB) kombinace a ta se 

dosadila zpět do barvy v návrhovém progra-

mu. To ovšem opět platilo jen v konkrétním 

tiskovém módu.

FuNKCE SWATCHBOOK
Potřebnou kombinaci tiskových barev si 

musíme nejprve vyzkoušet, vyladit pomocí 

zkušebních tisků. Zde s výhodou využi-

jeme druhou novinku v Onyxu – funkci 

Swatchbook, která potřebné zkušební tisky 

vytvoří za nás, tiskař si jen musí v tisku 

správně vybrat. Takto definované přímé bar-

vy mohou být unikátní barvy pojmenované 

grafikem a nebo můžeme takto zpřesnit tisk 

systémových barev Pantone, Ral atp. Tabulka 

Definovaných barev tiskového režimu se totiž 

prohledává vždy jako první. Například pokud-
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si takto doladíme tisk barvy Pantone Red 032 C, použije se 

barevná kombinace tiskových barev, vnitřní tabulka Lab 

barev zůstane nepoužitá.

PRAKTiCKá ZKOušKA
Nyní tedy prakticky vyzkoušíme jak na to. Zkusíme třeba 

doladit již zmiňovanou barvu Pantone Red 032 C při tisku 

na tiskárně Mutoh ValueJet inkoustem Mutoh Eco Ultra. 

Tisknout se bude čtyřmi inkousty CMYK na materiál Ne-

schen Performance Print 80 (samolepicí polymerická PVC 

fólie). Nejprve si otevřeme příslušné okno pro Definované 

barvy tiskového režimu (obr. 1). 

Tam je třeba nejdříve tlačítkem Vybrat režim nastavit 

tiskárnu, materiál a tiskový mód. Pak je možné u vlastních 

přímých barev tlačítkem Přidat přímo zadat název barvy 

a barevnou kombinaci tiskových inkoustů. Pro modifikaci 

barvy ze vzorníků slouží tlačítko Převést (obr. 2). 

Tím se založí tato Pantone barva do seznamu Definovaných 

barev. Hodnota CMYK, kterou tam Onyx přednastavil, je 

ale chybná, správnou hodnotu musí doladit uživatel. To lze 

udělat zkusmo na pokusných tiscích (a kombinaci tiskových 

inkoustů odečíst v Job Editoru kapátkem u barvy s nejvyšší 

shodou) nebo použít funkci Swatchbook (v překladu Vzorní-

ky barev).

Proto aktivujeme Swatchbook a vybereme naši barvu 

Pantone Red 032 C. Program navrhne sám výpočtem 

z vnitřních Lab hodnot výchozí kombinaci tiskových barev 

– Hodnoty zařízení (obr. 3). Dále vytvoří komfortní zkušební 

tisk s barevnými kombinacemi v okolí výchozí kombinace 

včetně popisu pro odečtení tiskových barev u vybraného 

políčka. Pak stačí zkušební tisk vytisknout, porovnáním 

se vzorníkem Pantone vybrat nejlepší kombinaci a tu pak 

zpětně zadat do Definovaných barev. 

Takto vytvořené definice barev se ukládají do záloh tisko-

vých profilů ve formátech .prninst a .OML, kromě toho je lze 

samostatně uložit tlačítkem Export do textového formátu 

s příponou .tab. Tímto postupem si tiskař může potřebné 

barvy doladit velice přesně, nastavení však platí jen pro 

použitý materiál a tiskový mód. Metoda není složitá a funk-

ce Swatchbook pro tisk vzorníků velice zrychlí nalezení 

vhodné kombinace barev. V ripu Onyx je to zase další krok 

k ještě lepšímu tisku. c



V červnu tohoto roku přibyly do nabídky HSW Signall nové profesionální laminátory Neschen Hotlam, 

které v sortimentu nahradily nejvyšší typy laminátorů Seal a Crest. Přes rychlý náběh výroby – až jeden 

stroj denně – byla celá produkce laminátorů rychle vyprodána. V České republice se tak první kusy 

dostaly k zákazníkům až v říjnu. 

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

Uváděné parametry těchto laminátorů, a tedy i naše 

očekávání, byly velmi vysoké. Mezi očekáváním a realitou 

bývá však často rozdíl. Proto jsme u několika prvních strojů 

krok za krokem otestovali všechny nejdůležitější vlastnosti 

v reálném provozu. Seznam těch nejzajímavějších výsledků 

najdete dále.

NEJDůLEžiTěJší vLASTNOSTi
Velká pracovní šířka a vysoká reálná rychlost 12 m/min 

– nový laminátor je uzpůsoben pro laminaci rolí o šířce 

165 cm. Maximální šířka průchodu materiálu je 180 cm. Spolu 

s dalšími parametry stroje to umožnilo zvýšit reálnou rych-

lost laminace o 40 %.

Celokovová konstrukce – je založena na CNC obrábě-

ných pancéřových nosných deskách na rozdíl od obvykle 

používaných ohýbaných plechů z měkké oceli. To zaručuje 

maximální tuhost stroje a zároveň přesnost souososti válců 

a všech unášecích tyčí. Díky těmto vlastnostem dovoluje 

výrobce provozování stroje na kolečkách s častým přemís-

ťováním. 

Pneumatický přítlak – je řešení používané u laminátorů 

nejvyšších tříd. Výhodou pneumatického přítlaku je přede-

vším jeho přesné nastavení podle typu zakázky a schopnost 

přizpůsobit se jakékoli tloušťce média. To platí v celém 

rozsahu pracovní výšky 0–40 mm i dosahovaných tlaků 0–8 

bar, což přibližně odpovídá ekvivalentu hmotnosti 800 kg. 

Pozitivní efekt se v testech projevil například v nulovém 

silveringu. 

Vysoce kvalitní válce – při použití vysokých tlaků jsou 

nutné velmi odolné válce. Neschen používá válce stejné kon-

strukce, jako měly předchozí nejvyšší řady Neschen Hotlam 

– tedy válce s vysokou pevností a přesnou geometrií. Jejich 

kvalita se ukázala například při kašírování na tvrdé desky.

Výborná ergonomie stroje – výrazně urychluje a zpříjem-

ňuje obsluhu. Například plně elektronické ovládání na obou 

stranách laminátoru umožňuje pohodlnou obsluhu stroje 

jedním člověkem. Praktické je speciální výsuvné korýtko, 

jež usnadňuje laminaci volně vinutých materiálů a kratších 

návinů. 

Zakládání laminací a tiskových materiálů je snadné a po-

hodlné díky mnoha pomocným prvkům, jako jsou odklopné 

stoly, pomocné držáky, pravítka nebo výklopné tyče. Tím se 

zkrátily časy na zavedení materiálů o 25–40 %.

Výklopné zakládací tyče – jsou umístěny na vysoce 

odolném otočném pantu. To umožňuje snadnější nasazení 

těžkých laminací a ušetří obsluze manipulaci se zámky. Ne-

TECHNOlOgIE 
LAmInáTOR nEScHEn HOTLAm

Jeden prodaný 
laminátor denně
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schen Hotlam obsahuje pět zakládacích tyčí celkem, z toho 

tři výklopné a tři motorově poháněné. Tato konfigurace 

umožňuje jakýkoli typ práce.

Sofistikovaný informační displej – nabízí celou řadu údajů. 

Ukazuje přesný zdvih válců v milimetrech, což při kašíro-

vání desek umožňuje přímé nastavení síly desky. Dále je 

uváděna délka spotřebované laminace nebo odpočet délky 

laminace do jejího konce. Displej udává i aktuální rychlost 

stroje, nastavení tlaku nebo teplot válce atp.

Špičkový roll-to-roll systém – potvrdila se vynikající 

přesnost při práci s dlouhými náviny (50+ m). To je možné 

díky dokonalému vedení a brždění laminovaného materiálu 

a laminace (či dvou laminací nebo kombinace laminace–

oboustranná fólie). I při méně přesném založení laminátor 

chybu automaticky dorovnává.

Tepelná asistence a přesné nastavení teploty – horní válec 

je vybaven vyhříváním. Jeho teplotu lze plynule elektronic-

ky nastavit po 1 °C v rozmezí 0–160 °C. Hodnota teploty se 

odečítá bezkontaktně přímo z povrchu válce, takže je zcela 

přesná a změny jejího nastavení se okamžitě projeví. 

O čEM JSME NEvěDěLi
Při testování jsme objevili i další vlastnosti. Všimli jsme si 

například automaticky udržované rychlosti stroje. I při zvy-

šování zatížení (nabrždění rolí) stroj automaticky „přidával 

plyn“ tak, aby se zachovala rychlost nastavená na displeji. 

Překvapilo nás měření spotřeby laminace vybavené auto-

matickým zastavením – laminátor nejen automaticky měří 

nebo odečítá spotřebu, ale nabízí i automatické zastavení 

stroje. Tato funkce umožňuje částečně bezobslužný provoz 

a předchází tomu, aby laminace došla uprostřed laminova-

ného tisku. 

PROč Si POříDiT LAMiNáTOR NESCHEN 
Svými parametry jsou nové laminátory Neschen Hotlam 

vhodné pro jakékoli aplikace. Všechny běžné požadavky 

plní daleko rychleji, spolehlivěji a efektivněji. Umí velmi 

kvalitně a zároveň vysokou rychlostí laminovat náročnější 

zakázky – například UV výtisky a silné podlahové laminace. 

U dlouhých návinů zase nemusí obsluha stát po celou dobu 

u stroje, stačí nastavit automatické vypnutí. S použitím 

horkých laminací lze cenu laminace jednoho metru čtvereč-

ního plochy snížit na zhruba tři koruny. 

Díky odolné konstrukci a kvalitě zpracování je předpoklá-

daná životnost laminátoru Neschen minimálně 10 let, podle 

našich zkušeností je obvyklá doba provozu předchozích 

generací až 15 let. Proto se vyplatí uvažovat o laminátoru 

Neschen i v případě, kdy pro současné zakázky stačí levnější 

značka. Rozdíl cen není tak výrazný, zato dlouhodobá efek-

tivita, kvalita a opakovatelná spolehlivost výsledků práce 

jsou u profesionálního zařízení mnohem vyšší. 

A když se k tomu přidá současná speciální cenová nabídka, 

pak není proč váhat. Pro další informace volejte na tel.: 

602 221 108 nebo pište na e-mail jan.bejcek@hsw.cz. c

Pancéřové nosné 

desky zaručují 

maximální tuhost 

a pevnost stroje (1)

Informační displej 

s řadou důležitých 

údajů (2)

Výklopné zakládací 

tyče na odolném 

pantu (3)

Horní válec je 

vybaven vyhříváním 

a jeho teplotu lze 

plynule nastavit 

v rozmezí 0–160 °C (4)

Plně elektronické 

ovládání na obou 

stranách stroje (5)

Výsuvné korýtko 

usnadňuje laminaci 

kratších návinů (6)

Pneumatický přítlak 

umožňuje přesné 

nastavení podle 

typu zakázky (7)

1
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ale v současnosti tuto jednoduchou mozkovou gymnastiku 

většina lidí velmi zanedbává.

KOLO šTěSTí
Obyvatele moderního velkoměsta charakterizuje zejména 

uzavřenost do sebe a minimální interakce s okolím. Jedním 

z dalších uměleckých projektů Daniela Disselkoena bylo vy-

losování náhodných návštěvníků obchodního centra podle 

toho, na jaké barvě schodu eskalátoru zrovna stáli. Loso-

valo se pomocí kola štěstí a výherci obdrželi dárek v barvě 

„svého“ schodu. Nešlo však jen o dárky, cílem bylo vytrhnout 

člověka z jeho zamyšlení, dát mu pocítit výjimečnost chvíle 

a udělat z něj na chvíli celebritu. Event byl prezentací výrob-

ce nealkoholických nápojů Sourcy Vitamin Water.

SvěT BuDE už NAvžDy JiNý
Odborníci z oblasti IT tvrdí, že díky hře Pokemon GO se 

masově rozšířilo využití augmented reality. Byl to impulz, 

kdy milony lidí po celém světě použily svůj chytrý telefon 

ke vstupu do rozšířené reality. To znamená, že se tento feno-

mén postupně dostane i do světa reklamy a reklamní tabule 

budou vlastně portálem firmy či značky. c

Odložte
telefon a hrajte si!
Hra Pokemon GO spustila po světě šílenství. Daniel Disselkoen, umělec, který se kromě jiného věnuje 

i umění ve veřejném prostoru, ale přišel s řešením, jež lidi nutí odložit telefon alespoň v prostředcích 

veřejné dopravy a dívat se na svět venku. Hra je opravdu low-tech.

Pro výrobce reklamy je tento nápad velmi osvěžující, pro-

tože ke hře potřebujete pouze maličký kousek potištěné 

a ořezané samolepicí fólie a nálepku s návodem. 

Na oknech u sedadel amsterdamských tramvají se objevily 

maličké příšerky. Cestující možná na první pohled usoudili, 

že jde jenom o pozůstatek dětské hry, když jim však pohled 

sklouzl na návod ke hře, probudilo se dítě i v nich. Jedna 

malá samolepka tak dokázala spustit „virtuální realitu“.

POTvORA, CO žERE LiDi
Hra nemá žádné nároky na technické vybavení. Stačí pouze 

pohybovat tělem a dívat se ven. Princip je velmi jednoduchý 

– musíte se dívat tak, aby příšerka trefila svou tlamičkou 

co nejvíc lidí. Za každého „sežraného“ máte bod. Za ty, co 

netrefíte, se body odečítají.

KDy JSTE NAPOSLEDy POčíTALi Z HLAvy?
Kromě toho, že cestující nesedí uzavřený ve své bublině 

s očima upřenýma na displej chytrého telefonu, nutí tato 

hra i k počítání. Sčítání a odečítání celých čísel patří sice 

k úkolům, které jsme zvládli už v první třídě základní školy, 

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

S nápadem přišel 

umělec Daniel 

Disselkoen

„Virtuální realitu“ lze 

vytvořit i pomocí 

jednoduché samolepky

Nečekaná 

výhra  rozzářila  

výraz každého 

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

řezačky fotoba mění 
standardy produktivity

Automatické řezačky Fotoba se staly nedílnou součástí výrobních linek v mnoha produkčních tiskových 

provozech. Bez strojů XL TJOL by vlastně ani nešlo efektivně provozovat legendární tiskárny Turbo Jet. 

I dnes nabízí společnost Fotoba International automatické formátovací stroje šité na míru nejvýkonnějším 

tiskovým technologiím. 

Každý provozovatel tiskových služeb ví, že bez dobrého 

nastavení dokončovacích operací není možné efektivně 

využít potenciál výkonu moderních velkoformátových tis-

káren. Kvůli nárůstu objemu tiskových zakázek se na trhu 

uplatňuje stále více specializovaných tiskáren. Konstrukté-

ři automatických řezaček Fotoba proto zareagovali vývojem 

formátovacích zařízení kompatibilních s novými produkč-

ními technologiemi. Naše společnost nabízí řezačky Fotoba 

samozřejmě i k tiskárnám, které nedodáváme.

fOTOBA kIPcuT
Řezačka je určena pro automatické zpracování výstupů 

z vysoce výkonných tiskových systémů KIP C7800. Je 

vhodná pro zařazení do výrobní linky a dokáže průběžně 

formátovat tiskové výstupy na běžný papír, fotopapír, fólie, 

backlity i textil. Zvládá automatický ořez formátů s šířkou 

od 29,7 cm do 91,4 cm. Odkládací stůl umožňuje stohování 

naformátovaných výtisků až do výšky 150 cm.

fOTOBA fHS42 
Tento stroj se hodí do výrobní linky s jednoprůchodovými 

tiskárnami Xerox IJP 2000 nebo HP PageWide. Poradí si se 

všemi médii doporučenými pro tyto tiskárny. Výtisky jsou 

zpracovány v průběhu několika sekund. Rovněž umožňuje 

stohování až do výšky 150 cm.

fOTOBA xLD 320 
Od veletrhu Drupa 2016 je v nabídce širší varianta úspěšné 

řezačky XLD 170 s pracovní šířkou 3,2 metru, uzpůsobená 

pro formátování výstupů z tiskáren HP Latex 1500 a tis-

káren řady HP Latex 3000. Toto zařízení pomáhá nastavit 

nový standard produktivity a stává se neoddělitelnou 

součástí výrobních linek. c

Fotoba FHS42 zapojená 

pro kontinuální 

zpracování výstupů 

z tiskárny HP PageWide 

XL 8000 (vlevo nahoře)

Fotoba XLD 320 

pomáhá nastavit 

nový standard 

produktivity provozů 

s instalovanými 

tiskárnami HP Latex 

1500 a tiskárnami řady 

HP Latex 3000 (vpravo 

nahoře)

Detailní pohled na nože 

řezačky Fotoba XLD 320
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PřEdSTAvuJEmE 
SySTém cOSIgn

Stálicí v naší nabídce jsou elegantní informační a orientační systémy 

belgické firmy Cosign. Náš sortiment obohatilo několik nových prvků, které 

umožňují vytvářet zajímavé realizace.

novinky systémů cosign
Martin Hájek | produktový manažer | martin.hajek@hsw.cz

První novinkou je univerzální designový LED osvětlovací 

profil. Druhou jsou profily pro prosvětlené napínací rámy 

na textilní reklamu a třetí jsou hliníkové distance k uchyce-

ní skleněných tabulí.

COSigN HigHLiNER
Osvětlení je zlatým hřebem každé reklamy. Nový designově 

propracovaný eliptický hliníkový LED profil Cosign HighLi-

ner je určen pro vytváření dekorativní osvětlovací linie pro 

různé reklamní prvky, jako jsou billboardy, reklamní cedule, 

volně stojící reklamy nebo totemy.

Profil je dodáván včetně zakončení – speciálního krytu 

z opálového akrylátu pro dokonalý rozptyl světla z LED 

diod. Instalovat se dá pomocí nástěnných nebo závěsných 

držáků. Závěsy a distanční profily umožňují nastavení přes-

ně do pravého úhlu, aby bylo zajištěno optimální rozložení 

světla. Profil je optimalizován pro LED moduly značky 

SloanLED, lze však použít moduly i od jiných výrobců.

TExTiLE LigHTBOx
Profily umožňují nejenom snadné a dokonalé vypnutí 

Textilní grafika 

v systému Cosign 

Textile Lightbox 

na letišti v Bruselu

 Distance 

z eloxovaného hliníku 

jsou vhodné pro 

venkovní použití

Profily systému Cosign 

Textile Lightbox 

jsou k dispozici 

v jednostranné 

i dvoustranné verzi

textilu s grafikou, ale navíc ji rovnoměrně prosvětlí. Nabízejí 

se v jednostranném i dvoustranném provedení. Na okraj 

textilu se našijí silikonové pásky, které se lehce zavedou 

do profilu. Takto vytvořené lightboxy s šířkou až tři metry 

jsou tenké, ale zároveň tuhé a rovnoměrně prosvětle-

né. Uplatní se v oblasti POP a výstavnictví, na letištích 

i v showroomech. Dalším stále populárnějším využitím jsou 

interiérové dekorace.

DiSTANCE A úCHyTy NA SKLO Z HLiNíKu
Doposud se tyto prvky s moderním designem vyráběly 

z kvalitní nerezové oceli. I přestože byly navrženy pro inte-

riérové použití, mnozí výrobci reklamy a dodavatelé orien-

tačních a informačních systémů je využívali také v exterié-

ru. Oblibu si získaly díky silikonovým kroužkům k ochraně 

skleněných tabulí a šroubům s nylonovou špičkou. Nyní 

jsou k dispozici i ze stříbrného eloxovaného hliníku, který je 

pro venkovní prostředí vhodnější.

K dispozici jsou v praktických baleních v blistru, kde jsou 

kromě samotných prvků i potřebné šrouby, zástrčky a mon-

tážní klíče.  c
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mATERIálY

TunIngOvá fóLIE k POLEPu  AuT

V HSW Signall se snažíme naše produkty testovat ještě před uvedením do prodeje. Některé výsledky se však mohou hodnotit 

až po několika letech. To je případ celopolepu firemního vozu tuningovou fólií řady MACal TF 700.

celopolep mAcal Tf 700 
po čtyřech letech
Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz

MACal TF 700 jsou fólie určené primárně 

pro dlouhodobé polepy velkých zakřivených 

ploch – především na dopravní prostředky. 

Díky micro bubble free lepidlu se snadno lepí, 

jsou pružné a za dostupnou cenu. Ale jak jsou 

na tom s dlouhodobou kvalitou?

Před čtyřmi lety jsme se v rámci testování 

produktů z naší nabídky rozhodli polepit 

jeden náš firemní automobil zelenou fólií. 

Od července 2012 ho takto můžete vidět téměř 

každý pracovní den před naší firmou (foto 1). 

Vždy parkuje pouze venku, má najeto přes 

250 000 km hlavně po Praze, tj. s maximálním 

zatížením exhalacemi, častými kontakty při 

parkování atp. A zde je přehled výsledků.

Fólie stále velmi dobře drží i na extrémně na-

máhaných částech – to je vidět na zrcátkách, 

polepených klikách, kolem blatníků (foto 2).

Přes vysoké namáhání horizontálních ploch 

(střecha, kapota) není vidět žádný rozdíl opro-

ti svislým plochám (foto 3). 

Fólii lze snadno odlepit, aniž by zanechala 

zbytky lepidla, dokonce i z teplotně extrém ně 

namáhané kapoty motoru. Snadné odlepení 

fólie, bez nástrojů, pouze rukou a za běžné tep-

loty, je asi největší překvapení testu (foto 4).

Přestože fólie MaCal TF 700 není pro drobnou 

řezanou grafiku určená, auto bylo zkušebně 

polepeno i drobnými řezanými motivy – i ty 

vydržely na svém místě po celé čtyři roky.

Pro lepší porovnání vlastností lepidel byla 

na voze použita i bílá fólie s běžným lepidlem. 

Hlavně je zde vidět obrovský kvalitativní 

rozdíl. Běžné lepidlo je natolik zapečené, že ho 

nelze jednoduše odstranit (foto 5). 

Jediné místo, kde došlo k odlepení fólie, jsou 

podběhy vozu (foto 6), které byly z výroby 

nastříkané jakousi pružnou hmotou (proti 

odletujícím kamínkům). Na této hmotě fólie 

nedržela dobře, k mírnému odlepení došlo již 

několik měsíců po aplikaci. Od té doby se však 

již nic nezměnilo.

Závěrem můžeme konstatovat, že není důvod 

nevěřit údajům výrobce o pětileté životnosti 

materiálu. V některých případech se chovala 

fólie až nadstandardně dobře – pokud jde 

o vyvážené vlastnosti lepidla, které umožní 

rychlé lepení a snadné snímání i po letech, ale 

zároveň dokonale drží na velmi zakřivených 

plochách i v drobných detailech.

Jestliže máte zájem o další informace nebo 

byste si chtěli otestovat, jak snadno lze 

fólii z vozu odstranit, volejte prosím na tel. 

602 221 108 nebo pište na jan.bejcek@hsw.cz. c

1

2

3

4

5

6
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šený tapetář to zvládne, ale je otázka, kolik 

takových odborníků je k dispozici. Nejjistější 

řešení problému proto spočívá v aplikaci 

vyrovnávací stěrky. Na webu najdete mnoho 

typů stěrek, třeba zde http://www.soudal.cz/

produkt/vnitrni-vyrovnavaci-sterka. Jsou zde 

i různé návody na stěrkování http://www.

metylan.cz/vse-o-tapetovani/priprava-podkla-

du/penetrace-a-sterkovani.phpa, na YouTube 

je i mnoho pěkných videonávodů https://www.

youtube.com/watch?v=p6lBboyXRmo. Stěrko-

vání však aplikaci tapety výrazně prodlužuje 

a prodražuje, takže není příliš populární. 

V každém případě by však měl být zákazník 

o nevhodném stavu stěny poučen. Případné 

reklamace se potom řeší mnohem snáz.

NA CO Si DáT JEšTě POZOR
Při lepení všech PVC (vinylových) tapet, 

například Neschen Solvoprint Walllpaper, 

Muramour atp., může vlhkost lepidla unikat 

jen směrem do stěny. Pro tyto tapety nedopo-

ručujeme stěrky s obsahem běžné sádry, která 

může vlivem vlhkosti nabobtnat a oddělit se 

od základové plochy.

A CO SAMOLEPiCí TAPETy?
Stejný problém se týká i samolepicích fólií 

resp. samolepicích tapet. Pro kvalitní polep 

prostě musí být povrch zdí rovný a hladký. 

Nevýhodou je i nižší životnost samolepek 

a delší technologické přestávky. Po stěrko-

vání je totiž bezpodmínečně nutné nechat 

stěnu před lepením řádně vyschnout. To – 

pro mnohé překvapivě – trvá u suchých zdí 

minimálně několik dní, u celoplošných polepů 

se doporučuje raději měsíční odstup. Neplatí 

tedy obvyklá doporučení výrobců stěrek, 

tapet, lepidel a penetrací, což je obvykle 24 

hodin. Tato doporučení jsou totiž platná pro 

malování nebo tapety lepené běžným způ-

sobem – nikoliv pro samolepicí typy! I když 

je povrch zcela suchý, u zdí určených pro 

polep neprodyšnými samolepicími tapetami 

je nutné nejen vyschnutí stěrky či penetrace 

samotné, ale i vyschnutí veškeré zbytkové 

vlhkosti, která se při aplikaci dostala do zdí. 

Tato zbytková vlhkost totiž může způsobit 

vznik bublin – tak jak je vidíte na fotografii 

vpravo zcela dole.

POZNáMKA NA ZávěR
Protože povrch zdí před lepením často není 

možné předem ověřit a na údaje od klienta se 

téměř nikdy nelze spolehnout, mají někteří 

z tapetářů do ceny tapetování (zděných) zdí 

zahrnutou i cenu stěrkování jako nutnou 

podmínku své práce. Sice kvůli ceně nezvítězí 

v mnoha výběrových řízeních, ale zase hodně 

ušetří na ztrátách z následných reklamací. c

Téma přípravy správného podkladu je prvním bodem všech našich školení 

tapetování. Se zvyšujícím se počtem zakázek však problémy při lepení na stěny 

se štukovou omítkou přetrvávají.

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

Vpravo na fotografiích je několik ukázek 

takové omítky, ve větším formátu je najdete 

i zde http://www.hsw.cz/ukazky-sten-s-proble-

matickou-omitkou/. Pokud narazíte na tento 

typ omítky, je třeba velké obezřetnosti, někdy 

je dokonce lepší se takové zakázce vyhnout. 

To platí zejména v případě, kdy se po přejetí 

rukou po povrchu omítky začnou uvolňovat 

drobné částice, písek či kamínky, u omítek 

v novostavbách mladších než rok nebo v pří-

padě zvýšené vlhkosti zdí či daného prostoru 

(garáže, sklepy, průchody). Pozor na oblíbené 

penetrování povrchu – v tomto případě nepři-

náší spolehlivé výsledky. Úkolem penetrace 

je, aby se vsákla do zdi a ponechala ji porézní, 

není tedy schopna zadržet nesavé částice 

písků či kamínků na povrchu omítky. Tyto 

částice potom slouží jako separátor (oddělo-

vač) mezi tapetou a zdí a tapeta špatně drží.

CO ZLEPší SiTuACi
Situaci výrazně zlepší použití disperzního 

lepidla, ani to však není všemocné. Ideální 

je také tapeta, která na stěně pracuje mini-

málně (pohyb tapety vede k odlepování), což 

splňují vliesové tapety. Tato doporučení vedou 

ke kombinaci disperzního lepidla a vliesové 

tapety. To však často nedoporučují výrobci 

vliesových tapet, protože disperzní lepidlo 

může zanechat stopy na povrchu tapety. Zku-

Reklamace Ix – 
tapetování stěn
se štukovou omítkou
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Ukázky 

problematických 

typů omítek, jejichž 

polep lze řešit 

jen za určitých 

podmínek.

Na omítky s dobrou 

rovinností, 

ale drobnými 

částečkami písku 

na povrchu se 

naprosto nehodí 

rozměrově 

pracující materiály 

(papírové tapety 

nebo samolepky). 

Je vhodné využít 

vliesové tapety 

Neschen lepené 

na disperzní lepidlo.

Naopak na nerovné 

omítky, i když jsou 

hladké, nejsou tuhé 

vliesové tapety 

vhodné. Zde lze 

použít poddajnější 

papírové nebo 

samolepicí tapety. 

Poslední fotografie 

je ukázkou 

strukturované 

samolepicí tapety, 

na kterou působila 

vlhkost. Při použití 

těchto materiálů 

musí být povrch 

zcela suchý 

a nedoporučuje se 

ani penetrace.



Společnost Summa, přední výrobce řezacích 

plotrů, stolových plotrů a termotransfero-

vých tiskáren, mění svou CI. Nový design 

ztělesňuje pozitivní profesní rozvoj firmy 

Summa v rámci celého signmakingového 

trhu.

Pomocí vizuální komunikace tak firma upo-

zorňuje na rozmanitost a všestrannost svých 

produktů a služeb, které nabízí zákazníkům 

po celém světě.

Čistý grafický design pomáhá předávat po-

třebné informace jasně a srozumitelně. Proces 

změny CI byl zahájen počátkem tohoto mě-

síce. Můžete se už podívat na nově navržené 

webové stránky www.summa.eu nebo na pro-

spekty v novém stylu (https://www.summa.eu/

website/brochures). c
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Summa s novou 
corporate Identity

Laminace Neschen Filmolux® FGS získala 

certifikaci k použití na sportovní podlahy 

v souladu s evropskou normou EN 14904. 

Reklama tak může být aplikována v tělo-

cvičnách a ve víceúčelových interiérech pro 

sportovní aktivity.

Laminace Filmolux® FGS je součástí nabídky 

společnosti Neschen již 15 let. Původně byla 

vyvinuta k ochraně fotografií a inkjetových 

tisků. V roce 2015 jí certifikační autorita IFA 

(Institute for Occupational Safety) udělila cer-

tifikát třídy R9 a od té doby je tato laminace 

nedílnou součástí skupiny materiálů Neschen 

pro podlahovou grafiku. Kolekce materiálů 

Neschen Floor Graphics Solutions je navržena 

pro bezpečné vytváření podlahové reklamy. 

Filmolux® FGS je vynikající v kombinaci 

s tiskovými médii Solvoprint® Easy 80 GSP 

Removable a Solvoprint® Easy 80 GSP Nolite. 

Laminace je strukturovaná tak, aby bránila 

odleskům, je však dostatečně transparentní 

a zároveň odolná proti poškrábání. 

Uvedená tisková média mají lepidlo na bázi 

vody, které dobře ulpívá na površích, jako jsou 

dřevo, laminát, parkety, keramické dlaždice, 

mramor i lité podlahy. Zároveň lze po skon-

čení kampaně lepidlo snadno a téměř beze 

zbytku odstranit. Podlahová grafika chráně-

ná laminací Filmolux® FGS je pochozí během 

několika minut od pokládky. c

Podlahovka 
certifikovaná pro 
sportovní povrchy

Johnson Tiles koupil 
další tři tiskárny 
Durst gamma

Britský výrobce keramických obkladů, 

společnost Johnson Tiles, dokoupil k pěti 

stávajícím digitálním tiskárnám k dekoraci 

keramických obkladů další tři nové stroje. 

Jsou to modely Gamma XD s technologií 

Digital Material.

Společnost Johnson Tiles, jejíž tradice sahá 

až do roku 1901, je uznávaná jako striktní 

zastánce udržitelného podnikání. Její vlastní 

konstrukční a vývojový tým dokáže naplno 

využít flexibilitu digitálního tisku.

Keramické obklady s originálním dekorem 

z produkce společnosti můžete najít v londýn-

ském metru, obchodních centrech, hotelech 

a dalších veřejných prostorech. 

Vysoké nároky na kvalitu tisku a produktivitu 

byly důvodem, proč management investo-

val do digitálních tiskáren Durst. To, že se 

osvědčily, potvrzuje investice do dalších tří 

osmibarevných tiskáren Gamma XD Series 

s technologií Digital Material (DM). Ta přináší 

díky speciálním inkoustovým modulům jedi-

nečnou schopnost dávkování velkých objemů 

inkoustu a umožňuje vytvářet efekty, jako 

jsou vysoký lesk, třpyt, mat, bílý a metalický 

tisk, a dokonce lepivý povrch pro práškové 

aplikace a mnoho dalších. Vysoké sycení (více 

než 100 g /m2) a tisk bez pruhování umožňují 

výrobcům realizovat unikátní vysoce krea-

tivní designy. Žádná jiná inkjetová techno-

logie nedokáže dávkovat tak velké množství 

inkoustu bez poškození trysek.  c
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neschen splnil plán 
prodeje laminátorů

Laminátory „Made by Neschen“ se staly 

hitem. Tyto stroje byly představeny začátkem 

března na veletrhu FESPA v Amsterdamu a již 

koncem léta koupila britská firma Atech stý 

laminátor vyvinutý a vyrobený společností 

Neschen. Tímto číslem se podařilo plán 

prodeje pro rok 2016 splnit za pouhých pět 

měsíců. Společnost Atech, jež  je nezávislým 

dodavatelem materiálů a technologií 

pro grafický průmysl a se společností 

Neschen spolupracuje již 25 et, investovala 

do laminátoru Neschen HotLam 1650 TH. Více 

informací o nových laminátorech Neschen 

přinášíme v tomto vydání na straně 20 c

Summa f1330

Dokonalá iluze 
nebo geometrická 
abstrakce s produkty  
mactac

Na veletrhu Viscom Milano představila 

firma Summa nový model svých stolových 

plotrů řady Summa F. Novinka nese označe-

ní F 1330 a rozměr jejího pracovního stolu je 

129 × 305 cm.

První deskový plotr F 1612 s pracovní plochou 

160 × 120 cm uvedla firma Summa na trh v roce 

2010. Od té doby poptávka i odbyt rostou. 

V roce 2015 byl na trh uveden model F 2630 

s pracovní plochou 265 × 305 cm.

Nový plotr tak vyplňuje mezeru mezi 

stávajícími modely. Stroj je samozřejmě 

kompatibilní se všemi nástroji pro předešlé 

modely. Je určen ke zpracování deskových 

materiálů, vinylových fólií, textilu a doprav-

ních značek. Summa F 1330 je zatím na ob-

jednávku. O více informací si můžete napsat 

na techno@hsw.cz.  c

V přírodním parku River Safari v Singapuru  

se podařilo vytvořit originální, iluzivní pod-

lahovou grafiku. Na letišti v Abu Dhabi zase 

vsadili na jasné barvy a jednoduché tvary. 

V obou případech stojí výsledek za to.

River Safari park se rozkládá na ploše 12 ha 

a je rozdělen na zóny podle významných svě-

tových veletoků, jako jsou Mississippi, Kongo, 

Nil, Ganga, Amazonka nebo Mekong.

Tematický park lze prozkoumat pěšky nebo 

na lodi a pozorovat rostliny a zvířata typické 

pro  danou oblast. Díky podlahové grafice 

dokonale imitující jezírko s lekníny si můžete 

vyzkoušet, jaké to je kráčet po vodě. Grafika 

je vytištěna na fólii JT 5529 s permanentním 

lepidlem, která je primárně určena pro polep 

dopravních prostředků a je chráněna struktu-

rovanou laminací LUV 6301.

Na letišti v Abu Dhabi se rozhodli pro zcela 

jiný koncept, pod nějž se podepsalo studio 

E-walls. Velké skleněné plochy koridoru spo-

jujícího dva terminály jsou polepeny jednodu-

chými hranatými tvary. Barevné transparent-

ní fólie Maccrystal 8400 vytvářejí krásný vzor 

nejen na skle, ale díky procházejícímu světlu 

i na podlaze. c

Plánované 
investice tiskařů

Aktuální průzkum trhu FESPA Print Census 

přinesl jako dílčí informaci i přehled pláno-

vaných investic do velkoformátového tisku. 

Otázka zněla: Jaký typ velkoformátového za-

řízení plánujete zakoupit? Bylo možné označit 

více odpovědí. 

Plánovaná technologie %

UV tiskárna 27,2

Stroj k potisku textilu 21,3

Solventní inkjet 16,7

Eco solventní inkjet 16,3

Latex 14,3

Water based 13,3

Termotransfer 12,1

Sítotisk 11,4

Řezací plotr 10,3

Ofset 5,9

Laminátor 3,9

Jiný finishing 3,4

Stolový plotr 2,5

Tonerová tiskárna 2,0

Žádná 5,3

Průzkum se uskutečnil ve spolupráci s analy-

tickou společností InfoTrends u reprezenta-

tivního vzorku 1200 tiskařů z 39 zemí celého 

světa. c
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 Potisk 100% bavlny, textilu s minimálně 50 % bavlny nebo 100% polyesteru

 Oeko-Tex® pigmentové textilní inkousty na vodní bázi – CMYK + Bílá

 Velká tisknutelná plocha: 396 × 576 mm

 Fotorealistická tisková kvalita 1200 × 1200 dpi

 Automatická detekce kolize tiskových hlav s potiskovaným textilem

Základní parametry

 Trička, topy, mikiny

 Šátky, šály, polštářky

 Čepice (kšiltovky)

 Batohy, tašky

 Boty a další textilní výrobky

Aplikace

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

Mutoh ValueJet 405GT k potisku nejen bavlněného textilu   
Tiskne zářivé barvy a bílou s vynikající denzitou na širokou škálu 

oděvů. Společně s tiskárnou se dodává specializovaný program Layout 

& Print Tool pro přípravu motivů k tisku. 

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


