
97BŘEZEN 2017

ČASOPIS 
O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU

DURST RHOTEX 325 | ZÜND NOVÁ FRÉZA | MUTOH VALUEJET 1948 WX | NESCHEN GREEN WALL |  DURST INK



www.hsw.cz

 Unikátní systém dvou ramen – každé může být osazeno až třemi moduly, inteligentní řízení optimálně rozděluje pracovní úkony mezi obě ramena

 Nejvyšší přesnost – všechny komponenty jsou precizně navrženy a vyrobeny z vysoce odolných materiálů

 Univerzální nástrojové moduly – nástroje jsou kompatibilní se všemi modely, formáty a konfiguracemi

 Různé stupně automatizace – od částečné automatizace až po plně bezobslužný provoz – lze rozšiřovat i dodatečně

 Držitel ocenění EDP Award 2016 za nejlepší velkoformátové dokončovací zařízení 

Základní vlastnosti

Pro další informace pište na techno@hsw.cz 

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

Zünd D3 – zdvojnásobte svoji produktivitu   
Inovativní systém dvou nezávisle na sobě pracujících ramen, 

inteligentní řídicí software a precizní zpracování všech komponentů 

zajišťují optimalizaci a maximální efektivitu výroby.
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Málokterý řidič si dovolí zastavit někde u statku uprostřed 

polí a natankovat do svého auta rostlinnou naftu s tím, 

že je to nafta jako každá jiná. Pomaloběžnému motoru 

traktoru o obsahu čtyři litry a výkonu 70 koní taková nafta 

samozřejmě neublíží. Jsem si však jistý, že stejnou naftu by 

si do svého vozu nikdo nenalil, ani kdybych argumentoval 

tím, že je to možné, protože princip spalování je u všech 

naftových motorů stejný. V signmakingu přesto vidím 

podobná zjednodušení až překvapivě často. Když jsem před 

25 lety začínal, pro některé typy aplikací vůbec neexistoval 

materiál v odpovídající kvalitě. A tak se používaly náhraž-

ky, které nezaručovaly spolehlivý výsledek. Nyní již máme 

vše. V podstatě pro každou aplikaci lze najít materiál, který 

zajistí kvalitní výsledek. Přesto jako by se vracely náhražky 

z devadesátých let minulého století… Například pro celo-

polepy automobilů už jsou sice k dispozici speciální cenově 

dostupné fólie, přesto se najdou signmakeři, kteří zkoušejí 

štěstí s běžnými fóliemi. Vím, že i se základní polymerickou 

samolepkou lze celopolep udělat. Stejně tak jako vím, že 

ve všech autech s dieslovými motory bude rostlinná nafta 

nějaký čas fungovat. Jenže s jakým rizikem? Velmi zkušený 

lepič odhadne, kdy a s jakým materiálem si může takový 

celopolep dovolit a jak dlouho tato aplikace vydrží. Do svých 

úvah je schopen zahrnout i takové detaily, jako je barva 

vozu nebo grafiky, protože ví, jak je tmavá grafika nebez-

pečná (je více zatížena změnami teplot, inkoust víc snižuje 

adhezi lepidla, zvyšuje se riziko při laminaci, patrnější jsou 

prořezy na autě atd.) V praxi to však často vypadá jinak. Jiní 

lidé materiál nakupují, jiní navrhují grafiku, tisknou a další 

výtisky aplikují. A pokud se nepoužije optimální materiál 

a výrobní postup, stačí drobná chyba kdekoli v celém vý-

robním řetězci a problém je na světě. Jinak řečeno kvalitní 

materiály sice něco stojí, ale zkušenosti jsou ještě dražší.

Jan Bejček 
redaktor HSW info
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ROZHOvOR 
CHRISTOpH GAmpER

Christoph Gamper, 

CEO společnosti 

Durst

Jedno z oddělení R&D 

sídlí v této budově 

v rakouském městě 

Lienz

Nové logo společnosti 

Durst

Durst chystá 
překvapení 
na FESpA 2017

Bez větších ceremonií oslavila společnost Durst 80. výročí svého založení. Při této příležitosti 

poskytl její CEO Christoph Gamper rozhovor o vizích rozvoje firmy a o odpovědnosti vůči životnímu 

prostředí, kterou on i společnost pociťují. Nový pohled na budoucnost vyjadřuje i inovované logo 

společnosti.

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

Jak vypadá současné rozložení vašich klientů?

Uživatelé stávajících technologií velkoformátového inkje-

tového tisku vlastnící stroje Rho a Rhotex zajišťují 35–40 % 

obratu společnosti. Čtvrtina obratu pochází z trhu s kerami-

kou, kolem 20 % z textilu a zbytek z technologie na výrobu 

etiket. Specializované stroje na obaly Rho 130 SPC patří 

stále mezi nové technologie, takže se jejich přínos ještě nedá 

vyčíslit.

Kolik prostředků věnujete na výzkum a vývoj?

Ze 700 zaměstnanců Durstu je asi třetina inženýrů. Vý-

zkum je soustředěn v Brixenu a Lienzi. Na výzkum a vývoj 

věnujeme asi 11–13 % ročního obratu. Každá oblast – velko-

formátový tisk, keramika, textil a obaly – si bere přibližně 

stejným dílem. Přitom je třeba si uvědomit, že mnoho úkolů 

se vzájemně překrývá.

Před sedmi lety jsme vstoupili na trh s keramikou a začali 

jsme se reálně věnovat průmyslovému trhu. Chtěli jsme 

přirozeně využít technologie, které jsme vyvíjeli pro trh 

velkoformátového inkoustového tisku, i v jiné oblasti. Totéž 

děláme také v textilu, a proto se poohlížíme po společných 

obchodech se společnostmi, jako je například Technijet. Je 

to společnost, která se zaměřuje na čištění pod vysokým 

tlakem. Tuto technologii používá k odstranění nečistot 

Rho a Rhotex 35–40 %

Keramika 25 %

Etikety 15 %

Textil 20 %
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Podíl výkonných 

tiskáren Rho 130 

SPC k potisku vlnité 

lepenky se ještě na 

struktuře příjmů 

společnosti neprojevil

Softwarové řešení 

společnosti Durst 

integruje nejenom 

řídicí tiskový 

software, ale 

i nástroje k tvorbě 

dekorů a cloudovou 

knihovnu profilů pro 

jednotlivé materiály

Linka k přímému 

potisku textilu Durst 

Alpha i s jednotkou 

na předúpravu

a prachu z materiálů, aby se na ně dalo tisknout, a dá se 

přímo připojit k textilním tiskárnám rodiny Durst Alpha. 

Okamžitá předúprava ale může být užitečná i pro jiné věci. 

Takže se chceme poučit a aplikovat tento princip i jinde.

Durst je vnímán odbornou veřejností jako velký zastánce 

udržitelného rozvoje. Jaká je odezva trhu na tuto vaši 

iniciativu?

Pro mě osobně je environmentální hledisko velmi důleži-

té. Vím, že ekologické záležitosti byly momentálně trošku 

mimo zájem, ale dostává se jim opět velké pozornosti. 

Vyvolali jsme na trhu rozruch, když jsme představili naši 

vodní technologii (Water Technology), která je již nyní 

součástí všech strojů Rhotex, včetně tiskáren na vlnitou 

lepenku Rho 250 WT a SPC. Prodali jsme už asi 200 tiskáren 

kategorie WT a testujeme tuto technologii na dalších pěti 

typech tiskáren.

Nevzdáme se UV inkoustů, ale Water Technology otevírá 

nové možnosti aplikací v environmentálně důležitých oblas-

tech. Myslím, že tato technologie bude další v řadě s ozna-

čením „must have“, ale kdy se to stane, je sporné a závisí to 

na tom, jak se vyvine trh. Pokud se ekologické nároky zvýší, 

bude to brzy. Koneckonců je to otázka toho, jak velký smysl 

bude mít pro poskytovatele tiskových služeb do této techno-

logie investovat.

Vývoj strojů kategorie WT tedy intenzivně pokračuje?

Máme stále řadu problémů, které musíme vyřešit v oblasti 

inkoustů pro velkoformátové systémy. Jsme například 

ve fázi testování a optimalizování adheze, aby technologie 

fungovala na více médiích.

Chystáte se uvést nějaké nové stroje?

Je příliš brzy na to, hovořit o specifických aplikacích pro 

velké formáty – konkurenti jsou stále ve střehu a sledují, 

co děláme. Mohu však říci, že jsou připravena zajímavá 

řešení. Pokud chce poskytovatel tiskových služeb pro-

dukovat interiérový textil nebo ložní prádlo, může si už 

dnes jejich výrobu vyzkoušet v našem showroomu, kde je 

celá linka nainstalována. Na nejbližší výstavě FESPA 2017 

ukážeme více. c

Water Technology otevírá 
nové možnosti aplikací 
v environmentálně 
důležitých oblastech.
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pŘEdSTAvujEmE 
škOLEnIE TApETy

Bolo vidieť, že 

prihlásení 

signmakeri majú 

s lepením tapiet 

bohaté skúsenosti

Tapety pre košice

Digitálne potláčané tapety stále priťahujú pozornosť. Svedčí o tom aj naplno využitá kapacita školenia, 

ktoré sme pre našich zákazníkov pripravili v košickej pobočke. V HSW Signall na Južnej triede 78 sme 

privítali asi tridsať hostí.

Zloženie publika vytvorilo pestrú paletu rôznych sign-

makingových profesií. Zišli sa tu majitelia firiem, grafici, 

tlačiari aj aplikátori. Nik nemusel ľutovať, že prišiel, pretože 

pre všetkých tu odzneli dôležité informácie. Školenie viedol 

Richard Bachora, Regional Sales Manager spoločnosti 

Neschen. V teoretickej úvodnej časti boli predstavené 

dve rodiny materiálov a odzneli dôležité zásady pre prácu 

s tapetami. 

EASy AppLy, EASy REmOVE
Predstavené materiály boli všetky vyvíjané s ohľadom 

na ľahkú aplikovateľnosť i následné odstránenie. Práve vďa-

ka týmto vlastnostiam sa veľmi dobre presadzujú na trhu 

a dopyt po nich stabilne rastie. Predstavené boli samolepia-

ce materiály rodiny EasyDot a vliesové tapety GreenWall 

bez obsahu PVC.

NETREBA SA HANBIť
Praktická časť školenia pozostávala z ukážky správnej 

aplikácie vliesových tapiet, teda použitie správneho 

metyl celulózového lepidla, ktoré sa nanáša iba na stenu. 

Pri nad väzovaní panelovanej grafiky je veľmi dôležité 

správne umiestnenie jednotlivých pásov tapety a ich 100% 

prekrytie. Ukážka pozostávala z rovného aj vlnovkovitého 

prerezu tapety. 

Na prvú výzvu, kto si chce tapetovanie a prerez vyskúšať, sa 

nik neprihlásil. Po chvíľke prehovárania sa ale dvaja ľudia 

odhodlali. 

Už od prvých okamihov ale bolo vidieť, že majú s lepením 

bohaté skúsenosti, a rezák viedli istou rukou.

TRH RASTIE
V rámci diskusie sa všetci zhodli na tom, že dopyt po indi-

viduálnemu vkusu prispôsobených tapetách stále rastie. 

Aplikácia si ale vyžaduje zručnosť a neustály tréning. Nie 

je preto jednoduché túto službu zaradiť do svojej ponuky 

a myslieť si, že z času na čas firma odovzdá dokonalý inte-

riér.

„Je nutné, aby medzi sebou komunikovali grafik, tlač-

iar aj aplikátor,“ zdôraznil Richard Bachora. „Rovnako je 

dôležité získať s lepením tapiet prax a dodržiavať všetky 

zásady správnej aplikácie. To je ale to najjednoduchšie. 

Dobrý výsledok závisí od prvého okamihu, teda od obhliad-

ky steny, ktorá má byť otapetovaná. Tapety vady steny 

neskryjú a na nekvalitnom povrchu ani nikdy držať nebudú. 

Mnohí účastníci školenia mi potvrdili, že majú za sebou 

niekoľko nevydarených projektov, ktoré stroskotali práve 

na zlom podklade. Digitálne tapety vyžadujú prax a skúse-

nosti. Dopyt ale ešte dlho porastie a zaoberať sa nimi má 

perspektívu. c

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

spolupracuje 

s tuzemskými 

a světovými designéry

Předseda 

představenstva akciové 

společnosti Grund 

Ing. Jiří Grund je také 

prezidentem Asociace 

exportérů ČR 

Značka Grund je ve světě textilu pro domácnost známým pojmem. Její designové kolekce koupelnových 

předložek lze směle označit za umělecká díla. Firma patří k pravidelným vystavovatelům na veletrhu 

Heimtextil již od roku 1993 a nechyběla tam ani letos. Přinášíme vám rozhovor s předsedou představenstva 

akciové společnosti Grund Ing. Jiřím Grundem, jenž je i prezidentem Asociace exportérů ČR. 

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

Jak hodnotíte situaci na trhu?

Optimisticky. Po těžké ráně, kterou zasadila Čína textilní 

výrobě v Evropě a USA kolem roku 2000, nastává návrat 

produkce do těchto regionů. Nám se podařilo nejenom tyto 

těžké roky ustát, ale i rozvinout výrobu a v loňském roce 

ukončit etapu inovace veškerého strojního vybavení.

Nezdá se vám i při optimistickém pohledu do budoucna tak 

rozsáhlá investice riskantní?

Naše produkce jde především na export a směřuje na nároč-

né trhy. Oslovujeme náročné klienty a naše konkurenční 

výhoda je nejenom v designu, ale i v jedinečné technologii. 

Jako jediní na světě momentálně nabízíme předložky s plas-

tickým vzorem, který je vytvořen vlasem dvojí délky. Přední 

pozici nelze v silné konkurenci udržet bez investic .

Upřímně řečeno, lepší investiční podmínky, než jsou nyní 

v České republice, si lze jen těžko představit. Pro investice 

do nových technologií hrají na trhu tři faktory: možnost 

čerpat dotace, nízké úrokové sazby a proexportní interven-

ce ČNB. Kdo tuto situaci nevyužije, dělá chybu.

kdo nyní neinvestuje, 
dělá chybu

Nemůže nastat na trhu podobná situace jako v roce 2000?

Náklady rostou i pro čínské firmy a ani dlouhodobé proex-

portní intervence už nedovedou otřást trhem tak, jako tomu 

bylo v minulosti. Rostou nároky na kvalitu a trh je nasycený 

uniformními výrobky. Prosadit se pomůže kvalitní design, 

kvalitní výrobek a detailní znalost trhu.

Jsou mezi národními trhy velké rozdíly?

Každý trh je jiný a vkus se mění v čase, takže je opravdu slo-

žité trefit se s nabídkou. V roce 2014 jsme založili pro prodej 

na severoamerickém kontinentu společnost Grund America. 

Nedařilo se nám podle našich představ až do okamžiku, než 

jsme nabídli předložky z eco bavlny. 

Co vás na veletrhu Heimtextil nejvíce zaujalo?

Demonstrace možností digitálního tisku v hale 6.0 mě 

opravdu nadchly. Stále rostoucí kvalita a produktivita 

těchto tiskáren přinášejí neuvěřitelné možnosti v aplikaci 

designu. Díky stolovému plotru Zünd, který nám dodala 

vaše společnost, vidíme obrovský potenciál digitálních 

technologií i pro provozy našeho typu. c



David Hlaváč | konzultant pro průmyslový tisk | david.hlavac@hsw.cz
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vÝSTROj A vÝZBROj
RHOTEx 325 

TRANSFER I přímý pOTISK
Konstrukce tiskárny umožňuje přímý potisk 

textilu i potisk termotransferového papíru 

díky automatickému systému kontroly výšky 

tiskové hlavy nad potiskovaným povrchem 

a inteligentnímu systému napínání média.

mAXImA A mINImA
Do stroje může být zavedena role s největší 

šířkou 3 200 mm o maximálním průměru 

400 mm. Maximální tloušťka textilu je stano-

vena na 2 mm a tloušťka transferového papíru 

na 0,15 mm. Pro přímý potisk se doporučuje 

textil s podílem polyesteru minimálně 50 %.

Durst Rhotex 325  
Digitálně potištěný textil je médium, které láká nejenom dynamickým růstem poptávky v oblasti vizuální 

komunikace, ale i v mnoha dalších oborech. Nová tiskárna je konstruována jako duální roll-to-roll systém 

pro přímý potisk textilu nebo pro potisk termotransferového papíru pro sublimaci. Toto řešení je vskutku 

revoluční, protože nabízí bezrizikový vstup na nové trhy. Pokud máte dostatek zakázek v oblasti vizuální 

komunikace, můžete směle vstoupit i do světa interiérového textilu, výroby nábytku či sportovních oděvů.

VARIABILNí VELIKOST KApKy
Vysokou kvalitu tisku a brilantní podání 

barev zajišťuje tisková hlava s variabilní 

velikostí kapky, která může mít 7, 14 nebo 21 pl. 

Rozlišení tisku lze zvolit ze dvou možností. 

První je 400 × 600 dpi a druhou 800 × 600 dpi.

EKOLOGIcKé INKOUSTy
Díky inkoustům na vodní bázi bez jakýchkoli 

rozpouštědel patří stroj do řady nejekologič-

tějších tiskáren Durst Water Technology. 

Dodává se s barvami CMYK, volitelně lze dopl-

nit lc, lm, PCA. Pro každý kanál je k dispozici 

18l zásobník.

RycHLOST TISKU
Tiskárna konstruovaná pro bezobslužný 

provoz 24/7 nabízí produkční rychlost tisku 

na úrovni 170 m2/hod. V nejkvalitnějším módu 

se rychlost pohybuje kolem 130 m2/hod, stroj 

však dokáže tisknout až 350 m2/hod. 

STROJ pRO VícE TRHů
Tiskárna doslova nadchla odborné publikum, 

když byla představena na textilním veletrhu 

Exintex 2016 v Mexiku. Nabízí totiž bezrizi-

kový vstup na nové trhy. Kromě vizuální 

komunikace lze produkovat interiérový textil, 

čalounění nábytku či sportovní oděvy. c
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vÝSTROj A vÝZBROj

DuRST RHOTEx 325 

SOFT SIGNAGE
Objem reklamních aplikací z textilu stabilně 

roste a podle analytiků bude ještě dlouho růst 

na úrovni kolem 10 %. Kromě běžných vlajek 

a textilních bannerů jsou pro stále více zákaz-

níků atraktivní prosvětlené napínací boxy, 

kde grafika vyrobená sublimačním tiskem 

opravdu vynikne.

VýSTAVNí EXpOZIcE
Digitální potisk textilu způsobil doslova revo-

luci zejména ve výstavnictví. Grafika působí 

elegantně, s výtisky se dá pracovat kreativně 

a snadno se s nimi manipuluje. Nejdůležitější 

výhodou je však extrémní snížení hmotnosti 

výstavních stánků a usnadnění logistiky.

ČALOUNěNí NáByTKU
Nová tiskárna umožňuje jednoduše a za do-

stupnou cenu vytvářet ze standardních kusů 

nábytku designové solitéry. Pro tuto oblast 

je sublimace nejlepším řešením, protože 

poskytuje dlouhodobě vynikající barevnost 

a trvanlivost motivu.

INTERIéROVé DEKORAcE
Interiéroví návrháři mohou s pomocí digitál-

ních technologií vytvářet dokonale sladěné 

kolekce bytového textilu. Originální závěsy, 

ubrusy či prostírání stejných nebo naopak 

doplňujících se motivů a barev přispějí k své-

bytné atmosféře v soukromých i komerčních 

prostorech. 

LOžNí pRáDLO
Díky ekologickým inkoustům lze přizpůsobit 

individuálnímu vkusu zákazníka či návrhu 

architekta také různé přehozy a dekorativní 

polštáře. Pro tiskaře je tento sortiment velmi 

přitažlivý, protože jej lze pohodlně nabízet 

koncovému klientovi přes e-shop.

SpORTOVNí ODěVy
Výroba sportovních dresů je obor, kde digitál-

ní sublimační tisk začínal. Možnosti odbytu 

se dnes výrazně rozšířily především díky stále 

rostoucí nabídce vhodných látek, které svým 

příjemným povrchem ani zdaleka nepřipo-

mínají polyesterové látky dostupné před 

deseti lety. c

Typické aplikace
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TEcHNOlOgIE
zünD FRézA Rm-L

Zünd přináší do svých obráběcích systémů novou frézu RM-L o výkonu 3,6 kW. 

Je vhodná pro obrábění akrylátu, polykarbonátu, Dibondu, Forexu a MDF desek. 

Umožňuje efektivnější zpracování těchto materiálů a zvyšuje propustnost 

finishingu.

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

Síla, všestrannost, 
automatizace

Nová fréza je odpovědí na stále vyšší nároky na flexibilitu 

a všestrannost dokončovacích procesů v tiskových provo-

zech. Schopnost tiskových technologií potiskovat rozmani-

té materiály přináší potřebu jejich formátování, tvarového 

ořezu a obrábění. Tyto materiály mají různé vlastnosti 

a vyžadují odpovídající metody zpracování. To komplikuje 

proces finishingu a zvyšuje nutnost mít po ruce vždy ten 

správný nástroj. 

Díky nové robustní frézovací hlavě s pneumatickými klešti-

nami, výkonem 3,6 kW a maximálním točivým momentem 

0,7 Nm lze efektivně a s vynikající přesností frézovat, gra-

vírovat a leštit plexisklo, hliníkové sendvičové desky, MDF 

desky, dřevo a jejich kompozity. 

TEcHNIcKé VycHyTáVKy
Tento mimořádně výkonný nástroj otevírá nové možnosti 

z hlediska výkonu a aplikací.

Tvrdé materiály s vysokou hustotou mohou být nyní zpra-

covávány při mnohem vyšší rychlosti posuvu a hloubky 

záběru. To snižuje počet potřebných průchodů a zvyšuje 

produktivitu.

Vodní chlazení zajišťuje možnost trvalého výkonu s vyso-

kou účinností. Efektivní systém odsávaní prachu a třísek 

pomáhá udržovat pracovní plochu v čistotě, což rovněž 

přispívá k celkové produktivitě.

Frézovací hlava je vybavena mazacím systémem MQL, jenž 

při minimálním množství maziva efektivně maže frézovací 

bit a minimalizuje tření. Díky tomu se nástroj nepřehřívá 

a doba jeho životnosti se výrazně prodlužuje. Navíc lze 

pracovat vyšší rychlostí jak při samotném frézování, tak při 

posouvání hlavy.

Inteligentní systém kontroly povrchu monitoruje tloušťku 

materiálu a registruje nerovnosti. Systém tak v průběhu fré-

zování spolehlivě kompenzuje případné odchylky a zajišťuje 

potřebnou přesnou hloubku pracovního záběru. Zejména 

u rytí to velmi zvyšuje kvalitu provedení.

Kleštiny ER-16 zajišťují dokonalé vystředění upevněného 

pracovního bitu a udržují spolehlivou retenci upnutí. Doko-

nalé přizpůsobení kleštin různým průměrům hřídelí jednot-

livých bitů zajišťují držáky HSK-E25. Díky tomu lze použít 

ještě širší škálu bitů u jedné frézovací hlavy než doposud.  

Vyšší úROVEň AUTOmATIZAcE
Automatický měnič nástrojů ARC HSK zajišťuje výmě-

nu bitů podle potřebné operace. Zásobník pojme až osm 

různých bitů, které si obráběcí plotr sám vyměňuje. Plně 

automatická výměna je zkrácena na minimum, což podstat-

ně zvyšuje produktivitu a celkovou propustnost výroby. 

Výrazně se to projeví u pracovních postupů, kde je potřebná 

řada různých operací, nebo u složitých designů, jež vyžadují 

různé typy a velikosti nástrojů. 

Fréza RM-L s výkonem 3,6 kW v kombinaci s automatickým 

měničem nástrojů ARC HSK výrazně zvyšuje účinnost 

frézování a ziskovost zakázek. c

Fréza je vhodná 

pro obrábění řady  

rigidních materiálů



Tiskárna je 

optimalizovaná 

pro potisk 

textilu, jenž najde 

využití v oblasti 

interiérového 

designu, výroby 

sportovních 

a módních 

oděvů, doplňků 

i propagačních 

a dárkových 

předmětů

TEcHNOlOgIE
SuBLImACE muTOH

Informace o této sublimační tiskárně se objevily na konci roku 2016. Prvním místem, 

kde na ně s velkou odezvou zareagovali, bylo Turecko. Je to země s velkým počtem 

velkých i menších výrobců a zpracovatelů textilu, takže zde tato nová tiskárna 

optimalizovaná pro potřeby textilního trhu vzbudila zaslouženou pozornost.

michal Kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz

Čím se tento nový model liší od dalších strojů rodiny 

Mutoh ValueJet WX? Především je to jeho – v signmakingu 

neobvyklý – rozměr pracovní šířky 75“, tedy 1910 mm. Šířka 

typická pro textilní průmysl umožňuje zpracování celé řady 

tkanin v odpovídajících rozměrech. Tiskárny nové řady Va-

lueJet 1948 WX pro potisk termotransferových papírů nava-

zují na model ValueJet 1938 WX stejné šíře. Zvýšením počtu 

tiskových hlav na čtyři a jejich prostorovým rozmístěním 

v kombinaci s vylepšenou technologií i² došlo k výraznému 

zvýšení produktivity. Tomu odpovídá standardní objem 

zásobníků 1 l, použít lze i dvoulitrové zásobníky.

Zatímco model VJ 1938 nabízí rychlost tisku 14 a 73 m²/hod, 

u modelu VJ 1948 WX se v případě osazení inkousty 

2× CMYK dostáváme k hodnotám 45,6 až 117,3 m²/hod. Osm 

barevných kanálů lze však využít i k dalším kombinacím 

mutoh VJ 1948 Wx

barev pro zvýšení barevného gamutu tiskárny. Rychlostní 

charakteristiky se však potom sníží o polovinu.

TEcHNIcKé VycHyTáVKy
Pro dobrý výsledek sublimace je důležité dostatečně vysoké 

sycení inkoustem. Tenký termotransferový papír je třeba 

dobře napínat a rychle usušit. Systém napínání média je 

uzpůsoben tak, aby rychle reagoval na změny v tahu. Sušení 

zabezpečuje dvouzónová 400 mm dlouhá vyhřívaná plocha 

dosahující teploty až 50 °C. Standardně se montuje systém 

pro role do 30 kg, volitelně pak pro role do 100 kg.

K dosažení optimální vizuální kvality tisku lze na intuitivně 

ovládaném panelu volit v systému inteligent interweawing 

z pěti přednastavených vzorů skládání tiskových pásů. 

Technologii i2, kdy jednotlivé průchody tiskových hlav 

nemají rovné, ale zvlněné okraje, využívá Mutoh již dlouho. 

Její postupné vylepšování nyní umožňuje zvolit nejvhodněj-

ší tvar navazujících křivek tak, aby byl pro daný motiv co 

nejlepší. 

Tiskárna využívá i technologii DropMaster, která byla 

vyvinuta pro modely ValueJet Dual Head. Ta umožňuje 

automatické nastavení hlav podle tloušťky média. Vše 

propočítá s ohledem na rozlišení, rychlost tisku a zvolený 

mód jednosměrného či dvousměrného tisku. Pro snadnou 

kontrolu i vzdálený přístup je k dispozici software ValueJet 

Status Monitor.

Kromě aplikací pro soft signage, bytový textil či sportovní 

a módní oděvy lze na tiskárně produkovat například i moti-

vy na dárkové předměty. c

HSWINFO BŘEZEN 2017       9
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Pro zadavatele tiskařských prací v oblasti velkoplošného tisku je Křížová ulice na pražském Smíchově 

poměrně známým pojmem. Vždyť první tiskový stroj Durst byl na tomto místě nainstalován již v roce 

2007. Na tuto tradici navázala v loňském roce firma Akcent, s. r. o., která do svého tiskárenského provozu 

pořídila zcela nový Durst P10 6C 200.

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

Společnost vlastní a vede od jejího založení Jakub Da-

neš, který je jedním z matadorů v českém polygrafickém 

průmyslu. V oboru pracuje od roku 1989. V roce 1993 založil 

Repro plus a o dva roky později pak Akcent. Jako vyučený 

sazeč se zabývá zejména DTP přípravou tisku, retušemi a 3D 

modelací. Využili jsme příležitosti zeptat se na jeho názory.

Proč jste vstoupili do nového segmentu?

Vstup do tiskařského segmentu konkurenčních firem není 

ojedinělý. Podívejte se na firmy, jako jsou Astron nebo Amos. 

Pro mne byla základní motivací jednak kontrola finální kva-

lity našich výrobků a také reakce na jistý odklon zákazníků 

od tiskových agentur. S odstupem času musím dát za prav-

du Antonínu Herbeckovi, který mi v devadesátých letech 

řekl, že kapitalismus je postaven zejména na vlastnictví 

výrobních prostředků.

Nebylo velkým rizikem vstoupit do tak vysoce konkurenč-

ního a cenově citlivého segmentu?

U mě platí zásada, co ostatní udělají za pět let, já udělám 

za rok. Za dva roky jsme v hodnocení klíčového dodavate-

le v jejich pořadí třetí největší odběratel a v meziročním 

porovnání 2015/2016 máme nárůst 114 %. Tento rok musí být 

v podobných číslech. 

ROZHOvOR 
JAkuB DAnEš

Akcent vrací
tradici do křížové

Tiskařský tým 

Akcentu s Jakubem 

Danešem (uprostřed) 

před novou 

tiskárnou Durst

Realizace 

Bontonland



Akcent, s. r. o.,

společnost založená 

v roce 1995,

pracuje s obratem 

nad 50 mil. Kč.

Majitelem 

a jednatelem je 

Jakub Daneš,

hlavním finančním 

partnerem je 

Skupina ČSOB, a. s.

Ukázky realizací:

Aquapalace,

Grévin – Tomáš 

Baťa,

Lumine Tokyo

a Sephora
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ROZHOvOR
JAkuB DAnEš

Je pravda, že technický rozvoj společnosti financujete bez 

subvencí z Evropských rozvojových fondů?

Obecně jsem velký odpůrce subvenčních zásahů státu 

do privátních firem. Jsem přesvědčen, že dotace mají být 

výhradně určeny pro rozvoj veřejných komunikačních sítí. 

Konkurovat firmám, které svůj byznys vybudují na dotač-

ních pobídkách, je velmi těžké. Je známá praxe spirálovité-

ho snižování cen zejména firmami z Východu v okolí Opavy 

nebo Brna. Peníze poberou v dotovaných regionech a své 

produkty dovezou do Prahy. Nicméně díky skvělé práci ŘLP 

při modernizaci D 1 se více obávám konkurence z Polska. 

Nevěřím firmám s dotacemi. Korupční jednání v Ústí nad 

Labem nebo kvalita tisku v tiskárně z Poděbrad, se kterou 

jsem se osobně setkal, dává mému názoru jen za pravdu. 

Lepší je spoléhat na svůj um a dělat co nejlépe to, co přináší 

peníze.

Ale přesto, kdyby vám dotaci někdo nabídl, odolal byste?

Nikdy jsem o ni nepožádal a ani tak nemíním učinit. Je to 

lákavá možnost, ale myslím si, že v konečném důsledku 

tento zásah firmě uškodí. Nesnažím se radikálně zvyšovat 

produkční kapacitu, ale investuji do vybraných technologií, 

které umocní výsledek naší činnosti. Pro naše klienty je 

důležité, aby v odpovídajícím čase dostali produkt potřebné 

kvality a měli jistotu, že vše bude v pořádku. Signmaking 

je obor, kde je důležitý nápad, řemeslo a znalosti. Díky 

vysokému počtu ruční práce a kreativity u dodávek na klíč 

nemusíme bojovat o haléře. Stále dokážeme udržet ekono-

miku na úrovni, která nám dovoluje každý rok investovat 

do nových technologií.

Proč jste se rozhodl pro Durst?

Jednoduchá otázka. Špičková kvalita při poměrně vysoké 

rychlosti. Vynikající ROI a skvělé vztahy s dodavatelem 

a jeho servisem. 

Na trhu je spousta silných hráčů. Jak se vám daří jim 

konkurovat?

Těžko můžeme konkurovat firmám, které na trhu existují 

deset a více let. Mají splacené stroje a v některých segmen-

tech naprosto nesmyslné ceny. Opravdu není smyslem naší 

existence prodávat papírový billboard za 350 Kč. Na rozdíl 

od ofsetu je naše branže daleko širší a požadavky našich 

zákazníků podstatně různorodější. Snažíme se přesvědčit 

zákazníky tradičním způsobem – důrazem na poměr ceny 

a kvality, snahou o co nejlepší zákaznický servis, rychlý 

termín vyhotovení, vysokou odpovědnost a nadprůměrné 

záruky. c 



mEdAIlON 
STřEDní uměLECkOpRůmySLOVá škOLA SV. AnEžky ČESké

Původně minoritský klášter dnes patří řádu křižovníků 

s červenou hvězdou, který větší část budovy pronajal pro 

zřízení školy. Ta nese jméno patronky řádu sv. Anežky České, 

ženy se všestranným rozhledem, která podporovala umění 

a vzdělanost.

„Český Krumlov, který byl v roce 1992 zařazen do seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO, je městem se sta-

letou uměleckou a kulturní tradicí. Proto právě zde vznikla 

myšlenka na zřízení střední školy, která by byla zaměřena 

na umělecká řemesla a stavební obnovu památek. SUPŠ 

byla po vypracování projektu zařazena ministerstvem škol-

ství, mládeže a tělovýchovy do sítě státních škol v roce 1991,“ 

vysvětluje ředitel školy Martin Busta. „V současnosti výuka 

probíhá formou čtyřletého denního studia. Dosaženým 

stupněm je střední vzdělání s maturitní zkouškou z českého 

jazyka, anglického nebo německého jazyka, dějin výtvarné 

kultury a z praktické a teoretické části příslušného studijní-

ho oboru,“ dodává ředitel.

STUDIJNí OBORy
Na SUPŠ sv. Anežky si lze v současnosti vybrat ze sedmi 

studijních oborů. Jedním z nejstarších je užitá malba. 

Obor užitá fotografie a média přináší kromě všeobecného 

vzdělání i prohloubení výtvarného talentu žáků a poznání 

tvůrčí i technické stránky klasické i digitální fotografie. 

Absolventi oboru scénická a výstavní tvorba najdou své 

uplatnění i v oblasti navrhování interiérů. Dalším oborem je 

grafický design, bez nějž si nelze moderní uměleckou školu 

ani představit. Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 

navazuje na českou tradici v tomto odvětví. Plastická tvorba 

se řadí mezi obory pracující s hmotou, objemy a materiá-

ly. Toto zaměření vzniklo jako reakce na současné trendy 

ve výtvarném umění. Sedmým a také nejstarším studijním 

oborem na škole je kamenosochařství.

KONKURENcE ZDRAVá, ČI NEZDRAVá?
„Otázka konkurence mezi školami se netýká pouze naší 

školy či uměleckých škol,“ říká Martin Busta. „Na první 

pohled se může zdát, že soutěž státních a soukromých škol 

je hnacím motorem zdravé rivality a žene školy ke zvýšení 

kvality výuky, a tím i k lepším výsledkům. Bohužel výsledky 

ukazují, že v systému, kdy je počet studentů základním 

zdrojem příjmu, dochází ke snižování nároků, a tím i celko-

vé kvality vzdělání. Umělecké obory mají navíc tu nevýho-

du, že předpokladem ke studiu je i talent, který, jak víme, 

má z celkové populace jenom část studentů; navíc podíl 

nadaných žáků v populaci je pořád stejný, ale škol s umě-

leckými obory je pořád více. Do hry vstupuje i ekonomické 

zázemí rodičů, kteří si vybírají nejenom podle kvality vzdě-

lání, ale zohledňují i náklady se studiem spojené. Výsledkem 

je velmi složitá situace, kdy se na umělecké školy hlásí 

i studenti bez výrazného talentu, kteří se bojí matematiky 

na jiných typech škol a chtějí získat maturitu. Udržet za této 

situace kvalitu vzdělání není jednoduché a chtěl bych velmi 

vyzvednout práci všech kolegů z pedagogického sboru naší 

školy, kterým se daří držet dobrou pozici školy v celostátním 

měřítku,“ vysvětluje Martin Busta.

Čím můžEmE pOmOcT?
Odborná praxe je, jak konstatuje ředitel školy, velmi důleži-

tou součástí výuky. „Studenti se tu mohou poprvé seznámit 

se skutečným pracovním prostředím a získat důležité 

zkušenosti. Není snadné najít firmy, které jsou ochotny 

studenty opravdu zapojit do práce a věnovat se jim. Když se 

to ale podaří, absolventi se tam rádi vracejí jako zaměstnan-

ci. Pokud je tedy mezi výrobci reklamy firma, která hledá 

zaměstnance, určitě je poskytnutí odborné praxe jednou 

z cest, jak si své pracovníky vychovat již v době, kdy studují,“ 

uzavírá Martin Busta. c

Supš sv. Anežky
Krumlovská škola doslova dýchá uměním. Ateliéry jejích tří oborů jsou umístěny v budově historického 

minoritského kláštera, jehož původ sahá až do roku 1357. Pokud si chcete ověřit tvrzení, že kultivované 

prostředí kultivuje lidi, kteří v něm žijí, navštivte tuto školu. Patří sice k těm mladším, směle však 

konkuruje i školám s mnohaletou tradicí. 

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

Titulní strana:

Studijní obor užitá 

fotografie – autor  

neuveden
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mEdAIlON

STřEDní uměLECkOpRůmySLOVá škOLA SV. AnEžky ČESké

Scénická, interiérová a výstavní tvorba – Adéla Klichová, 4. ročník, maturitní práce – Malý princ, 2013

Užitá fotografie – autor neuveden

Sochařství – Jakub Petráš, 

2. ročník, pečeť, 2004

Grafický design – Michaela Říhová, 3. ročník, 

plakát pro výtvarně-divadelní představení Goya, 2016

Grafický design – Karel Vladyka, 3. ročník, 

plakát pro výtvarně-divadelní představení Goya, 2016

Scénická, interiérová a výstavní tvorba – kolektiv 

autorů, 2. ročník, ateliérové cvičení – věšák, 2013
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mEdAIlON 
STřEDní uměLECkOpRůmySLOVá škOLA SV. AnEžky ČESké

Scénická tvorba – Veronika Voráčková, 2. ročník, cyklostojan, 2015

Scénická, interiérová a výstavní tvorba – kolektiv autorů, 2. a 3. ročník, soubor prací z plenérů, 2014 Sochařství – Jan Oberreiter, 4. ročník, Medvídek, 2009

Užitá fotografie – autor neuveden

Užitá malba – Fátima Khaledová, 4. ročník, abstrakce, 2014
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Užitá malba – figurální kresleníScénická tvorba – Dorota Vašíčková, 3. ročník, světelný objekt, 2013

mEdAIlON

STřEDní uměLECkOpRůmySLOVá škOLA SV. AnEžky ČESké

Užitá malba – Anna Černíková, 2. ročník, 

zátiší, 2015

Užitá malba – Anna Černíková, 4. ročník, 

autoportrét, 2016

Užitá malba – Veronika Auerová, 3. ročník, 

ilustrace, 2014

Užitá malba  – práce v plenéru

Užitá malba – instalace výstavy klauzur

Užitá malba  – hodnocení soutěže Figura 2016

Grafický design – 

Michaela Kamišová, 

návrh potisku 

lepidla a displeje pro 

firmu Concorde – 

realizováno, 2016
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Vliesové tapety jsou vyrobeny ze směsi netkané textilie 

a celulózy. To jednak zajišťuje dobrou přilnavost ke stěně 

a snadnou aplikaci a jednak toto složení dodává tapetám 

vysokou pevnost, takže je lze snadno odstranit vcelku pou-

hým stažením. Všechny tyto tapety jsou zařazeny do sku-

piny médií ProNature, ekologických materiálů, vyrobených 

v souladu s filozofií udržitelnosti.

móDNí ZBOží
„Tapety jsou trend, který podléhá módním vlivům,“ zdů-

razňuje Jan Vojta, produktový manažer naší společnosti. 

Pro tiskaře je to podle něj dobrá zpráva, protože tapety se ze-

jména v komerčních interiérech mění poměrně často. „Móda 

ovlivňuje i oblibu struktury, kterou zákazníci upřednostňují, 

a tak se rodina tapet Green Wall stále rozšiřuje. Strukturo-

vaný povrch dodává stěně atraktivitu a spotřebitelé uvítají 

možnost většího výběru,“ je přesvědčen Jan Vojta. 

VHODNé I pRO LATEX II. GENERAcE
Tapety jsou vyráběny jako certifikované materiály i pro 

pŘEdSTAvujEmE 
TApETy nESCHEn

Rozšířená nabídka tapet 
neschen Green Wall

Oblíbené tapety Neschen Performance Wallpaper, jejichž ekologické vlastnosti podtrhuje i společné označení 

Green Wall, získaly další strukturu povrchu. Tapeta Classic má matnou strukturu připomínající hrubší 

omítku. Stejně jako všechny ostatní typy těchto elegantních tapet neobsahuje PVC.

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

nejnovější tiskárny HP Latex III. generace. Na trhu je však 

ještě velké množství tiskáren HP Latex II. generace. „U tapet 

Neschen Performance Wallpaper se strukturou Stucco 

a Antique jsou proto k dispozici i role v šířce 155 cm, které lze 

potiskovat na HP latexových tiskárnách II. generace. Nová 

varianta Classic je zatím k dispozici pouze v šířce 160 cm, 

budoucnost ukáže, zda bude zájem i o šířku 155 cm. Struktu-

ra Linen se realizuje u našeho partnera, takže šířka tapety 

s touto strukturou –124 cm – vychází z rozměrů jeho výrobní 

linky,“ vysvětluje Richard Bachora, Regional Sales Manager 

společnosti Neschen.

TEcHNOLOGIE 3D cOATINGU
Společnost Neschen je specialistou na coating a má s jeho 

složením i aplikací bohaté zkušenosti. Povrchové struktury 

tapet Classic, Stucco a Antique jsou vyrobeny novou meto-

dou vrstvení zvanou 3D coating. Struktura Linen vzniká 

embosováním. Coating je u všech tapet vytvořen tak, aby 

byl potisknutelný co možná nejširší paletou inkoustů. Přes-

né rozdělení najdete v přehledné tabulce. c

Název Rozměry role Vhodné pro inkousty Gramáž Povrch

Neschen Performance Wallpaper Classic 160 cm × 30 m (eco)solvent, latex, UV 225 g/m2 matný strukturovaný

Neschen Performance Wallpaper 106,7 cm × 50 m (eco)solvent, latex, UV 190 g/m² jemný mat

155 cm × 50 m

160 cm × 50 m

Neschen Performance Wallpaper Antique 106,7 cm × 30 m (eco)solvent, latex, UV 280 g/m² matný strukturovaný

155 cm × 30 m

160 cm × 30 m

Neschen Performance Wallpaper Linen 124 cm × 30 m (eco)solvent, latex, UV 185 g/m² matný strukturovaný

Neschen Performance Wallpaper Stucco 106,7 cm × 30 m (eco)solvent, latex, UV 280 g/m² matný strukturovaný

155 cm × 30 m

160 cm × 30 m

UV Print Wallpaper 170 160 cm × 50 m Latex, UV 170 g/m² hladký
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kDO JE kDO 
V HSW SIGnALL

Honza je náš produktový manažer pro tisková 

média a deskové materiály. V našem oboru 

působí již 19 let a jeho přehled a znalosti 

z oblasti signmakingu a digitálního tisku 

jsou na vysoké úrovni. Jsme rádi, že náš tým 

posílil o skutečného profesionála.  

Za svou kariéru jsi pracoval v řadě dodavatel-

ských firem. Má HSW Signall něco specifické-

ho, co jej odlišuje od ostatních? 

HSW je špička nejen v prodeji materiálů pro 

digitální tisk, ale i v prodeji technologií a v po-

radenství. Tyhle věci jdou ruku v ruce a já 

si myslím, že tohle HSW dělá opravdu velmi 

dobře. 

Který materiál z naší nabídky je na trhu 

výjimečný?

Máme opravdu komplexní nabídku tapet 

všeho druhu, umíme zcela jasně doporučit tu 

správnou podle typu aplikace a umíme vy-

světlit, jak s tapetami pracovat. Také nabízíme 

celou řadu jedinečných materiálů s lepidlem 

Easy Dot.

Jak se z tvého pohledu změnil signmaking 

za těch 19 let?

Hlavně technologicky, a to ne o krok, ale 

o několik skoků. Jinak mám pocit, že chybí 

nové tváře. Jsme takové uzavřené seskupení 

lidí a je těžké nahradit odcházející. Myslím 

že obor je to velmi zajímavý, takže si kladu 

otázku, proč to tak je.

Jan Vojta

Monika náš tým posílila před několika měsíci, 

když nastoupila na pozici obchodní manažer-

ky pro region severní Morava. Pracovní stůl 

má sice v brněnské pobočce, ale jako správná 

obchodnice tráví většinu času na cestách.

Do našeho oboru jsi vstoupila z oblasti do-

pravního značení. Kde ses poprvé potkala se 

slovem signmaking?

V obchodě se pohybuji celkem dlouho, ale se 

slovem signmaking jsem se setkala teprve 

před několika měsíci, když jsem dostala příle-

žitost pracovat v HSW. Předtím jsem působila 

v naprosto jiných komoditách, které neměly 

s reklamou moc společného. 

Na školení Tapetomanie jsi neskrývala 

obdiv nad tím, jak nalepené tapety dokázaly 

proměnit interiér. Máš už nějakou digitálně 

potištěnou tapetu i u sebe doma?

Doma zatím tapetu nemám, ale chystám se na 

to. Skvělé je, že se dnes dají pořídit originální 

tapety, které se zároveň jednoduše aplikují.

Změnil se díky práci v HSW tvůj pohled na 

reklamu?

Můj pohled na reklamu se změnil, vidím teď 

mnohem víc věcí, které se za výrobou reklamy 

skrývají. 

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Poslouchám hodně 

žánrů, většinou 

dle nálady, kromě 

panku .

Nejoblíbenější 

kniha: 

Kurandera a Hadí 

žena.

Nejoblíbenější jídlo: 

Steaky na různé 

způsoby.

Záliby: 

Procházky se psem, 

sport, tanec, četba.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Jestliže najdeš cestu 

bez překážek, určitě 

nikam nevede.

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Hodně štěstí na 

přežití .

ANKETA

Oblíbená hudba: 

60. a 70. léta a punk.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Saturnin.

Nejoblíbenější jídlo: 

Dobré jídlo.

Záliby: 

Rozšiřování všeobec-

ného rozhledu.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Když nic nezkusíš, 

tak nic nezjistíš.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Ženu, jídlo, pitnou 

vodu.

kdo
je

kdo?

monika Virčíková



18 HSWINFO BŘEZEN 2017

pŘEdSTAvujEmE 
pOLEp DOpRAVníCH pROSTřEDků

Pokud se na vás obrátí klient s požadavkem na kompletní polep dopravního 

prostředku včetně zpracování perforované okenní fólie, je na trhu z čeho 

vybírat. V současné době už se jedná v podstatě o klasické aplikace, které má 

většina zpracovatelů v rejstříku praktických dovedností. 

Jan Vojta | produktový manažer | jan.vojta@hsw.cz

když je potřeba zabalit auto

Někdo používá své oblíbené tiskové fólie a lamina, jiný 

na tradicích tolik nelpí a nalepí na auto cokoli. Často se ho-

voří o tom, že cena je v konečném důsledku nadřazena kva-

litě. Ano, to je také pravda. Ale vlastně je dobře, že i v sign-

makingu je demokracie a každý se může rozhodnout, co 

použije. Ideální je nalézt svou vlastní cestu a použít vysoce 

kvalitní materiály, protože jedině tak zajistíte výsledku své 

práce vysoký kredit u zadavatele. Spokojený klient se k vám 

vždycky rád vrátí a na trhu vás budou provázet jen dobré re-

ference. A dobře realizovaný polep je vaší nejlepší reklamou. 

V HSW Signall děláme vše pro to, aby pro vás byly materiály, 

které máme v našem sortimentu, tou správnou cestou. A teď 

si naše řešení pro tento typ aplikací představíme detailněji.

cELOpOLEp KAROSERIE – TISK
DRYTAC Polar Cast Air – bílá lesklá litá tisková fólie 

o tloušťce 50 µm s šedým repozičním solventním akryláto-

vým lepidlem (vrstva lepidla na fólii je 20 µm) a air techno-

logií pro snadné lepení bez bublin, uložená na lineru s PE 

vrstvou o gramáži 135 g. Její životnost v nepotištěném stavu 

je 10 let. Minimální aplikační teplota + 10 °C. Provozní roz-

sah teplot pak od -20 °C do 120 °C. Lepidlo je konstruováno 

tak, že počáteční přilnavost je nízká, a proto lze fólii velmi 

snadno přizpůsobit lepenému podkladu a eliminovat tak 

případné chyby hned v začátku, což velmi zkracuje aplikač-

ní čas a zefektivňuje vaši práci.

cELOpOLEp KAROSERIE – LAmINAcE
DRYTAC Polar Cast Lam Gloss / Matt – čirá litá laminovací 

fólie s UV filtrem o tloušťce 50 µm se solventním akryláto-

vým lepidlem (vrstva lepidla na fólii je 20 µm) uložená na li-

neru o gramáži 140 g. Provedení povrchu nabízíme ve dvou 

variantách. K verzi s vysokým leskem, na trhu zcela běžné, 

se přidala stále populárnější alternativa matná. Životnost 

laminovací fólie je sedm let. Není určena k potisku, je vhod-

ná opravdu jen k laminaci. 

Díky dostatečně silné vrstvě lepidla je možné ji použít 

nejen pro latex, solvent nebo eco solvent, ale i pro krytí UV 

U kvalitního 

celopolepu je nutné, 

aby  grafika působila  

barevně stejně jak 

na karoserii, tak na  

polepených oknech  
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pOLEp DOpRAVníCH pROSTřEDků
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tiskových výstupů. Při laminaci doporučujeme nastavit 

předehřev válců laminátoru na 40 °C. Rychlost průjezdu by 

měla být maximálně 2,5 bm/min. 

pOLEp SKLA DOpRAVNícH pROSTřEDKů – TISK
Profit One Way Vision – monomerická bílá lesklá perforova-

ná fólie k polepu skel s certifikací pro automobily a auto-

busy včetně nouzových východů (společně v kombinaci 

s laminovacím filmem Profit Ultra Clear Gloss Lam). Fólie 

je opatřena čirým snímatelným solventním akrylátovým 

lepidlem s garancí bezproblémového sejmutí až půl roku 

po aplikaci. Tloušťka je 180 µm. Poměr materiálu a perforace 

je 60 : 40 a velikost otvoru je 1,6 mm. 

pOLEp SKLA DOpRAVNícH pROSTřEDKů – 
LAmINAcE
Profit Ultra Clear Gloss Lam – monomerická ultračirá lesklá 

laminovací fólie s certifikací pro automobily a autobusy 

včetně nouzových východů (společně v kombinaci s tisko-

vou fólií Profit One Way Vision). Fólie je opatřena ultra-

čirým permanentním solventním akrylátovým lepidlem 

a její tloušťka je 80 µm. Je osazena linerem z PET 75 g. Při 

laminaci doporučujme nastavit předehřev válců laminátoru 

na 35–40 °C. 

DOpORUČUJEmE
Při lepení perforované okenní fólie se řiďte pokyny uvede-

nými na našem webu. Zvýšenou pozornost věnujte očištění 

povrchu před aplikací. Velmi problematická jsou především 

místa, kde by se fólie dotýkala plastových (gumových) částí 

vozu. Například těsnění kolem oken je třeba před čištěním 

a aplikací vymaskovat papírovou samolepicí páskou, (kterou 

lze po aplikaci snadno odstranit), aby nedošlo ke kontaktu 

lepidla fólie s touto gumou. To by mohlo mít negativní vliv 

na finální přilnavost a mohlo by to vést k odchlípnutí samo-

lepky. Dodržujte rovněž dostatečné časové rozestupy mezi 

tiskem a laminací u tiskových technologií, kde je to třeba 

(především solvent a eco solvent), a doporučené teploty 

předehřevu válců při laminaci.   

DOSTUpNOST A VHODNé TEcHNOLOGIE
Uvedené materiály jsou vhodné k potisku nejen solventními 

a eco solventními, ale i latexovými a UV inkousty. Standard-

ně je dodáváme v rozměrech 137 cm × 10 bm, 137 cm × 50 bm, 

152 cm × 10 bm a 152 cm × 50 bm. c

Jedině s použitím vysoce 
kvalitních materiálů dosáhnete 
spolehlivého výsledku 
a spokojenosti zadavatele.

Celopolep ocení nejen 

prodejci motorek a lovci 

zombie. Je atraktivní 

i pro instituce, jako 

jsou muzea. Kromě 

toho, že je takto 

polepený vůz krásný 

sám o sobě, je také  

nepřehlédnutelnou 

pozvánkou na výstavu. 

Zahraniční ukázky 

celopolepu aut. 

Originální design 

zaslouženě poutá 

pozornost. Při použití 

vhodných materiálů  

a správné aplikaci 

vydrží v perfektním 

stavu po celou dobu své 

životnosti.

„Zombie Escape Vehicle“  

pro zábavný zombie 

běh  kombinovaný 

s flag-tag hrou.

Mohlo by se zdát, že 

u tohoto  typu polepu 

na nějaké odchlipující 

se fólii nesejde, ale 

opak je pravdou. Právě 

precizní zpracování  

vytváří dokonalou iluzi.
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SOFTWARE 
nOVá VERzE Onyxu

Jedním z hlavních přínosů verze ONYX 12, uvedené na konci loňského roku, byl vyšší výkon. U současné 

aktualizace došlo k dalšímu zrychlení. Novinkou je také implementace korekčních křivek standardu G7, 

díky které je výrazně jednodušší proces zajištění barevné shody mezi různými zařízeními.

Jan Havle | technický specialista | jan.havle@hsw.cz

RycHLOST A VýKON
Vývojáři se zaměřili především na zrychlení práce s velkými 

soubory, které jsou v porovnání s verzí ONYX 11 zpraco-

vávány ve zlomku času. Během zavádění nové verze byla 

provedena řada testů. Průměrné zrychlení bylo téměř pěti-

násobné, extrémně velké soubory (>4GB) byly zpracovány 

až 23krát rychleji. Vedle zvýšení rychlosti zpracování úloh 

byla až dvojnásobně zvýšena i rychlost přenosu dat z ripu 

do zařízení. 

Na základě testů provedených firmou Onyx vychází prů-

měrné zvýšení rychlosti oproti verzi ONYX 11 následovně:

Contone tiskárny (např. Latex 300) – 4×

Velkoformátové halftone tiskárny (např. Mutoh Valujet) – 6×

Grandformátové halftone tiskárny (např. Scitex XL-jet)  – 8×

Abychom ověřili údaje poskytnuté výrobcem, provedli jsme 

sami porovnávací testy, jejichž výsledky najdete v tabulce 

Onyx 12.1

dole na této stránce. Testy byly provedeny na běžném po-

čítači s Win7Pro 64bit procesor I3 3,3GHz, 4GB RAM. Onyx 

byl použit ve verzi Production House, tisky byly odesílány 

z modulu Onyx Job Editor.

TVORBA pROFILů S pOUžITím G7 STANDARDů
Zachování barevné shody napříč různými tiskárnami 

a typy inkoustů bývá těžký a složitý úkol. S pomocí jedno-

duchého řešení integrovaného do ONYX software získáte 

výhody použití G7 standardu při zpracování neutrálních 

šedých odstínů. 

Profilace s G7 je jednoduchá, stačí vytisknout barevný terč, 

načíst ho a pokračovat v dalším kroku profilace. Zde máte 

možnost okamžitě si ověřit, zda byly splněny G7 standardy. 

Pokud ne, jednoduchým kliknutím provedete přepočet 

křivek pro dosažení G7 shody.

Tiskárna Typ motivu

Časy výpočtu v Onyxu 
(údaj indikovaný Onyxem v sekundách) zrychlení 12.1 

proti verzi 11.1
zrychlení 12.1 

proti verzi 12.0
ONYX 11.1 ONYX 12.0.5 ONYX 12.1.0

Mutoh VJ1624 
tisk 720 × 1080 dpi

Onyx Quality Evaluation.pdf 
160 × 210 cm

260 245 111 2,3 2,2

Mutoh VJ1624 
tisk 720 × 1080 dpi

Wine & Cheese.tif 
160 × 201 cm

253 219 60 4,2 3,7

Mutoh VJ1624 
tisk 720 × 1080 dpi

Wine & Cheese.tif 
160 × 1200 cm

1418 1326 320 4,4 4,1

HP Latex 570
Onyx Quality Evaluation.pdf 
160 × 210 cm

98 85 1,2

HP Latex 570
Onyx Quality Evaluation.pdf 
160 × 1200 cm

530 480 1,1

HP Latex 570
16POP.tif 
160 × 204 cm

1 (poznámka 1) 1 (poznámka 1) 1,0

HP Latex 570
16POP.PDF 
160 × 204 cm

180 169 1,1

HP Latex 360
Onyx Quality Evaluation.pdf 
160 × 210 cm

162 90 1,8

TABULKA ZRycHLENí
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SOFTWARE 

nOVá VERzE Onyxu

ZJEDNODUšENá pRODUKcE
NáHLED ROZmíSTěNí úLOH NA méDIU
V případě použití archových formátů médií je v náhledu 

rozmístění úloh zobrazen celý zvolený formát média včetně 

ukázek úloh v poměru k velikosti archu. Okamžitě je tedy 

vidět nevyužité místo na archu.

VyLEpšENé pRINT & cUT WORKFLOW
Řadou změn prošla podpora řezacích plotrů. Mezi 

nejdůležitější novinky patří:

 c podpora QR kódů Zünd Cut Center programu;

 c přídavné řezací značky mezi řadami úloh pro zvýšení 

přesnosti řezání u podporovaných zařízení;

 c dostupný náhled úlohy pro podporované řezací 

programy;

 c volba umístění souborů u I-cut workflow;

 c konfigurace velikosti a tvaru řezacích značek;

 c vylepšená podpora DXF souborů;

 c nastavení barvy řezacích značek při tisku na barevná 

média.

pANELOVáNí A AUTOmATIZAcE přípRAVy
Vylepšená funkce panelování v kombinaci s dalšími nástroji 

pro přípravu úlohy umožňuje vytvořit širokou škálu 

tiskových aplikací.

 c Rychlé vytvoření rovnoměrného rozdělení úlohy do řad 

a sloupců šetří čas a umožňuje tvorbu více tiskových 

aplikací.

 c Možnost zahrnout do výpočtu panelování přesahy 

a oříznutí.

 c Zobrazení ořezových cest okolo panelů pro ověření 

finálního výstupu.

 c Tisk značek pro panelování uvnitř grafiky.

 c Vylepšený náhled panelované úlohy pro kontrolu, které 

panely se mají tisknout a které nikoli.

 c Šablony QuickSets 2.0 umožní automaticky aplikovat 

nastavení panelování na zpracovávanou úlohu.

 c Stránkové PDF soubory lze nyní zpracovávat v závislosti 

na použití Media, Bleed, Trim, Art nebo Crop stránkových 

boxů uložených v souboru. 

 c Do průvodky úlohy bylo přidáno nové pole pro datum 

a čas dokončení zakázky. S těmito údaji můžete lépe 

sledovat termíny zákazníka. c

Vpravo: 1) Tvorba profilů s použitím G7 standardů, 2) Náhled 

rozmístění úloh na médiu, 3) Panelování, 4) Stránkové PDF 

soubory lze zpracovávat v závislosti na použití stránkových boxů

1

2

3

4
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nejvyšší barevný gamut a vysoce lesklý vzhled. Navíc je 

nejekonomičtější v celém portofoliu inkoustů Rho UV.

BARVy       
Je dostupný v barvách C, M, Y, K, lC, lM.

ODOLNOST
Venkovní odolnost všech barev proti blednutí je hodnocena 

stupněm 8 na mezinárodní standardizované škále Blue 

Wool Scale, což je ekvivalent 2–3 let.

RHO pApER AND BOARD Dm
ApLIKAcE
Rho Paper and Board DM inkoust byl vyvinut pro papírové 

povrchy. Je ekonomickým řešením pro výrobce lepenko-

vých displejů a jiných papírových aplikací. Nejlepších vý-

sledků dosahuje na coatovaných papírech stejně jako na vy-

soce absorpčních papírech, jako jsou kraftliner a testliner.

BARVy       
Je dostupný v barvách C, M, Y, K, lC, lM.

ODOLNOST
Venkovní odolnost barev proti blednutí je hodnocena stup-

něm 8 na mezinárodní standardizované škále Blue Wool 

Scale.

RHO ROLL 30 Dm
ApLIKAcE
Tento inkoust představuje ekonomicky a technicky optima-

lizované řešení pro flexibilní média tištěná na Rho roll to 

roll tiskových zařízeních jako například Rho 500R série. Je 

přehled inkoustů 
Durst, část I.
Rozmanitost aplikací vyžaduje optimální recepturu inkoustů. Pro společnost Durst je charakteristická 

nejenom precizní konstrukce samotných tiskáren, ale i propracovaný vývoj inkoustů, které jsou nejenom 

vhodné pro dané typy aplikací, ale splňují i přísná ekologická kritéria. 

Všechny inkousty firmy Durst jsou VOC free, jsou vytvr-

zovány s nízkou spotřebou energie, nízkým šířením ozonu 

a nízkou spotřebou inkoustu na čtvereční metr. Přinášíme 

vám přehled jednotlivých druhů inkoustů, abyste mohli 

zvolit ten správný právě pro váš typ tiskárny a danou 

aplikaci.

RHO pREmIUm WG
ApLIKAcE
WG (wide gamut) má, jak už napovídá název, široký gamut 

a výbornou adhezi na rigidních materiálech. Je vyvinut pro 

média jako měkké pěněné desky (Kapa plast), tvrdé pěněné 

desky (Forex), polykarbonáty (Lexan), akrylové desky (Ple-

xiglass), kovové desky (Dibond) a PVC. Tento inkoust je také 

dostatečně flexibilní, aby mohl být použit na ohebná média. 

BARVy       
Je dostupný v barvách C, M, Y, K, lC, lM, jeho gamut je značně 

širší než u jiných rigidních inkoustů, speciálně u žluté 

a purpurové. Rho Premium inkousty WG jsou kompatibilní 

s Rigid 30 DM Orange a Violet. 

ODOLNOST
Venkovní odolnost všech barev proti blednutí je hodnocena 

stupněm 8 na mezinárodní standardizované škále Blue 

Wool Scale.

RHO pOp HS
ApLIKAcE
Inkoust Rho POP HS je ideální pro POP a venkovní signage 

aplikace. Byl vyvinut přímo pro PVC desky, měkké pěněné 

desky a různé varianty papírových povrchů. POP HS nabízí 

David mankovický | produktový manažer | david.mankovicky@hsw.cz
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optimalizovaný pro potisk textilu, vinylu a jiných flexibil-

ních materiálů včetně samolepicích fólií, transparentních 

filmů, papíru, Tyveku, vlajkoviny a ofsetového papíru.

BARVy       
Je dostupný v barvách C, M, Y, K, lC, lM.

ODOLNOST
Venkovní odolnost barev proti blednutí je hodnocena stup-

něm 8 na mezinárodní standardizované škále Blue Wool 

Scale.

RHO ROLL FLT
ApLIKAcE
Rho Roll FLT je vysoce flexibilní inkoust s nízkou lepivostí 

pro backlitové aplikace. Díky tomu dosahuje výborných 

výsledků na kritických médiích, jako je například Dynajet, 

a lze jej používat na různé roll to roll aplikace.

BARVy       
Je dostupný v barvách C, M, Y, K, lC, lM.

ODOLNOST
Venkovní odolnost barev proti blednutí je hodnocena stupni 

7–8 na mezinárodní standardizované škále Blue Wool Scale. 

RHOTEX
ApLIKAcE
Rhotex je inkoust na vodní bázi, exkluzivně vyvinutý pro 

stejnojmenné tiskárny. Inkoust je absolutně VOC free a je 

přátelský k životnímu prostředí. Jeho hlavní výhodou je 

velký barevný prostor, větší než u eco solventních inkoustů.

Odstínem a sytostí předčí UV nebo latexové inkousty. 

Hlavními aplikacemi jsou reklamy, vlajky, bannery, tapety 

a backlit aplikace.

BARVy        
Je dostupný v barvách C, M, Y, K, lC, lM, Grey.

ODOLNOST
Na Blue Wool Scale je hodnocen stupni 5–6 pro venkovní 

odolnost, což představuje jeden až dva roky bez dodatečné-

ho ošetření.

RHO pREmIUm WHITE
Durst Rho White Ink je perfektním řešením pro tisk na ba-

revné substráty, včetně lepenky nebo průhledných fólií, 

používaných jako backlit, a další aplikace. Protože tento bílý 

inkoust může být tištěn a vytvrzován zároveň s barvami 

CMYK, odpadá nutnost druhého tiskového procesu. 

Durst vlastní patent na cirkulační systém a disperzní formu 

inkoustu. Díky tomu je na rozdíl od jiných systémů vylouče-

na sedimentace a znovuseskupování inkoustu. c

Inkousty Durst jsou 
optimalizované pro konkrétní 
aplikace a zároveň splňují 
přísná ekologická kritéria.
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ORIGInáLní VyužITí SuBLImACE

Ve vizuální koncepci scény je zastoupený 

symbol Paříže – Eiffelova věž. Atmosféru 

tohoto města divák cítí od prvního okamžiku. 

Kostýmy jsou inspirovány dobovou módou 

a zdobnými ornamenty.

RycHLá VýROBA
„Vzory jsme s Miriam Struhárovou vybírali 

Sublimace 
a pucciniho 
Bohéma

Na první pohled se toto spojení může zdát nelogické. Ani ten, kdo zhlédl inscenaci Pucciniho opery Bohéma v Moravském 

divadle v Olomouci, nemusí mít ještě jasno. Působivé kostýmy navržené Miriam Struhárovou však vznikly právě touto 

technologií. Tisk na materiál Popline 175 g z naší nabídky realizovala reklamní společnost Grapo.

„Mám ráda netradiční zakázky, kde se digitální 

tisk a signmaking prolínají s uměním,“ říká 

Barbora Králíková, jednatelka společnosti 

Grapo, a pokračuje: „Příprava kostýmů pro 

novou inscenaci opery Giacoma Pucciniho 

Bohéma byla jednou z nich. S Miriam Struhá-

rovou, která navrhla kostýmy a scénu, se nám 

spolupracovalo velmi dobře.“

pAříž NA SKLONKU 19. STOLETí
Režisérka Andrea Hlinková považuje Bohému 

za svou srdeční záležitost. Toto dílo je podle 

ní nejenom krásné po stránce hudební, ale je 

i obsahově nadčasové. „Obsahuje silné emoce 

a vášně od humoru přes sarkasmus až po to 

nejhorší – smrt. Skrze silný milostný příběh 

a bezstarostný život umělců nám Puccini 

dává pocítit, že smrt je všudypřítomná a krutá 

a netýká se jen starých lidí.“

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

z fotobanky tak, aby vyhovovaly jejímu 

návrhu. Grafická příprava dat pak zabrala 

pouhých 20 minut. Data pro tisk vznikala cel-

kem 75 minut. Na samotný tisk 39 m2 motivů 

na materiál Popline 175 g jsme potřebovali 

čtyři hodiny a zpracování na dílně si vyžá-

dalo dalších šest hodin. Potištěný materiál 

byl pak doručen do divadla, kde se kostýmy 

šily. Výsledek je opravdu působivý a podle 

informací z divadla se s potištěným materiá-

lem velmi dobře pracovalo i při šití,“ uzavírá 

Barbora Králíková. c
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Brněnská společnost SRP v roce 2015 vyřadila všechny solventní tiskové technologie a zachovala pouze 

technologie pracující s latexovými, UV a sublimačními inkousty. Tento krok souvisel jednak s požadavky 

zahraničních klientů a jednak s naplňováním firemní politiky udržitelnosti. Dnes už ale na ekologii slyší 

i domácí zadavatelé. Solventní tisky už zkrátka klientům nevoní.

Jde to i bez solventů
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

„Projekt postupného přechodu na udržitelný provoz stále 

pokračuje,“ vysvětluje Erik Urbánek, obchodní ředitel spo-

lečnosti SRP, s. r. o. „Snažíme se vždy tisknout s co nejnižší 

odpadovou náročností. Používáme pouze 100% VOC free 

certifikované barvy s certifikáty Nordic Swan Ecolable 

a Greenguard GOLD certifikací. Zatím se nedokážeme 

vyhnout tisku na PVC bannery a fólie, ale stále více roste 

poptávka po textilních materiálech v oblasti Soft Signage 

i ve výstavnictví,“ tvrdí Erik Urbánek. Přímý potisk vlnité 

lepenky podle něj rovněž vytěsňuje samolepicí fólie ze znač-

né části produktů pro segment POP/POS.

3× DURST
Jádrem technologického parku společnosti je trojice prů-

myslových tiskáren Durst. Dvě rolové tiskárny Rho 320R 

a Rho 512R pokrývají většinu objednávek tisku na textil 

a flatbed Rho P10 200 s výbavou pro potisk vlnité lepenky 

umožňuje realizovat i ty nejnáročnější zakázky v oblasti 

POS a kartonáže. 

TEXTIL S přIDANOU HODNOTOU
„Trend využití textilních materiálů ve výstavnictví stále po-

kračuje,“ říká Erik Urbánek a pokračuje: „Naše technologie 

nám umožňují soutěžit o zakázky v celé Evropě, ale nabízet 

pouze tisk již nestačí. Trendy ve výstavnictví se rychle mění 

a zákazník se vždy rád odliší od konkurence, nerad působí 

okoukaně. V naší kovovýrobě jsme proto vyvinuli vlastní 

systém pro napínací rámy na textil,“ dodává Erik Urbá-

nek. Některé z profilů podle něj umožňují i podvícení LED 

moduly. Velmi dobře se kromě výstavnictví ujaly i v oblasti 

podpory prodeje a jako interiérové dekorace. Mohou být 

jednostranné i oboustranné. „Nabízíme z našich profilů 

stropní podhledy, stylizované osvětlení a jako specialitu pro 

výstavnictví oboustrannou kostku,“ uzavírá Urbánek. c

LED modul a ukázky 

realizovaných zakázek
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pOšKOZENí TISKOVýcH HLAV 
DROBNOU NEČISTOTOU
V mnoha tiskových provozech se stavějí role 

tiskových médií na výšku na zem. Tento způ-

sob ukládání je velmi nebezpečný a vedl již 

v několika případech k poškození tiskových 

hlav. Pokud je na zemi jakákoli nečistota, je 

hmotností role zatlačena do okrajů tiskové-

ho média, u samolepicích materiálů zůstane 

často vlepená mezi fólii a podkladový papír. 

Tiskovou hlavu pak i kamínek o velikosti pouhých dvou milimetrů, který 

se takto dostane do lepidla samolepky, dokáže okamžitě zničit. Hlava se 

o něj totiž nezasekne, jen ho – často i opakovaně – přejede. 

Před založením do tiskárny proto doporučujeme zkontrolovat okraje role 

(pokud stála na zemi). Uvidíte-li při kontrole stav jako na obrázku, je třeba 

změnit způsob ukládání rolí. Nejvyšší pozornost vyžadují One Way Vision 

materiály, kde se díky perforaci na okrajích materiálu zachycují nečistoty 

mnohem snáz a při kontrole jsou hůř vidět. OWV fólie by se proto neměly 

nikdy odkládat okrajem na zem, v ideálním případě to platí pro všechny 

samolepicí tiskové materiály.

NE! pENETRAcI
Při lepení samolepicích tapet se nedoporučuje použití penetrace. U mnoha 

typů tapet vede tento postup k chybám ve formě bublin a k odlepování 

tapet. Zdůrazňujeme, že k odlepování dochází vždy, pokud je penetrová-

na málo savá stěna. Obvykle se to děje u sádrokartonových (tedy jinak 

savých) stěn opatřených voděodolnou barvou. Penetrace se nevsákne 

a na povrchu vytvoří oddělovací můstek mezi stěnou a samolepicím lepi-

dlem. Samolepicí tapety lepte jen na řádně vyzrálé a zcela suché povrchy 

bez vnitřní vlhkosti. Je nevhodné lepit je na jakékoli nové nátěry (dopo-

ručen je časový odstup minimálně 1–2 měsíce od nátěru), zcela nevhodné 

jsou čerstvé omítky (doporučený odstup je 1 rok). Pokud již byla použita 

nevhodná penetrace, je potřeba povrch přebrousit, očistit a nechat jeden 

měsíc vyschnout.

pODLAHOVá GRAFIKA (NE)VyDRží VšEcHNO
Když jsme před třemi lety přestěhovali HSW do nových prostor, vyřešili 

jsme design podlahy v našem showroomu a na prodejně tiskem na samole-

picí fólii s podlahovou laminací. Tehdy byla použita nejlevnější ekonomic-

Tento díl našeho seriálu přináší v úvodu popis dvou závažných reklamací, kdy 

velká škoda vznikla kvůli drobné chybě nebo přehlédnutí. Dále jsou zde ukázky 

zajímavých menších či větších nedostatků, které jsme viděli v obchodním centru 

nedaleko HSW Signall. 

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

Reklamace x – 
drobné chyby 
s fatálními následky

Nečistoty  

zachycené na okraji 

role postavené 

na zdánlivě 

čistou podlahu 

v showroomu

Na takto umístěné 

podlahové grafice se 

kvůli zavážení palet 

s nápoji objeví vady 

již během prvního 

týdne po aplikaci
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První fáze poškození  

podlahové grafiky. 

Kolečko paletového 

vozíku narušilo 

laminaci, která 

se později zcela 

odtrhne včetně 

lepidla a inkoustu 

a na grafice 

vzniknou  bílé 

skvrny.

V nabídce HSW 

Signall najdete 

několik typů 

materiálů určených 

pro snadné lepení 

grafiky z vnitřní 

strany skla. 

Jejich použití 

umožňuje aplikovat 

samolepky bez 

bublin a zvrásnění 

i nezkušenému 

personálu.

Ukázky poškození 

podlahové grafiky 

od různých typů 

koleček. Někde je 

laminace pouze 

narušená, jinde už 

se odtrhla a odhalila 

tiskovou fólii 

zbavenou inkoustu.  

Na zbytky lepidla se 

chytá prach a špína 

a degraduje celou 

aplikaci. 

ká laminace Neschen s životností pouhé tři měsíce. Přesto 

je, i po dvou a půl letech, na prodejně dodnes. Na druhé 

straně však můžete v supermarketech vidět poškozené pod-

lahové samolepky s jakoby vypálenými bílými oky již pár 

dní po instalaci. Důvod, proč tato chyba vzniká, je přejíždění 

paletovými vozíky. 

Těžká kolečka paletového vozíku naruší laminaci a čisticí 

stroj ji později odstraní (odtrhne), a to i lepidlem a inkous-

tem. Na grafice jsou potom vidět rušivé bílé skvrny. To 

zdánlivě vypadá jako problém lepidla laminace, ale vždy 

jde o problém poškození povrchu těžkými pojezdy. Je třeba 

zdůraznit, že udávaná životnost podlahových laminací platí 

pro pochozí zatížení – jakékoli pojezdy s sebou nesou riziko 

poškození. Nákupní vozík s běžným nákupem obvykle 

podlahovka vydrží, ale paletový vozík naložený limonádami 

již zcela jistě způsobí škody i po jediném otočení na místě. 

O pár dní později potom vzniknou ona bílá místa. Podle 

našich zkušeností začíná kritické zatížení na hodnotě okolo 

25 kg na běžné kolečko (tj. max. 100 kg na vozík). Situace se 

pochopitelně mění s velikostí a tvarem kol.

STATIcKá ELEKTřINA
Dotazy na statickou elektřinu řešíme opakovaně každou 

zimu. Pokud trápí i vás, doporučuji přečíst si článek, který 

jsme připravili pro letošní první číslo newsletteru Sign 

Invention 01/2017 strana 11 http://signinvention.com/file/

show?nl_id=24208.

TIp pRO LEpENí BEZ BUBLIN
Na fotce vidíte ukázku bublin, které vznikly při lepení 

grafiky obrazem na sklo (tzn. z vnitřní strany skla). Tiskové 

bubble free nebo easy dot materiály, které mají takovým 

bublinám zabránit, určitě každý signmaker zná. Ty však 

ne  jsou pro uvedenou aplikaci určené, zde je potřeba obou-

stranná fólie. V nabídce HSW Signall najdete hned několik 

typů takových fólií pro lepení bez bublin. Jednou z nich 

je Gudy Window, oboustranná fólie s bubble free lepidlem 

na straně určené pro lepení na sklo a běžným lepidlem 

na straně určené pro přilepení na tisk. Další možností je ma-

teriál Gudy Dot s bodovým lepidlem. Bodové lepidlo umož-

ňuje ještě snazší lepení i odstraňování grafiky, ale na rozdíl 

od Gudy Window jsou při krátké pohledové vzdálenosti již 

mírně patrné jednotlivé body lepidla. Majitelé UV tiskáren 

s možností přetisku bílou barvou mohou také využít tisko-

vý materiál Neschen Solvoprint Window Grip se speciálním 

lepidlem a možností opakovaného použití. Všechny tyto 

materiály umožní snadnou aplikaci i nezkušené obsluze. c
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Společnost Drytac Europe uvedla na trh 

novou fólii určenou především pro krát-

kodobou podlahovou grafiku na koberce. 

Snadno totiž přilne k podlahovým krytinám 

s krátkým vlasem, a je proto ideální pro 

veletrhy i podporu prodeje. 

Jedná se o bílou matnou potisknutelnou 

fólii s tloušťkou 100 μm z monomerického 

PVC. Rubová strana je opatřena snímatel-

ným akrylovým lepidlem, které je chráněno 

silikonovým papírem. Je kompatibilní s (eco) 

solventními, UV a latexovými inkousty.

Pro bezpečné použití na podlahové aplikace je 

nutno materiál kombinovat s certikovanými 

protiskluzovými laminacemi. 

Materiál se osvědčil ve výstavnictví a v malo-

obchodě, kde si jej oblíbili díky pohodlnému 

odstraňování beze zbytků lepidla. c

Drytac
polar Carpet 

Italský esprit 
s fólií mACtac 
WallWrap 300

Studio Arti Grafiche ze sicilského města 

Gela získalo stříbrnou medaili v soutěži 

MACtac Awards za návrh a realizaci 

modernizace interiéru kavárny Bar Peccati 

di Gola. Základem úspěšné renovace byla 

fólie MACtac WallWrap 300. Určitě si najděte 

dvě a půl minuty času na zhlédnutí videa, 

na kterém je zachycena proměna atmosféry 

prostředí. Výsledkem modernizace je interiér 

s typickým italským espritem. Podrobnosti 

o materiálu MACtac WallWrap 300 najdete 

na našich webových stránkách http://www.

hsw.cz/katalog/mactac-wallwrap-300/. c

Okenní grafika na budově Black Cultural 

Archive (BCA) v britském Brixtonu, sloužící 

jako upoutávka na výstavu Rastafarian, 

získala bronzovou medaili v soutěži MACtac 

Creative Awards. Zajímavé je využití zlaté 

fólie MACal 1079 jako podkladu pro tisk.

BCA byl založen v roce 1981 s cílem uchovávat 

a ctít historii lidí afrického původu v Británii. 

Nová budova v Brixtonu je místem konání 

výstav a akcí. Loni se tu uskutečnila i výstava 

věnovaná hnutí rastafariánů.

ZLATý LEV
Zajímavá okenní grafika vznikla kombinací 

dvou materiálů. Na průhlednou fólii MACtac 

JT 5889 R byl vytištěn motiv staré vlajky 

Etiopie. Velmi efektní je motiv lva, vytištěný 

na zlatou zrcadlovou fólii MACal1000 a vlože-

ný do výřezu v transparentním filmu. Působi-

vé odlesky světla symbol efektně zdůraznily. 

Realizace získala v soutěži MACtac Creative 

Awards stříbrnou medaili.

RASTAFARIáNI
Pro počátky hnutí byl důležitý jamajský čer-

nošský aktivista Marcus Mosiah Garvey, jenž 

v roce 1920 prorokoval nástup černého krále 

– mesiáše. Když byl pak v roce 1930 v Habeši 

korunován černošský císař Haile Selassie, 

znamenalo to pro mnohé jasné naplnění Gar-

veyho proroctví. Podle císařova předkoruno-

vačního titulu a jména – rás Tafari Makonnen 

– odvodili rastafariáni své jméno. Považují se 

za jeden ze ztracených izraelských kmenů, 

proto mají ve znaku judského lva. Dredy mají 

připomínat jeho hřívu. c

Rastafariánský 
zlatý lev 

Automatické 
nastavení hloubky 
pro Summa F

Stolové obráběcí plotry Summa F mají 

k dispozici nový nástroj pro automatické 

nasta vení hloubky nástroje. Automated 

Depth Control (ADC) patří k volitelné výba-

vě a výrazně zjednodušuje obsluhu. Lze jej 

objednat i pro již nainstalované stroje.

ADC zjednodušuje nastavení správné pozice 

při práci i po výměně bitu. Byl navržen pro 

deskové plotry, kde pomáhá rychle nastavit 

hloubku nástroje tak, aby dosáhl na povrch 

pracovní plochy, ale nepoškodil její povrch. 

Výsledkem je mnohem vyšší produktivita 

a přesnost při zpracování všech materiálů, jež 

jsou pro stroje Summa F doporučeny. Jedná se 

především o plasty a lepenky, pěnové desky, 

PVC, plexisklo, dřevo, hliníkové sendviče, 

bannery a textil. Tento nástroj je integrován 

v rámu stolového plotru. Po instalaci je kalib-

rován a je stále připraven k použití. c
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O kolik zvýší produktivitu výroby tapet řezačka Fotoba?

Automatické řezačky Fotoba XLT 170 WP 

jsou doporučovány pro všechny linky na 

výrobu digitálně tištěných tapet. O jejich 

výkonnosti a přínosu pro tiskaře svědčí 

měření, které firma vykonala u některých 

svých zákazníků. 

V rámci debaty ve stánku společnosti Fotoba 

na veletrhu Heimtextil 2017 jsme se dozvěděli 

podpořili jsme 
nanoušovy lumpárny

přímý potisk 
na letadla

zünd ukázal, jak 
zvládá kompozity

Knížka Nanoušovy lumpárny se na pultech 

knihkupectví objeví jen ve velmi omezeném 

počtu. Přesto jsme se rozhodli tento projekt 

multisenzorické knihy pro děti raného věku 

se zrakovým a kombinovaným postižením 

podpořit. 

Spolek ZEMĚ, z. s., který za ním stojí, nabízí ro-

dičům postižených dětí pomůcku, jež u dítěte 

rozvíjí zrakové i hmatové funkce a podporuje 

jeho tvořivost a fantazii. K dítěti přicházejí in-

formace více kanály (zrakem, hmatem), a má 

tak možnost dosáhnout lepšího porozumění. 

Kniha také jednoduchým způsobem ukazuje, 

jak si mohou rodiče s dítětem společně hrát 

a přitom rozvíjet zrakové vnímání a jak jej 

mohou seznamovat s různými předměty. 

Pomocníkem a průvodcem pro velké i malé je 

pruhovaný Nanouš. Je to popleta, a tak potře-

buje děti, aby mu s plněním úkolů pomáhaly. 

Přejeme Nanoušovi, aby si našel hodně ka-

marádů a vesele plnil své poslání – pomáhal 

dětem. c

Průnik inkjetu do různých průmyslových 

odvětví potvrzuje i skutečnost, že Airbus 

nabízí přímý potisk grafických motivů na le-

tadla již ve výrobě. Pro letecké společnosti 

jsou snadná identifikace jejich flotily a při-

tažlivý design důležitým marketingovým 

nástrojem.

Potisk je realizován v systému CMYK a ba-

revný motiv je chráněn vrstvou laku z pátého 

barevného kanálu. Matthias Otto, technolo-

gický manažer Airbusu, vysvětluje: „Touto 

technologií lze vytvářet barevné přechody 

a fotorealistické motivy, které by se nedaly 

realizovat technikou malby. V minulosti se 

využívaly potisknutelné samolepicí fólie, ty 

jsou však velmi namáhány velkými rozdíly 

teplot a tlaku a mají značně omezenou život-

nost.“ Přímý potisk je podle něj také mnohem 

rychlejší než malba a v leteckém průmyslu je 

čas tou nejcennější komoditou. c

Na veletrhu JEC World, který se uskutečnil 

14.–16. března 2017 v Paříži, představila spo-

lečnost Zünd inovativní řešení pro automati-

zované zpracování kompozitů.

Linka sestavená z obráběcího stolového 

plotru G3 M-1600 a spolupracujícího manipu-

lačního robota dosahuje výjimečné produkti-

vity a výkonnosti. Toto řešení lze jednoduše 

integrovat do automatizovaných výrobních 

postupů. S řeznou plochou 1330 × 1600 mm 

zvládne G3 M-1600 zpracování všech běžných 

předimpregnovaných vláken. Bez ohledu 

na typ kompozitního materiálu nabízí Zünd 

dokonalý, vysoce výkonný řezný nástroj pro 

každou aplikaci. Pro zpracování skleněných 

a uhlíko vých vláken je to robustní rotační 

nástroj Power – PRT, který je chráněn proti 

elektricky nabitým nebo abrazivním částicím 

prachu. Nástrojem lze řezat i materiály s níz-

kým bodem tání, aniž by došlo k jejich poško-

zení. Pneumatický oscilační nástroj – POT – je 

vhodný pro zpracování materiálů s buňkovou 

strukturou a tvrdých pěnových materiálů. 

Fréza R62 je zase ideální pro obrábění vytvr-

zených kompozitů. Manipulační robot UR, za-

jišťující třídění a vykládku obrobků, je natolik 

bezpečný, že pracoviště nemusí být ohrazeno 

bezpečnostní klecí, takže linka nezabere vel-

kou plochu. Odvětví zpracování kompozitních 

materiálů není pro obráběcí plotry Zünd no-

vinkou. Úspěšné instalace proběhly v odvětví 

automotive či oblasti konstrukce lodí. c

několik zajímavých výsledků měření 

výkonnosti těchto strojů v reálném provozu, 

zaměřeném na produkci digitálně tištěných 

tapet.

„Teoretické a praktické údaje o produktivitě 

se někdy mohou značně lišit,“ vysvětluje 

Ronaldo Rappi, specialista na řezačky Fotoba, 

a pokračuje: „Jeden z našich zákazníků, 

který se stále více zabývá tiskem tapet, 

změřil čas potřebný ke zpracování jedné role 

panelované grafiky vytištěné na stroji HP 

Latex 3000. Role měla šířku 160 cm a návin 

50 m. Zkušenému pracovníkovi trvalo ruční 

formátování pět a půl hodiny. Fotoba tuto 

práci zvládla za 50 minut.“ Dalším zajímavým 

zjištěním podle Rappiho bylo, že Fotoba 

za směnu nařeže více než 6500 m tapet 

o šířce 50 cm. c



 Bílá, černá 109 Kč/m2, barevné 119 Kč/m2, metalické 129 Kč/m2  

 Dlouhá životnost 7–8 let 

 Kvalitní, spolehlivé solventní lepidlo

 60 barev skladem již od 1 bm včetně módních pastelových odstínů

 Ideální tloušťka vinylového filmu pro snadné lepení 

 Nejlepší ceny na trhu 

 Univerzální využití pro všechny typy aplikací

polymerické fólie mAcal 9300 
Všechny výhody v jednom materiálu
Nové polymerické fólie MACtac jsou vhodné pro polepy dopravních 
prostředků stejně jako pro  náročné exteriérové i interiérové 
aplikace .  Díky příznivé ceně  vám umožní dosáhnout vyšší kvality, 
spolehlivosti a  životnosti u všech typů zakázek.  Ušetřete si náklady 
na skladování a starosti s orientací v  mnoha rozdílných řadách 
plotrových fóli í .  Zvolte si  univerzální mAcal 9300 ,  které zvládnou vše. 

Exkluzivně u HSW Signall, www.hsw.cz
objednávky: 212 220 701–2, e-mail: prodej@hsw.cz; brno@hsw.cz


