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Právě držíte v rukou horké letní číslo HSWinfo a nic nena-

svědčuje tomu, že by nadcházející letní měsíce měly být 

chladnější. Zvýšené teploty však kladou vyšší nároky nejen 

na náš organismus, ale i na stroje a materiály, které použí-

váme. Proto jsme rubriku Reklamace v tomto čísle věnovali 

tématu životnosti samolepicích fólií. 

V našem oboru se pohybuji už 25 let, a přesto mě neustále 

překvapují různé novinky a vylepšení i tam, kde už neočeká-

vám, že by se dalo vymyslet něco nového. Podobně se zřejmě 

cítil i ředitel patentního úřadu ve Washingtonu, když v roce 

1832 podal návrh na jeho zrušení a jako odůvodnění ve své 

žádosti napsal: „Všechno bylo vynalezeno a nic nového už 

nelze objevit.“ Dnes nám může připadat paradoxní hlavně 

to, že pan ředitel chtěl zrušit úřad, ve kterém byl zaměstna-

ný – a to jen proto, že mu to nedávalo smysl. Současné dění 

na úřadech (nejen) EU jde úplně jiným směrem, zde se spíš 

drží hesla „Vymýšlejme (si) cokoli bez ohledu na to, zda to má 

nějaký smysl“. Je dobře, že na rozdíl od úřadů EU si o smyslu 

a použití inovací v našem oboru (většinou) rozhodujeme my 

sami.  

Jedna z novinek v oblasti, kde jsem už žádný vývoj nečekal, 

je v segmentu rolových laminátorů. Konkrétně jde o čtyř-

válcový laminátor Neschen pro horkou a studenou laminaci, 

o němž si můžete přečíst na straně 15. Zajímavé jsou i různé 

drobné nástroje, které vyrábí firma Yellotools. Její novin-

ky představíme až v dalším vydání, ale už teď se můžete 

podívat například na vylepšený řezák BodyGuardTwin, 

který umí čistě vystřihnout přesný pruh podkladového 

papíru pod samolepicí fólií, nebo na „magnetická“ pravítka 

na sklo pro snadné lepení okenní grafiky. Funkce těchto 

dvou vychytávek je hezky vidět na www.youtube.com/

watch?v=lOeKefyRXGQi. 

Přeji vám hezké léto strávené případně i ve společnosti 

našeho časopisu. 

Jan Bejček 
redaktor HSW info
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ROzHOVOR 
THOmAS BAuERfEInD

Spokojený majitel 

nové tiskárny Durst 

Delta WT 250 Thomas 

Bauerfeind

K vysoké efektivitě 

tiskárny přispívá 

i automatizace 

podávání a odebírání 

archů

Durst Water 
Technology přináší 
nové trhy
Na veletrhu CEE International v Mnichově byla představena nová tiskárna k potisku vlnité lepenky 

a kartonu Durst Delta WT 250. Jejím prvním komerčním uživatelem je rakouská tiskárna Bauernfeind 

Print + Display. O své zkušenosti se s námi podělil její majitel Thomas Bauerfeind.

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

Provozujete ofsetové i digitální tiskárny. Kde vidíte 

prostor pro průmyslovou digitální produkci?

Ten je velmi široký. Provozujeme několik tiskáren Durst 

a produkujeme na nich prototypy obalů, ověřovací série 

obalů pro nové produkty a série malých zakázek od jednoho 

do 10 000 kusů. Hodně je taky reklamních displejů.

Proč jste si vybral nový Durst?

S tiskárnami Durst jsme velmi spokojeni. Je to náš sedmý 

stroj od tohoto výrobce a již od prvního jsme velmi spoko-

jeni s kvalitou tisku, servisem, a zejména s komunikací při 

hledání řešení našich potřeb. Vyhovuje nám i softwarové 

řešení, které velmi dobře komunikuje s naším firemním 

prostředím. 

Vaše tiskárna Durst Delta WT 250 je prvním komerčně na-

instalovaným strojem nové řady. Kde vidíte výhody Water 

Technology?

Byli jsme součástí testu této tiskárny, takže nebudeme zkou-

šet něco, co neznáme. Firma Durst je přesvědčena, že tato 

technologie dokáže změnit trh s produkty z vlnité lepenky. 

Jsem stejného názoru.

Máme i UV tiskárnu, ale mnoha klientům vadí odér, který se 

z tisků dlouho uvolňuje. Jako velkou nevýhodu UV techno-

logie vidím těžkosti při zpracování potištěného materiálu. 

Jsou lámavé, těžko se bigují a ohýbají. Okraje při výseku 

nevypadají dobře a majitelé prémiových značek jsou velmi 

nároční na každý detail. Tyto všechny nedostatky WT řeší.

Tiskárnu jsme nainstalovali v plné automatizaci. Je to kom-

paktní linka, která je menší než ofset nebo flexotisk, a umož-

ňuje nám pracovat se všemi výhodami digitálního tisku.

Co vám nová tiskárna přináší?

V první řadě nové zakázky. Nová technologie oslovila zákaz-

níky ze segmentu potravinářské výroby a kosmetiky. Stroj 

u nás pracuje ve třísměnném provozu a pozitivní ohlasy 

nás nutí objednat další stejnou tiskárnu. Odhad hovoří 

o nárůstu tržeb o 25 %.

Trh zkrátka velmi pozitivně reaguje na tisky bez zápachu, 

bez nebezpečí migrace a s ekologickými a zdravotními 

certifikáty. c

Durst Delta WT 250 
oslovil zákazníky ze 
segmentu potravinářské 
výroby a kosmetiky.

mailto:frantisek.kavecky@hsw.sk
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Vynikající vlastnosti 

latexových inkoustů 

demonstrovala 

prosvětlená 

stěna v čele 

stánku, vytištěná 

na průhledný 

materiál Neschen 

Window Grip

Náš stánek měl 80 m2. 

Na fotografii vlevo je  

z čelního pohledu.

Galerie osmnácti 

tiskových médií 

převážně pro 

interiérový design

Cílem naší expozice na veletrhu Reklama Polygraf bylo představit se jako spolehlivý průvodce světem 

technologií HP Latex. Ocenění odborné poroty Top Expo za nejhezčí stánek v kategorii 30–100 m2 nás 

samozřejmě potěšilo a přispělo k celkově dobrému pocitu, jejž jsme si z veletrhu odnesli.

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

Stánek pro nás připravila a zrealizovala společnost M-S-P, 

grafické návrhy použité na stánku stejně jako design pre-

zentovaných vzorků vytvořila naše grafička Hana Mannová.

PeSTRá PALeTA mATeRiáLů
Návrh stánku v maximální míře využil přednosti late-

xového tisku a materiálů vhodných pro tuto technologii. 

Největší plochu, imitaci betonových zdí, pokrývala PVC 

tapeta MACtac DecoFresco. Vynikající vlastnosti latexo-

vých inkoustů demonstrovala prosvětlená stěna v čele 

stánku, vytištěná na průhledný materiál Neschen Window 

Grip. Zadní stěna stánku pak byla galerií osmnácti různých 

materiálů pro interiérový design.

PřeD TiSKem i PO Něm
Tiskové technologie reprezentovaly latexové tiskárny HP 

Latex 570 a HP Latex 1500 s šířkou 1,6 a 3,2 metru. Pro rea-

lizaci úspěšného projektu je však třeba víc než jen kvalitní 

tiskárna. Expozici jsme proto koncipovali tak, aby návštěv-

níka provedla všemi důležitými aspekty výroby. Obě tiskár-

ny řídil rip Onyx – nejoblíbenější tiskový software na trhu. 

Výsledná kvalita zakázky je značně závislá na správné volbě 

Oceněný stánek

média. Výběr těch, která jsou určena převážně pro inte-

riérový design, si návštěvníci mohli prohlédnout v galerii 

materiálů. Své místo na stánku měla také dvě dokončovací 

zařízení – automatická řezačka Fotoba XLD 170 a laminátor 

Neschen ColdLam 1650. I tyto technologie jsou důležitým 

prvkem moderního provozu.

FiNiSHiNG Je v KURZU
Podle aktuálního celosvětového průzkumu polygrafické-

ho trhu drupa Global Trends report 2017 jsou zařízení pro 

finishing investiční prioritou. Za zmínku proto stojí i další 

stroj, prezentovaný tentokrát na sousedním stánku HP. Byla 

to námi dodaná automatická řezačka Fotoba FHS 42 PW, 

připojená v tomto případě k siglepass tiskárně HP PageWide 

8000 s produktivitou 30 archů formátu A1 za minutu. Takto 

výkonný stroj by jinak dokázal zahltit finishing ve výrobě 

už za několik minut.

Pokud hledáte cesty jak zefektivnit svůj provoz, obraťte 

se na HSW Signall. Máme zkušenosti z menších provozů 

i z produkční průmyslové výroby. Pro více informací pište 

na techno@hsw.cz. c

mailto:jan.bejcek@hsw.cz
mailto:techno@hsw.cz
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přEdSTAVujEmE 
TEcHnOLOgIE v pRAxI

Na veletrhu 

Heimtextil 2017 

vystavovaly 

společnosti Probo 

a Durst na jednom 

stánku 

Ve firmě Probo 

se spoléhají ve 

finishingu na 

stolové plotry Zünd, 

které vyhodnotili 

jako nejlepší

probo – fascinující 
tiskový provoz 

Téma zvyšování efektivity tiskových provozů je dnes více než aktuální. Na výhodu nižší ceny práce se 

dnes již nemůžeme spoléhat, protože konkurenční nabídky firem z vyspělých zemí jsou s našimi často 

srovnatelné. Jejich management dokázal maximálně využít potenciál technologií a vytvořit optimální 

workflow. Podívejme se na konkrétní příklad firmy, která již šest let roste tempem 30–40 % ročně.

Probo se na první pohled odlišuje od mnoha jiných 

poskytovatelů tiskových služeb. Svou produkci postavila 

na vlastním web-to-print řešení. „Při návštěvě firmy Probo 

máte pocit, že je to spíše IT firma než tiskový provoz. V kan-

celářích vidíte více lidí než v samotné výrobě, a to se jedná 

o podnik s plochou více než 2500 m2. Mají perfektní systém 

web-to-print, který si sami vytvořili a jenž jim umožňuje 

dokonalé sledování zakázky a různých statistik,“ neskrývá 

obdiv Marek Angelis, generální ředitel naší společnosti.

Mnoho firem považuje web-to-print za cestu k získání zaká-

zek od koncových klientů. V Probo to vidí jinak. Objednávka 

přes internet je sice jedinou cestou, jak u nich lze zakázku 

zadat, spolupracují však pouze s firmami, které jejich tisky 

prodávají koncovým zákazníkům. 

POUZe TiSKáRNy DURST A PLOTRy ZÜND
„Nejefektivnější průmyslové provozy současnosti musí být 

koncipovány jako inteligentní podniky,“ říká Erwin Postma, 

CEO Probo, a pokračuje: „Máme štíhlou flexibilní strukturu 

a ve vlastní režii řešíme řízení a kontrolu provozu. Vyvíjíme 

vlastní softwarová řešení, a proto potřebujeme spolehlivé 

technologie. Technologie Durst jsou v tomto ohledu špičkou 

na trhu nejenom díky technické spolehlivosti a kvalitě, 

ale i díky architektuře řídicího softwaru. Navíc výrobní 

program firmy Durst poskytuje špičkové tiskárny pro 

všechny důležité tržní segmenty. Ze stejného důvodu jsme 

se rozhodli pro stolové plotry Zünd. Nejsme jenom uživatelé 

těchto technologií, my je především včleňujeme do našeho 

systému, a tak by byl nesmysl pracovat s technologiemi 

různých výrobců. Základem našeho úspěchu je spolehlivé 

a flexibilní řízení provozu a management zakázek.“

V halách společnosti Probo najdete tiskárny Durst Rho 1312, 

Rho P10, rolové tiskárny Rho 512, Rho 312, Rhotex a Alpha. 

Všechny jsou kvůli zastupitelnosti vždy nejméně ve dvou 

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

mailto:frantisek.kavecky@hsw.sk
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V provozu 

společnosti Probo 

najdete především 

technologie značky 

Durst

Pro tiskárny HP 

Latex je rovněž 

dostatek práce

Textilní tisky z linky 

Durst Alpha

Potisk deskových 

a archových 

materiálů zajišťuje 

několik tiskáren 

Durst

kusech. Celkem jich je momentálně v provozu 12, další jsou 

objednané. Počet stolových plotrů Zünd je ještě vyšší, aby se 

zajistil hladký průchod dokončovacími procesy. Stroje jsou 

propojeny dopravníky a provoz je ve velké míře automati-

zován.

KvALiTNí mATeRiáLy PRO NíZKé ceNy
„Často nám kladou otázku, jaké materiály používáme, když 

dokážeme nabídnout nižší ceny než konkurence,“ usmívá se 

Erwin Postma. „Můžeme si dovolit pracovat pouze s kvalit-

ními materiály, protože naším nejcennějším artiklem je čas. 

Jakékoli zdržení z důvodu nekvalitního materiálu či poru-

cha jsou citelným zásahem do plynulosti výroby. Dosáhli 

jsme totiž stavu, že zakázky přijaté do 16.30 jsou expedovány 

následující den. Vývoj řídicího systému není uzavřený pro-

jekt. Každé dva týdny máme poradu, kde se analyzují data 

a navrhují vylepšení.“

TexTiL Je SKvěLá PříLežiTOST
První textilní tiskárna Durst Alpha na světě byla nainsta-

lována právě zde. Před půl rokem ji následovala druhá a ob-

jednaná je třetí. Přitom hovoříme o stroji s pracovní šířkou 

330 cm a výkonem 680 m/hod. „Je to excelentní stroj pro zce-

la nový trh interiérového a módního textilu,“ hodnotí Erwin 

Postma a dodává: „Skvěle zvládnutý Durst Textile Workflow 

System umožňuje jednokrokovou profilaci, pigmentové 

inkousty Alpha P pro potisk bavlny bez předúpravy a fixace 

jsou navíc pro potisk tohoto žádaného materiálu ideální. Ob-

jednávka třetí takto výkonné tiskárny za dva roky ukazuje, 

že jsme vstoupili na ten správný trh.“

BRZKé TeRiTORiáLNí ROZšířeNí
Zatím je firma Probo etablovaná pouze na trhu zemí Bene-

luxu, ale to se v dohledném čase změní. Pracuje se na jazy-

kových mutacích systému zadávání zakázek a hledají se 

partneři v dalších zemích. c

„Nejdůležitější je čas. Nemůžeme 
si dovolit pracovat s nekvalitními 
materiály, které by mohly 
narušit plynulost výroby.“                          
Erwin Postma, CEO Probo Sign.



David Hlaváč | konzultant pro průmyslový tisk | david.hlavac@hsw.cz
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VýSTROj A VýzBROj
p10 200/250 HS pLuS 

NáRůST PRODUKTiviTy O 40 %
Inovace stávajících modelů řady P10 umožnila 

výrazně zvýšit jejich rychlost tisku. Model 

Rho P10 200 HS Plus má pracovní šířku 205 cm 

a tiskne nyní rychlostí až 350 m2/hod. Model 

Rho P10 250 HS Plus má pracovní šířku 250 cm 

a potiskne až 400 m2/hod.  

SNížeNí SPOTřeBy O 15 %
Efektivitu výroby nezlepšuje jenom zvýšení 

rychlosti tisku, ale i snížení spotřeby inkous-

tu. Tato úspora dosáhla úrovně 15 %, aniž by 

ovlivnila kvalitu tisku a denzitu barev.

ANALyTicKé SLUžBy
Chcete vědět, kde máte v provozu své tiskárny 

Durst p10 200/250 HS plus

Na letošním veletrhu FESPA 2017 bylo představeno několik novinek. Dvojice hybridních tiskáren řady 

Rho P10 200/250 HS Plus je nejvýkonnější tiskovou technologií ve své třídě. Slovo Plus v jejich názvu 

představuje významná vylepšení. Kromě samotného spolehlivého tiskového stroje má nyní uživatel 

k dispozici další výhody. Společnost Durst rozšířila nabídku o nové služby, jako jsou prodloužení záruční 

lhůty, analytické funkce a virtuální podpora. 

rezervy? Jak na tom jste s efektivitou tisku? 

Analýza dat z tiskárny umožní nastavit ob-

sluhu tak, abyste optimálně využili náklady 

a dosáhli nejlepších výsledků. Díky virtuální 

realitě zase může technik provádět servisní 

zásah na dálku, s pomocí toho, kdo tiskárnu 

obsluhuje.

vOLiTeLNé PříSLUšeNSTví
Zakoupením balíku pro potisk vlnité lepenky 

lze tyto tiskárny využít v oblasti POP/POS 

displayů i obalů. Efektivita produkce se zvýší 

díky tříčtvrteční automatizaci v systému 

tisku z palety na paletu. Díky opci Heavy Duty 

Roll se dají potiskovat role médií o hmotnosti 

až 200 kg. 

OBOUSTRANNý TiSK
Řada Plus umožňuje svému uživateli tisknout 

ve standardní konfiguraci s rozlišením 1000 

dpi. Osazení inkousty CMYK v kombinaci 

s lc,lm, O, V a bílou poskytuje syté barvy 

s optimalizovanými odstíny. Vše je znásobeno 

přesným oboustranným tiskem, kontrolova-

ným senzory.

HAPTicKý TiSK
Reliéfní tisk je specialitou, kterou se chlubí 

několik výrobců UV tiskáren. Strukturova-

ného povrchu dosahují několikanásobným 

vrstvením tisku na daná místa. Haptický 

tisk u Durstu dokáže vytvořit reliéf v jednom 

průchodu. c

mailto:david.hlavac@hsw.cz
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VýSTROj A VýzBROj

DuRST p10 200/250 HS pLuS 

BRAiLLOvO PíSmO
Když uvážíme, kde všude legislativa požaduje 

označení pro nevidomé, je zřejmé, že funkce 

haptického tisku tu není jenom pro parádu. 

Využití najde však i při tisku reprodukcí ob-

razů. Díky povrchu imitujícímu vrstvy barev 

působí reprodukce velice přirozeným dojmem.

DeKORAce v OBcHODecH
Rámy k vypínání textilu jsou dnes natolik 

rozšířeny, že se staly standardním komuni-

kačním prostředkem. Umožňují snadnou 

a efektní výzdobu komerčních a veřejných 

prostor. 

veNKOvNí ReKLAmA
Být vidět je zásadou venkovní reklamy. A kaž-

dý chce být pochopitelně viděn v co nejlepší 

podobě, takže odolné UV tisky s vysokou 

kvalitou tisku a přirozeným podáním barev 

lahodí oku nejenom z dálky, ale i z blízké 

pohledové vzdálenosti. 

ciTyLiGHTy
Dokonale zářící syté barvy, hladké barevné 

přechody a přirozené pleťové odstíny jsou 

zárukou spokojenosti klientů tiskařů, kteří se 

rozhodnou pro tyto stroje. Nové funkce tisk 

grafiky pro prosvětlené aplikace usnadňují.

výSTAvNicTví
Tiskárna je vhodná k potisku všech typic-

kých materiálů používaných ve výstavnictví. 

Od samolepicích fólií přes přímý potisk desek 

až po textil. V současnosti zaznamenal tento 

obor oživení, takže přináší stále více objed-

návek.

PLAKáTy 
Plakáty jsou typickou aplikací pro velkofor-

mátový tisk. Možnost vysokého stupně auto-

matizace zajišťuje uživateli efektivní provoz 

a vysokou konkurenceschopnost v tomto 

segmentu.c

Typické aplikace
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TEcHNOlOgIE
ROLOvé TISkáRny

Letošní FESPA byla místem premiéry několika vylepšených tiskáren Durst. 

Ke svému původnímu názvu dostaly označení Plus. Na předchozí dvoustraně jste 

našli podrobnosti o hybridních flatbedech řady Rho P10 200/250 HS Plus. Teď se 

podívejme na rolové tiskárny.

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

Rolové tiskárny 
Durst plus

Existuje mnoho zakázek, kde je potřeba 

tisknout na role s šířkou 3,2 nebo pět metrů. 

Nejde přitom pouze o rostoucí objem digitálně 

tištěných zakázek pro segmenty, jako je vi-

zuální komunikace, POP/POS a Out of Home 

reklama. Digitální tisk se stále více uplatňuje 

i v oborech, jako je interiérový design. Na rolo-

vých tiskárnách se produkují tapety, textilní 

interiérové dekorace či textil pro čalounění 

nábytku. Tiskaři proto hledají spolehlivé 

a efektivní technologie. Odpovědí na potřeby 

trhu jsou vylepšené rolové tiskárny Durst.

DURST RHO 512R PLUS
Tiskárna s pracovní šířkou pět metrů je 

vlajkovou lodí segmentu rolových tiskáren 

Durst. Novinka nabízí využití pro širší spek-

trum aplikací. Došlo ke zvýšení produktivity 

na úroveň 400 m2/hod v režimu high-speed 

a stroj dostal integrovaný systém pro řezání. 

To znamená, že vytištěnou zakázku můžete 

odebírat přímo ze stroje k dalšímu zpracování 

a nemusíte čekat, až se dotiskne celá role. 

Model je připraven pro zavádění velkých rolí 

připojením externí jednotky Big Roll. Volitel-

ně může být vybaven funkcí pro potisk dvou 

nebo tří rolí.

DURST RHO 312R PLUS
Kompaktnější verzi rolové tiskárny nabízí ten-

to model s pracovní šířkou 3,2 metru. Posky-

tuje maximální výkon 274 m2/hod v režimu high-speed a 128 m2/hod v běž-

ném produkčním módu. Stroj má rovněž integrovaný systém pro řezání 

role a je kompatibilní s jednotkou Big Roll. Volitelně může být vybaven 

funkcí pro potisk dvou rolí.

FiNe ART móD
Schopnost tisknout v rozlišení větším než 1200 dpi spolu s možností 

rozšířit základní osazení CMYK o další volitelné barvy výrazně rozšiřuje 

využití těchto tiskáren k mnoha náročným aplikacím.

DURST ANALyTiScS
Nové softwarové řešení je nyní součástí operačního systému Durst. 

Poskytuje možnost preventivní služby, která zaručí provozuschopnost 

tiskáren sledováním důležitých parametrů a aktivními servisními opat-

řeními. Při zachování podmínek nových servisních smluv je poskytována 

prodloužená záruka na 36 měsíců. c

Tisk pleťových tónů 

ve Fine  Art módu 

a zářivé barvy 

díky přidaným 

volitelným 

inkoustům  najdou 

uplatnění při 

výrobě náročných 

aplikací. Produkci 

tapet  nahrává  

průmyslová šířka.

Durst Rho 512R Plus

mailto:frantisek.kavecky@hsw.sk


Plně automatická 

inicializace nástrojů 

je neuvěřitelně 

rychlá a precizní 

Zünd dokáže 

zpracovat 

mimořádně široký 

rozsah materiálů  

od kůže a textilu 

přes lepenku, 

akrylát, pěnové, 

PVC či kompozitní 

materiály až 

po hliníkové 

sendviče

Zünd D3  – Zünd 

Board Handling 

System umožňuje 

díky plně 

automatickému 

nakládání 

a vykládání 

materiálu 

nepřetržitý provoz 

24/7 s minimální 

obsluhou

TEcHNOlOgIE
STOLOvé pLOTRy

Od začátku roku jsme společnost Zünd našli na třech veletrzích. Pro výrobce reklamy je samozřejmě 

nejzajímavější FESPA 2017, ale určitě je potřeba zmínit veletrhy Interzum 2017 pro výrobu nábytku 

a interiérový design a Texprocess 2017 pro oděvní výrobu a zpracování textilu, kde si značka drží svou 

čelnou pozici již léta. Ostatně z těchto zkušeností profitujeme i my v signmakingu.

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

Všestrannost stolových plotrů a jejich uplatnění v různých odvětvích 

vyjadřuje i počet výstav, které firma ještě letos absolvuje po celém světě. 

Bude jich ještě 17, a to v oblasti grafického, obalového, textilního a kožeděl-

ného průmyslu. Nebude chybět signmaking ani formátování kompozit-

ních materiálů a další speciální oblasti.

FiNiSHiNG Je TOP
Klesající počty výtisků v zakázkách, rostoucí poptávka po individualizaci 

a celkový trend digitalizace různých průmyslových oborů jsou vodou 

na mlýn výrobců dokončovacích technologií. Podle nejnovějších výsledků 

celosvětového průzkumu drupa Global Trends jsou právě dokončovací 

technologie nejčastěji plánovanou investicí.

Úzké hrdlo finishingu, na které již dlouho upozorňujeme, začíná vnímat 

stále více firem. Zünd na veletrhu FESPA ukázal mnoho zajímavých řeše-

ní tohoto problému.

LASeRem NA TexTiL
Formátování textilu bylo vždy silnou stránkou stolových plotrů Zünd, 

využití pracovního modulu s laserem však ještě více usnadnilo práci 

v některých oblastech. Vysoká rychlost řezu, zatavení okrajů, které se díky 

tomu netřepí a v mnoha případech je není třeba obšívat, jsou přínosem 

Zünd 
udivuje všestranností

pro výrobu vlajek a zpracování většiny synte-

tických tkanin.

FRéZA Rm-L 
Nový frézovací modul se s velkou chutí pouš-

těl do hliníkových desek, tlustého akrylátu 

i do dřeva. Předvedená efektivita a kvalita 

řezu dokázaly, že slíbený nástroj pro vysoký 

výkon je již na světě.

DvA Je více Než JeDeN
Zvýšení produktivity si nejlépe představíme 

u typické, běžné operace. S tvarovým ořezem 

si sice poradí každý malinký řezací plotřík, ale 

jak zvládnout tisícový náklad samolepek? Prá-

vě tuto operaci si v Zündu zvolili jako ukázku 

toho, co dokáže model D3 se dvěma samo-

statně pracujícími rameny a automatickým 

posuvem média. Po prezentaci bylo každému 

z oboru jasné, že tento plotr hravě zvládne 

kilometry média. c

HSWINFO ČERVEN 2017       9

mailto:frantisek.kavecky@hsw.sk


10  HSWINFO ČERVEN 2017       

Na konci března 2017 se uskutečnily dvě prezentace, které přiblížily novinky z naší nabídky zákazníkům 

v Bratislavě a Ostravě. Hotel Bratislava a Clarion Congress Hotel Ostrava se tak staly 28.  a 30. března 2017 

místem setkání výrobců reklamy a digitálních tiskařů.

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

Program byl sestaven do několika bloků. Ten první byl vě-

nován tiskárně na trička Mutoh VJ 405GT. Pak se návštěvní-

ci seznámili s nejnovější generací latexových tiskáren od HP, 

reprezentovanou modelem HP Latex 315. Velmi zajímavé 

bylo představení nové UV technologie, kterou společnost 

HSW Signall právě uvádí na trh.

SiGNRAceR ZAUJAL
Švýcarské tiskárny Signracer jsou konstrukčně koncipo-

vané do dvou linií. První tvoří tiskárny s pevným stolem, 

reprezentované například strojem Signracer 3116 LED, 

a druhou tiskárny typu roll-to-roll. Tiskárna Signracer 

3200 H-LED je rolová tiskárna s pracovní šířkou 3,2 metru. 

Přitažlivou ji kromě příznivé ceny a vysoké kvality tisku 

dělá i UV LED technologie, díky které se na ní dají potisk-

nout i materiály citlivé na teplo. „Zájem o švýcarské stroje 

Signracer potvrdil naše přesvědčení, že na trhu je pro tento 

typ technologií prostor,“ řekla po prezentaci Hana Šrám-

ková, která působí jako obchodní manažerka pro region 

západního Slovenska.

Samostatný tematický blok tvořily nové materiály pro 

interiérový design s důrazem na rodinu materiálů Neschen 

Easy Dot, vliesové tapety s hladkým i strukturovaným 

povrchem a textilie Pongs.

TexTiL v iNTeRiéRU JiNAK
Zvykli jsme si na digitálně potištěné závěsy, ubrusy i potahy 

židlí a sedaček. Teď je tu však něco nového. „Systém Descor 

je určen k napínání textilu v interiérech,“ vysvětluje Jan 

Vojta, produktový manažer pro oblast materiálů. Umožňuje 

podle něj vytvořit elegantní textilní podhledy nebo velko-

plošné dekorace stěn. c 

REpORTáž 
HSW ROADSHOW

Technologická 
     roadshow HSW

Návštěvníci se 

zaujetím sledovali  

výklad našeho 

technického 

specialisty Václava 

Poselta o přípravě 

dat pro Mutoh VJ 

405GT k potisku 

nejen bavlněného 

textilu

Vzorky vytištěné 

na švýcarské UV 

tiskárně Signracer 

1600 H-LED vzbudily 

pozornost zejména 

díky vysoké kvalitě  

tisku. Nespornou 

výhodou LED 

technologie je 

možnost tisknout 

i na materiály citlivé 

na teplo.

mailto:frantisek.kavecky@hsw.sk


Novinkou u řezaček 

Fotoba řady XLD 

je schopnost 

formátovat textilní 

média
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TEcHNOlOgIE
ZAříZEní pRO fInISHIng

Provozovatelé výkonných roll-to-roll tiskáren nedají na automatické řezačky ve svých provozech dopustit. 

Silnou zbraní stolních plotrů je zase jejich univerzálnost. Někdy může rozhodnutí o investici do řezačky 

namísto do stolního plotru ušetřit firmě hodně pěněz. 

Dokáže fotoba 
nahradit 
stolní plotr?

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

Stroje jako legendární TurboJet nebo single pass tiskárny 

HP PageWide by bez návaznosti řezaček Fotoba dosahovaly 

jenom zlomku své efektivity. Pro mnoho firem se ale finanč-

ně náročnější investice do stolního plotru Zünd zdá výhod-

nější. Kromě rychlého pravoúhlého ořezu totiž získají řadu 

funkcí univerzálního obráběcího zařízení. Na jednom stroji 

tak dokážou zpracovat desky, karton a vlnitou lepenku. 

S rostoucím objemem výroby však nakonec dojde k zahlcení 

i tak výkonných strojů, jako jsou stolové plotry Zünd.

POmůže ANALýZA
„Mnoho zákazníků uvažovalo o zakoupení druhého stolního 

plotru,“ říká Rolando Rappi, konzultant společnosti Fotoba, 

„když jsme však udělali analýzu zakázek, které na svém 

plotru formátují, došli jsme k číslu 40–60 % pravoúhlé grafi-

ky na flexibilních médiích. Když se tato část finishingu pře-

sune na řezačku Fotoba, uvolní se značná kapacita stolního 

plotru a potřebná investice je přitom mnohem nižší.“

FOTOBA ZvLáDNe i TexTiL
Konstrukční oddělení společnosti Fotoba vždycky pružně 

reagovalo na poptávku trhu.  „Zvládli jsme vyrobit stroj 

speciálně pro TurboJet, připravili řezačku pro tisky ze strojů 

s šířkou 3,2 metru, vyřešili formátování tapet i tisků z vyso-

ce výkonných single pass tiskáren a dnes zvládáme i textil,“ 

pokračuje Rolando Rappi.

Stále rostoucí objem tisku na textil narážel na omezení 

ve finishingu. Na klasických řezačkách určených pro papír 

textil zpracovat nešlo, protože jeho roztažnost ve všech 

směrech znemožňovala přesný řez.

Konstrukční řešení řezné plochy a vedení média umožnily 

napnutí a fixaci textilu, a tak dnes lze textil formátovat 

na strojích řad Fotoba XL i XLD.

NAKONec BUDe i DALší ZÜND
Po reorganizaci finishingu se u mnoha zákazníků podle Ro-

nalda Rappiho uvolnily prostředky pro investici do nových 

tiskáren a objem výroby se navýšil do té míry, že se dalšímu 

stolnímu plotru nakonec nevyhnuli. Počet zaměstnanců 

ve výrobě se ale nenavyšoval, často se dokonce snížil. c

Toto jsou typické 

apliklace, které 

nemusí formátovat 

stolní plotr

mailto:frantisek.kavecky@hsw.sk


mEdAIlON 
STřEDní škOLA mEDIáLní gRAfIky A TISku

Polygrafie byla dlouhá desetiletí rodinným povoláním, 

kdy se na škole střídaly generace. Dnešní doba tuto tradici 

trochu narušila. „Mladým lidem se moc nezamlouvá práce 

v montérkách a svou budoucnost vidí především u klávesni-

ce počítače,“ tvrdí Jozef Dudáš, jednatel této soukromé školy, 

a pokračuje: „Této představě odpovídají především studijní 

obory končící maturitou – grafický design, multimediální 

grafika a učební obor grafik. Daří se nám ale pokračovat 

i s výukou polygrafických oborů, jako je maturitní obor 

operátor tiskových technologií a učební obory knihař 

a tiskař.“ škola, jak říká, poskytuje také možnost vystudovat 

nástavbu s maturitou v oboru polygrafický průmysl.

šKOLNí vyBAveNí
Učebny grafiků mají k dispozici téměř sto počítačů platfor-

my PC i Mac s nejmodernějším grafickým softwarem, který 

škola průběžně obnovuje. Aktuálně je to cloudový progra-

mový balík Adobe CC Master Collection, PitStop Pro 13, pro-

gram pro archovou montáž PLDA nebo software pro tvorbu 

3D grafiky a animací Cinema 4D R18. Pro výuku tisku využí-

vají žáci moderní tiskové stroje, které najdete v komerčních 

tiskárnách s obratem desítek milionů korun. Pro finální 

knihařské práce je zde plně vybavená knihařská dílna. Dále 

pak fotoateliér se softboxy a stolem s nekonečným pozadím, 

externí flashe a profesionální fotoaparáty značky Canon. 

Škola má zázemí pro poskytování kompletních služeb 

v oblasti tvorby komerčních tiskovin a na jejich realizaci 

se podílejí sami studenti. „Práce na konkrétních zakázkách 

je pro studenty nejlepším kontaktem s praxí. Mohou vidět 

nároky zákazníka, seznámit se s jeho argumenty a pochopit, 

že termín je svatá věc,“ vysvětluje Jozef Dudáš.

vycHOveJTe Si NOvé ZAměSTNANce
Absolventi školy najdou uplatnění v grafických studiích, 

reklamních agenturách, vydavatelstvích a nakladatelstvích, 

tiskárnách a knihárnách. „Velký důraz klademe na praktic-

ké vyučování,“ říká Jozef Dudáš. Studenti podle něj získají 

během studia přes 2500 hodin odborné praxe ve škole 

i firmách. „Po jistém období útlumu stále více firem hledá 

pro své provozy kvalifikovanou sílu, a proto je velmi účelné 

spolupracovat s námi v oblasti odborné praxe,“ dodává Jozef 

Dudáš. Pokud student a firma vidí možnost budoucí spolu-

práce, dá se společně pracovat na profilaci studenta, a získat 

tak v budoucnu zaměstnance, který ihned zapadne do týmu.

SOciáLNí ROZměR STUDiA
Škola přistupuje odpovědně ke všem svým činnostem. 

„Snažíme se pomáhat studentům, zaměstnancům i lidem 

z okolí. Studují u nás svěřenci z několika dětských domo-

vů a díky velké trpělivosti Milana Novotného, našeho 

vedoucího oboru knihař, jsou našimi absolventy i zdravotně 

postižení. Ocenil nás za to Jedličkův ústav, jehož absolventi 

u nás vystudovali. Obdrželi jsme také Cenu za dlouhodobou 

pomoc lidem s autismem od společnosti APLA,“ uzavírá 

Jozef Dudáš. c

www.medialnigrafika.cz

Střední škola mediální grafiky a tisku staví 

na 65leté tradici. Je nástupcem Středního 

odborného učiliště polygrafického a Střední školy 

polygrafické Praha. Zůstává nositelem stavovské 

hrdosti povolání tiskař, které si svou výjimečnost 

zachovalo od doby vynálezu knihtisku. Doba se 

však mění a prim začíná hrát grafika.

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

Titulní strana:

Reprodukční grafik  

pro média –David 

Řezníček, 2. ročník, 

Desiigner, 2017

Reprodukční grafik  

pro média – Irena 

Hynková, 4. ročník, 

Feeling good, 2012
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mEdAIlON

STřEDní škOLA mEDIáLní gRAfIky A TISku

Reprodukční grafik  pro média – Jakub Kněžínek, 

2. ročník, 3D, 2017

Reprodukční grafik – Tereza Kopecká, 

2. ročník, Foto, 2017

Reprodukční grafik  pro média – Kristýna 

Habermannová, 4. ročník, Foto, 2011

Reprodukční grafik  pro média  – Monika Blažková, 

4. ročník, Okna, 2013

Reprodukční grafik – David Havel, 

3. ročník, 3D, 2017

Reprodukční grafik  pro média – Martin Listík, 

4. ročník, Students art catalog, 2016

Reprodukční grafik  pro média – Kristýna Pšeničková, 

2. ročník, Sticker MockUp, 2017
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mEdAIlON 
STřEDní škOLA mEDIáLní gRAfIky A TISku

Reprodukční grafik  pro média – David Řezníček , 

2. ročník,  Cat, 2017

Reprodukční grafik  pro média  – Martin Polášek, 

4. ročník, Cube, 2012

Reprodukční grafik  pro média – Dominik Řezníček, 

2. ročník, Houba, 2017

Reprodukční grafik  pro média – Kristýna 

Habermannová, 4. ročník, První pokus, 2011

Reprodukční grafik  pro média – Lukáš Dvořák, 

2. ročník, Pantheon, 2017

Reprodukční grafik  pro média – Eliška Peprníčková, 

3. ročník, Kresba, 2017



Kvalitní laminátor 

by měl dokázat 

zalaminovat celou 

50metrovou roli 

s odchylkou 1–2 mm

TEcHNOlOgIE
ZAříZEní pRO fInISHIng

V poslední době znovu registrujeme zájem o horké laminátory. V některých 

případech má horká laminace stále své opodstatnění, zejména pokud jde 

o nízkou cenu vstupního materiálu, která začíná již okolo 3 Kč/m2. 

Čtyřválcový 
laminátor
neschen 
Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz

Ovšem horké laminování má i omezení, a tak je téměř vždy 

potřeba střídat horkou a studenou laminaci podle typu 

zakázky. V provozech vybavených jen jedním laminátorem 

je takové střídání problém, protože je třeba čekat na vy-

chladnutí nebo zahřátí válců. Čekání bývá velmi dlouhé, 

řádné vychladnutí trvá vždy několik hodin a hodnou chvíli 

si počkáte i na opětovné zahřátí  Kvůli těmto prostojům se 

ve vytížených provozech taková změna během jedné směny 

vůbec nevyplatí.

RycHLá ZměNA TePLOT váLců
Řešením jsou buď dva laminátory, anebo jeden univerzální 

čtyřválcový Neschen Hotlam DH 1650, který byl představen 

na veletrhu Fespa minulý měsíc. Jde v podstatě o laminátor 

s jednou sadou válců pro horkou laminaci a druhou sadou 

pro studenou. Po horké laminaci lze jednu sadu válců odsta-

vit a laminovat pomocí druhé sady a naopak.

výHODy čTyř váLců
Nejvíce komunikovanou výhodou takového laminátoru je 

samozřejmě okamžitá změna laminace z horké na studenou 

bez prostojů. To však není  jediné, co nový laminátor přináší. 

Jako dalšíš možnost urychlení práce se nabízí kombino-

vaný provoz s nasazením dvou laminací zároveň (matnou 

a lesklou atp.). K dispozici je i další novinka v podobě 

automatického ořezávání laminace, už  nikdy tak nebudete 

muset řešit problém týkající se laminace širší, než je tiskový 

materiál.

SPOLečNé A OvěřeNé PRvKy 
Stroj využívá čtyři stejné, velmi robustní válce s pneuma-

tickým přítlakem a oboustranným vyhříváním pro jeden 

pár (spodní a horní válec) až na 160 °C. jeho součástí  je 

oboustranné ovládání se dvěma nožními pedály, speciální 

programovatelné funkce automatického zastavení, přesné 

nastavení zdvihu válců, odměřování spotřebovaného mate-

riálu a další funkce, které již obsahoval předchozí dvouvál-

cový model Neschen Hotlam 1650, který je stále v prodeji .

HmOTNOST Je PřímO úměRNá ODOLNOSTi 
STROJe
Při nasazení takového stroje je pochopitelně třeba počítat 

s jeho vyšší hmotností, která dosahuje 750 kg, a s mírně 

většími rozměry. Při vývoji laminátoru byla totiž na prvním 

místě kvalita laminace a dlouholetá odolnost před snahou 

o úspornou konstrukci a extrémně nízkou cenu. Velké 

společnosti tak dostanou laminátor, který jim ušetří prostor, 

zvýší produktivitu práce a bude sloužit po celou dobu před-

pokládané životnosti stoje, což je patnáct let. 

V případě dotazů k tomuto stroji prosím pište na e-mail: 

jan.bejcek@hsw.cz. Informace najdete též na http://www.ne-

schen.de/en/product/new-neschen-hotlam-1650-doubleh/. c

NESCHEN HotLam 

1650 DoubleH
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Autům válce ubývají, 
v Neschenu naopak 
válce přidali.

mailto:jan.bejcek@hsw.cz
mailto:jan.bejcek@hsw.cz
http://www.neschen.de/en/product/new
http://www.neschen.de/en/product/new
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Negativem plasticizérů je jejich putování (migrace) na po-

vrch materiálu. Tam mohou vytvořit vrstvu, která mění 

smáčivost povrchu, a to se v tiskové praxi projeví fleky 

hlavně v jednobarevných plochách nebo pravidelnými 

pruhy v tisku způsobenými vodicími válečky tiskárny. Že 

se jedná o plasticizéry, lze zjistit jednoduše – když materiál 

před tiskem očistíme izopropylalkoholem, jev se na očištěné 

ploše neprojeví. Obecně se uvádí, že se problém může objevit 

u materiálů dlouho skladovaných nebo vystavených při 

skladování vyšší teplotě.

HP řešeNí
Výrobce tiskáren společnost HP se u nových modelů latexo-

vých tiskáren HP L560/570 snaží problém řešit. Potiskovaný 

materiál vstupuje do tiskárny přes kovový válec, jenž se dá 

nově zaměnit za čisticí válec (v originále wiper roller). Je to 

trubka potažená pěnovým materiálem, která potiskované 

médium před tiskem otírá. Po vložení čisticího válce tis-

kárna detekuje novou konfiguraci a zapne motorek otáčení, 

zároveň se sleduje a zobrazuje počet metrů tisku s tímto 

čističem. Životnost čisticího válce je zhruba 30 rolí po 50 m.

jAK NA TO 
cHyBy v TISku

problém s plasticizéry 
a jeho řešení s Hp Latex 570

Pro reklamní výrobu se jako jedny z hlavních materiálů používají PVC fólie a bannery. Jedna ze složek, 

které se do nich při výrobě přidávají, jsou změkčující látky – plasticizéry. Bez nich je PVC tvrdý, neohebný 

a nedá se použít pro výrobu materiálů k potisku. 

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

JAK TO FUNGUJe v PRAxi
Tolik teorie, ale jak je to v praxi? Jednoduše to funguje. Měli 

jsme v HSW na testování reklamovanou roli PVC banneru, 

na níž se tyto problémy projevovaly. HP latexové tiskárny 

mají profilované přítlačné válečky posunu materiálu z tvr-

dého plastu. Na potištěné ploše se pak projeví plasticizéry 

jako klikatá stopa, někdy označovaná jako „zmijí stopa“. Jev 

je dobře vidět na jednobarevných plochách, tak jsme zkusili 

tmavěšedou barvu. Bez čističe byla „zmije“ dobře patrná (viz 

první foto). Po zastavení tisku byl vložen čisticí válec (wiper 

roller) bez vyjmutí materiálu. Další navazující kus tisku 

nejprve znova obsahoval plasticizéry, neboť čisticí válec je 

umístěn zhruba 30 cm před začátkem tisku. Pak vjel pod 

tiskový vozík materiál ošetřený rotujícím čističem a „zmije“ 

byla pryč (viz druhé foto).

Je vidět, že HP se u svých „latexů“ skutečně snaží pomoci 

uživatelům s tiskem i na levné bannery a PVC fólie, kde se 

problém vyskytuje nejvíce. Teď jen musíme počkat na ode-

zvu z praxe, první latexové tiskárny řady 500 jsou již v pro-

vozu u našich zákazníků a ke všem jsme dodali i čisticí tyč. c

Se stíracím 

válcem dosáhnete 

na levnějších 

bannerech 

a vinylech  vysoce 

kvalitního 

výsledku  podobně 

jako na drahých  

materiálech 

Bez stíracího válce 

byla „zmije“ dobře 

patrná (nahoře), po 

jeho použití  zmizela

Vpravo je vidět 

detail klikaté stopy

mailto:vaclav.poselt@hsw.cz
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kDO JE kDO 
v HSW SIgnALL

Další členka našeho týmu pracuje rovněž 

v brněnské pobočce na stejné pozici jako Lena. 

V HSW je od roku 2014.

Telefonní prodej vyžaduje hodně komunika-

ce. Zůstane ti dost slov i pro soukromý život?

Bohužel (pro mé nejbližší) ano. 

Existuje něco, co ti dokáže vzít řeč?

Ano, cokoliv, nad čím zůstává rozum stát…

Co se ti na signmakingu nejvíc líbí?

Prostě signmaking. Pro mě něco nového, zají-

mavého, do roku 2014 absolutně neznámého.

Sabina Ježová

Lena pracuje na pozici telefonního prodejce 

v brněnské pobočce a po hlase ji znají přede-

vším zákazníci z oblasti severní Moravy. Před 

nástupem do HSW Signall pracovala ve vel-

koobchodě se stavebním kováním. Principy 

obchodu jsou sice všude stejné, ale nutné 

vědomosti o signmakingu musela absorbovat 

velmi rychle. 

Když ses ucházela o místo u dodavatele 

technologií a materiálů pro signmaking, co 

sis pod tímto slovem představovala?

První, co mi problesklo hlavou, bylo slovo 

billboard. Pilně jsem ale hledala na internetu 

a rychle jsem zjistila, že signmaking je velmi 

široký pojem se spoustou zajímavých aplikací. 

Máš radši přímý, nebo telefonní prodej?

Přímý, protože telefonní mi připadá těžší. Ko-

munikace se zákazníkem vyžaduje velké sou-

středění a sebekontrolu. Lidé po hlase poznají, 

zda se usmíváte a těšíte se na ně, nebo ne.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Současná moderna.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Žákovská knížka.

Nejoblíbenější jídlo: 

To, které nemusím 

vařit.

Záliby: 

Kolo.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Co tě nezabije, to tě 

posílí.

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Rodina, oheň, 

alkohol.

ANKeTA

Oblíbená hudba: 

Od každého něco, 

ale nejvíc „španělské 

rytmy“.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Zeptej se mě za 30 let. 

Stíhám číst pouze 

články a publikace 

týkající se mých 

koníčků.

Nejoblíbenější jídlo: 

Dobré a pikantní!!!

Záliby: 

Kynologie, jezdectví 

a vše kolem. 

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Život je jako 

bonboniéra. Nikdy 

nevíš, co ochutnáš…

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Pouze jednu – 

všechny, které mám 

zde.

kdo je kdo?

Lena přibylová
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přEdSTAVujEmE 
TEcHnOLOgIE u nAšIcH kLIEnTů

Pracovní šířka 3,2 metru, rozumné náklady na tisk, výkon na úrovni 48 m2/ hod v interiérové kvalitě, 

a především certifikáty zdravotní nezávadnosti byly nejdůležitějšími argumenty pro investici do tiskárny 

HP Latex 1500. Ve společnosti Matrix Media přesně věděli, co od nové tiskárny očekávají

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

Zákazníka 
osloví design

Firma má bohaté zkušenosti s předchozími generacemi 

latexových tiskáren, a proto jasně definovala, co od nového 

stroje očekává. „Latexový tisk nám otevírá cestu k ná-

ročným aplikacím, kde není důležité honit objem tisku,“ 

vysvětluje Jiří Topinka, ředitel společnosti Matrix Media, 

a pokračuje: „Potřebujeme u nich však nejenom vysokou 

kvalitu, ale i přesnost.“ Ta byla podle něj u předchozích 

generací velkým problémem kvůli teplotnímu namáhání 

média při sušení. Většinu tisků na latexu totiž firma rea-

lizuje pro krátkou pohledovou vzdálenost a u panelované 

grafiky je natažení byť jen o několik milimetrů v detailech 

navazování grafiky již patrné. Tento nedostatek se u tiská-

ren třetí generace výrazně zlepšil. „Potřebovali jsme se ale 

posunout dál i v šířce tisků, takže model HP Latex 1500 nám 

plně vyhovoval. Vybrali jsme si jej pro optimální poměr ceny 

a výkonu. Výkonnější modely bychom prakticky ani nevy-

užili. Soustřeďujeme se na individuální projekty, kde je tisk 

sice důležitou, ale ne nejvýznamnější částí. Pokud dokážete 

vytvořit jedinečný design, musíte ho samozřejmě vytisk-

nout na dobrý materiál a ve vysoké kvalitě. Zákazníka ale 

osloví jako první samotný design a vizualizovaný návrh,“ je 

přesvědčen Jiří Topinka.

STáLe více mATeRiáLů
Latexová technologie nachází stále širší uplatnění. Výrobci 

tiskových materiálů, ale i designéři a architekti hledají stále 

nové možnosti, kam tisk aplikovat a vytvořit něco výjimeč-

ného. „Pokud chcete klientům nabídnout výjimečné návrhy, 

musíte si být jisti, že na daném materiálu tisk vydrží a ne-

omezí užitné vlastnosti předmětu nebo prostoru. Latexová 

technologie a stále se objevující nové materiály tuto jistotu 

poskytují,“ uzavírá Jiří Topinka. c

Ukázky realizace 

výzdoby designového 

obchodu s bytovými 

doplňky. Všechny 

tapety byly tištěny na  

tiskárně HP Latex 1500.

„U latexového tisku není 
nejdůležitější výkon, ale schopnost 
realizovat projekty s vysokou 
mírou přidané hodnoty.“ 
Jiří Topinka, ředitel společnosti 
Matrix Media

mailto:frantisek.kavecky@hsw.sk


Na našem stánku na 

veletrhu Reklama  

Polygraf jste mohli 

vidět několik desítek 

typů materiálů 

potištěných 

latexovou 

technologií

Ve srovnání s jinými 

velkoformátovými 

technologiemi jsou 

latexové tiskárny 

velmi spolehlivé 

a bezúdržbové, 

občasný servis však 

potřebují také

přEdSTAVujEmE
HSW SIgnALL v ČíSLEcH

Průzkum spokojenosti zákazníků s kvalitou servisních služeb HSW Signall dopadl velmi dobře. Společnost 

HP komunikovala přímo se zákazníky a ověřovala si jejich spokojenost s poskytovanými službami. Průzkum 

trval průběžně dva roky a zákazníci s technologií HP Latex nám přidělili devět z deseti možných bodů.

víme jak 
(a máme to ověřeno)

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

Globální korporace mají své kontrolní systémy velmi dobře 

propracované. Průzkum spokojenosti zákazníků je sice 

vnitřním mechanismem HP, ale je nastaven tak, aby bylo 

zajištěno nejenom prověření servisního partnera, ale aby se 

omezila  i jakákoli možnost personální vazby s regionálními 

strukturami. Naše zákazníky kupříkladu kontaktoval tým 

HP z Austrálie, aniž by komunikoval s námi.

98% úSPěšNOST SeRviSNícH ZáSAHů 
Podle výsledků průzkumu jsou naši zákazníci se službami 

servisního týmu velmi spokojeni a úspěšnost servisních 

zásahů dosáhla hodnoty 98 %. Status servisního partnera 

společnosti HP máme již přibližně 20 let. K jeho získání 

bylo potřeba prokázat dostatečné personální a materiál-

ní zázemí a v průběhu celého tohoto období osvědčovat 

vynikající odbornou připravenost. Náš servisní tým má 

nyní deset techniků, kteří jsou pravidelně školeni u výrobců 

námi dodávaných technologií a ročně vyřeší průměrně 1500 

servisních požadavků.

STAvíme NA ZKUšeNOSTecH
Společnost HSW Signall na náš trh k 1. 4. 2017 úspěšně 

nainstalovala 1496 zařízení pro velkoformátový tisk a jeho 

dokončování. Od uvedení první generace latexových tiská-

ren v roce 2008 jsme jich dodali na trh 176 a tento počet se 

neustále zvyšuje. Technologie HP Latex je díky své odolnos-

ti, vysoké kvalitě a zdravotní nezávadnosti nejuniverzálněj-

ším řešením pro velkoformátový digitální tisk. 

Uvedené skutečnosti potvrzují, že HSW Signall je opravdu 

spolehlivý průvodce světem technologií HP Latex. c

Tisky z latexových 

tiskáren jsou 

vhodné pro velkou 

řadu aplikací nejen 

v oblasti reklamy. 

Pro interiérové 

dekorace jsou 

výhodou inkousty 

s nejvyšší certifikací 

Greenguard.
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pOngS – 
spolehlivý textil 
k potisku
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mATERIálY 
pOTISk TExTILu

Nabídka textilních materiálů k digitálnímu potisku je široká. Jak by také ne, je to velmi rychle rostoucí 

segment. Stále se objevují nové typy, které by ještě před časem byly považovány za nepotisknutelné, 

respektive za vhodné pouze pro přímou či nepřímou sublimaci. Jenže pokrok se opravdu nezastaví před 

ničím. S rozšířením latexových a UV tiskových strojů se zvedla poptávka po textilech právě pro tyto 

technologie. 

který je naopak elastičtější. Formátování je možné v závis-

losti na typu buď řezáním za studena, nebo za tepla a také 

ultrazvukem. 

ZáKLADNí SKUPiNy PODLe DOPORUčeNéHO 
POUžiTí 
Výstavnictví – v podstatě všechny produkty z nabídky pro-

tože aplikace ve výstavnictví jsou velmi různorodé

Backlity – především pro aplikace, kde je potištěný textil 

obšitý paspulí a je vsazen do prosvětlovacího rámu

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

V HSW Signall považujeme textil za budoucnost tiskové-

ho odvětví, a proto se spoléháme na prověřené, kvalitní 

produkty německé společnosti PONGS, která tyto materiály 

skutečně sama vyrábí. Navíc disponuje týmem lidí, kteří se 

nebojí neustále vylepšovat jejich tiskové a užitné vlastnos-

ti. Nabízíme tak komplexní řešení pro latex, UV, solvent 

(eco solvent) a sublimaci. Materiály jsou vyrobeny ze 100% 

polyesteru, treviry nebo bavlny a mohou být vyrobeny 

technologií tkaní nebo pletení. Charakteristickou vlastností 

tkaného materiálu je větší tuhost na rozdíl od pleteného, 

Tři typy materiálů 

z řady DirectTex: 

nemačkavý 

Softimage Creaseless 

Premium,

Illuminati určený pro 

lightboxy a elastický 

Stretch Twill Soft

mailto:jan.vojta@hsw.cz


Řada materiálů s označením PONGS DirectTex je určena 

pro přímou a nepřímou sublimaci, pro UV a pro latex (přede-

vším třetí generace). Povrch je speciálně očištěn a upraven 

coatingem pro zajištění nehořlavosti.

Řada materiálů s označením PONGS PrintTex je určena pro 

solvent (eco solvent), pro UV a pro latex.

Povrch je speciálně očištěn a upraven jednostranně nebo 

z obou stran coatingem, který zajišťuje nehořlavost a umož-

ňuje tisk i solventními inkousty. 

Řada materiálů DESCOR je určena pro speciální aplikace 

do plastových profilů stejného jména, s jejichž pomocí 

lze vytvořit stěny a stropy v interiérech. Jedná se o velmi 

moderní a progresivní využití textilií. Lze tak vyrobit 

individuální interiér, jehož vzhled se dá dle přání zadavatele 

jednoduše měnit. c

Vlajky – výroba interiérových a exteriérových vlajek, k dis-

pozici je verze jak s linerem (podkladovým papírem), tak 

i bez něj

Display systémy – rámy a jiné závěsné konstrukce

Umělecké reprodukce – obrazy vypnuté do rámů nebo velká 

plátna

Divadelní kulisy – opony a jevištní dekorace

Pop-Up – pro rolovací displej systémy 

Blackout – s černou či šedou zadní stranou nebo oboustran-

ně bílý blackout s černou opakní proložkou

Zvuk absorbující – textilie pohlcující zvuk určená do hudeb-

ních studií nebo kanceláří

vLASTNOSTi A ceRTiFiKáTy
U většiny materiálů jsou samozřejmostí certifikace nehořla-

vosti dle DIN EN 13501-1, B1 dle 4102-1 a M1. Dále splňují stan-

dardy certifikačního systému Öko-Tex. Šíře rolí se pohybuje 

od 103 cm až po 505 cm v závislosti na výrobním programu 

konkrétní položky. Návin rolí je obvykle 50–100 bm.
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mATERIálY 

pOTISk TExTILu

Velké skladové 

zásoby umožňují 

okamžitě reagovat 

na požadavky 

zákazníků

Designové textilie 

nabízejí celou škálu 

barev

Silencio je textilie

pohlcující zvuk 

Praktickým 

použitím tohoto 

materiálu jsou 

zvukové zábrany 

Soundleaves
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reklama, slunečníky, markýzy, nafukovadla, party a re-

klamní stany, automotive aplikace, povlečení, domácí textil, 

čalounění, sportovní oděvy, pracovní oděvy. 

BARvy         
Je dostupný v barvách C, M, Y, K, O, R, B, G, nabízí široký 

gamut, díky přímým, v textilu rozšířeným barvám (červená, 

modrá a oranžová) dosahuje velmi sytých barev. Je vhodný 

k potisku umělých vláken, polyesteru, polyamidu, hedvábí 

a polyesterových směsí s minimálním podílem 50 % PES 

vláken.

ODOLNOST
Venkovní odolnost všech barev proti blednutí je hodnocena 

stupněm 6–8 na mezinárodní standardizované škále Blue 

Wool Scale v návaznosti na aplikaci. Splňuje všechny pod-

skupiny normy ISO 105 (světlostálost, praní, sušení, vodní 

sloupec, mačkání, pocení, zvětrávání).

ALPHA iNK P – PiGmeNTOvý GReeNTex 
vODOUřeDiTeLNý iNKOUST 
APLiKAce
Bytový textil, oděvy, konfekce, vlajky (univerzální využití).

BARvy          
Je dostupný v barvách C, M, Y, K, O, G, Lc, Lm, G, nabízí 

široký gamut, díky přímým, v textilu rozšířeným barvám 

(zelená, světle modrá a oranžová) dosahuje velmi sytých 

barev. Je vhodný k potisku bavlny a jejích směsí, polyesteru 

a polyesterových směsí. Unikátní vlastností tohoto inkous-

tu, vyvinutého a vyráběného společností Durst, je, že pojidlo 

„binder“ je již součástí inkoustu, a proto před tiskem odpadá 

přehled inkoustů 
Durst, část II.
V minulém vydání našeho časopisu jsme představili inkousty Durst pro různé reklamní a signmakingové 

aplikace. Durst však nabízí propracovaná řešení i pro jiné oblasti, a tak bychom vás rádi seznámili 

i s inkousty určenými pro průmyslové stroje k potisku textilu, dopravního značení, keramiky a obalů. 

Pro platformu digitálních tiskáren Alpha k potisku textilu 

nabízí Durst tři typy ekologicky přívětivých inkoustů, hájí-

cích trend udržitelnosti na vodní bázi: disperziní, faktitivní 

a pigmentové inkousty. Podívejme se na jejich charakteris-

tiku a specifika (http://www.durst.it/en/index.php/texti-

le_printing/inks_accessories). 

ALPHA iNK R – ReAKTivNí, vODOUřeDiTeLNý 
iNKOUST 
APLiKAce
Bytový textil, ložní prádlo a povlečení, závěsy, polstrování, 

oděvy, móda, konfekce. 

BARvy          
Je dostupný v barvách C, M, Y, K, O, R, B, Lm a G, nabízí 

široký gamut, díky přímým, v textilu rozšířeným barvám 

(červená, modrá a oranžová) dosahuje velmi sytých barev. 

Vhodný je zejména k potisku bavlny a jejích směsí, hedvábí 

nebo viskózy s minimálním podílem bavlněných vláken 

60 %. Dobrých výsledků dosahuje i na textilie z polyamidu.

ODOLNOST
Venkovní odolnost všech barev proti blednutí je hodnocena 

stupněm 7–8 na mezinárodní standardizované škále Blue 

Wool Scale v návaznosti na aplikaci. Splňuje všechny pod-

skupiny normy ISO 105 (světlostálost, praní, sušení, vodní 

sloupec, mačkání, pocení, zvětrávání).

ALPHA iNK D – DiSPeRZNí, vODOUřeDiTeLNý 
iNKOUST 
APLiKAce
Vlajky, textilní banery a reklamní textil, venkovní textilní 

David Hlaváč | konzultant pro průmyslový tisk | david.hlavac@hsw.cz

http://www.durst.it/en/index.php/textile_printing/inks_accessories
http://www.durst.it/en/index.php/textile_printing/inks_accessories
mailto:david.hlavac@hsw.cz


HSWINFO ČERVEN 2017        23

náročná a nákladná chemická příprava látky, jež je nutná 

např. pro reaktivní inkousty.

ODOLNOST
Venkovní odolnost všech barev proti blednutí je hodnocena 

stupněm 7–8 na mezinárodní standardizované škále Blue 

Wool Scale v návaznosti na aplikaci. Splňuje všechny pod-

skupiny normy ISO 105 (světlostálost, praní, sušení, vodní 

sloupec, mačkání, pocení, zvětrávání).

DURST & 3m Uv 8800 – SPeciáLNí Uv iNKOUST 
PRO DOPRAvNí ZNAčeNí 
APLiKAce
Dopravní značení.

BARvy      
Je dostupný v barvách C, R, Y, K. Inkoust splňuje veškerá 

legislativní kritéria EU norem ISO a ETA pro výrobu do-

pravního značení na silnicích I., II. a III. třídy i na silnicích 

mezinárodního provozu, stejně jako pro výrobu komerčních 

dopravních značek.

ODOLNOST
Venkovní odolnost všech barev je 10 let a je kryta certifikací 

MCS 3M (systém sladěných komponentů). Jejím předpo-

kladem je tisk na 3M reflexní fólii a následná laminace 3M 

ochrannou fólií.

GAmmA iNK – SKLOKeRAmicKý iNKOUST 
APLiKAce
Keramické obklady, dlažba, umělý kámen a mramor, mož-

nost strukturovaného tisku reliéfů, přírodních efektů nebo 

3D povrchu, lesku, matu, protiskluzové úpravy apod.

BARvy         
Je dostupný ve speciálních barvách (Cyan, Hnědá, Magenta, 

Žlutá, Černá, Bílá, Šedá a Okrová). Keramický UV inkoust 

obsahuje mikroskopické kousky (frity) skloviny a pigmen-

tu (nerost), který má tendenci se usazovat, proto je nutná 

permanentní cirkulace inkoustu a skladování ve speciálním 

zařízení tzv. „InkShakeru“. Je možné vyrobit speciální – 

konkrétní barvu.

ODOLNOST
Keramické inkousty vydrží „věčně“. Součástí procesu výro-

by je vypálení barvy po tisku na hliněné dlaždici při 1200 °C, 

které vytvoří glazuru, inkoust se stane součástí struktury 

materiálu a je odolný vůči všem povětrnostním, fyzikálním 

a přírodním vlivům. 

DURST WT iNK – vODOUřeDiTeLNý Uv iNKOUST 
APLiKAce
Obalový průmysl, polygrafie, litografie, potisk kartonu 

a lepenky, výroba POP a POS.

BARvy        
Je dostupný v barvách C, M, Y, K, Lc, Lm a nabízí velmi širo-

ký gamut blížící se kvalitou ofsetovému tisku. Má příjemný 

lesklý a plný vzhled, je 100% bez zápachu, 100% VOC free 

a splňuje nejnáročnější certifikace Greentex nebo Nestlé.

ODOLNOST
Inkoust je určený pro interiérové aplikace, jeho životnost 

v interiéru je minimálně 10 let. Jeho největší výhodou je 

absence zápachu a splnění všech náročných norem potřeb-

ných pro tisk v obalovém průmyslu, zejména v obalech pro 

potraviny. c

přEdSTAVujEmE

InkOuSTy
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přEdSTAVujEmE 
TEcHnOLOgIcké škOLEní Hp

Stejně jako technici absolvují pravidelně školení u výrobce 

i naši obchodníci. Společnost HP vybudovala své školicí 

středisko a showroom velkoformátových tiskových techno-

logií nedaleko katalánské metropole, kde má i svůj výrobní 

závod.

PAveL ZemáNeK
Společnost HP byla vždy velmi odpovědná vůči životnímu 

prostředí. Svá rozhodnutí často podřídila ekologii, i když 

to někteří zákazníci nesli těžko. Jako příklad bych uvedl 

rozhodnutí zastavit výrobu velmi oblíbených solventních 

tiskáren řady HP Scitex, o něž měla řada zákazníků stále 

zájem. Důsledné prověřování a certifikování zdravotní 

a ekologické nezávadnosti latexové technologie je jenom 

pokračováním této firemní filozofie.

Jiří HRABAL
Velmi se mi líbilo nadšení celého týmu HP pro latexovou 

technologii. Alespoň v mém případě bylo nakažlivé a mys-

lím, že se přeneslo na všechny účastníky školení. Vývojem 

latexové technologie prostě HP posouvá obor signmakingu 

na vyšší úroveň. Ekologické inkousty bez zápachu a široká 

nabídka tiskových strojů pro všechny kategorie zákazníků 

ji činí dostupnou prakticky pro každého.

Velmi mne zaujaly doplňky u vyšší řady strojů HP 

1500/3000. Například nože In-line Slitters, které ihned 

po tisku řežou velmi přesně role na požadovanou šíři vý-

stupního formátu. Dále pak volitelný doplňek Double-sided 

Day/Night Kit k oboustrannému potisku backlitů a CLV pa-

nadšení je nakažlivé
Pravidelné technologické školení ve středisku společnosti HP ve městě Sant Cugat absolvovali i naši 

obchodníci. Po návratu jsme je vyzpovídali, a tak se můžete dovědět, co na ně udělalo největší dojem. 

Kromě samotné techniky to samozřejmě byla i kouzelná Barcelona.

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

pírů ke zvýšení denzity tisku i při denním světle a k přesné-

mu tisku například blockout aplikací. Funkce Dual Roll pak 

umožňuje potiskovat současně dvě rozdílná média o váze až 

2 × 70 kg. A samozřejmě nemůžu opomenout Ink-Collector, 

umožňující potisk porézních textilních a mesh materiálů.

PeTR mORAvec
Velmi se mi zamlouval celý showroom. Nejenom jeho uspo-

řádání a naaranžování ukázek aplikací, ale i celé technické 

zázemí. Systém vzduchotechniky a zvlhčování je schopen 

zajistit optimální podmínky jak pro obsluhu, tak pro stroje. 

Tiskárny mají zajištěnou přiměřenou vlhkost vzduchu i tep-

lotu. Na vzorcích bylo vidět, jak výrazně dokáže vnější pro-

středí ovlivnit kvalitu tisku. Velmi efektivní byla i celková 

koncepce školení, kdy byly teoretické informace podloženy 

lehce zapamatovatelnými ukázkami.

DAviD mANKOvicKý
Když jsem viděl příklady toho, jak je ve světě využívána 

aplikace HP Wall Art Suite, zalitoval jsem, že u nás se o ni 

tiskaři téměř nezajímají. Přitom v ní mají zdarma k dispo-

zici velmi efektivní nástroj pro řešení Web to Print, velkou 

zásobu atraktivních grafických motivů a snadnou možnost 

ukázat, jak by zvolený motiv vypadal v interiéru.

Ukázky konkrétních aplikací byly velice zajímavé, zejmé-

na v Rusku jsou zákazníci ochotni investovat do dekorací 

opravdu velkoryse. Výsledek je sice často pro náš vkus 

přehnaný, ale je potřeba si uvědomit, že v různých zemích se 

líbí různé věci. c
Někde mají v automatu 

pamlsky, v HP inkousty 

Nahoře zleva:

Showrom HP v Sant 

Cugat 

Produktová manažerka 

Elena Morenová 

u tiskárny HP Scitex 

FB 500

La Sagrada Família 

– vidět slavné dílo 

Antoni Gaudího 

naživo je zážitek

mailto:frantisek.kavecky@hsw.sk


Nízké pořizovací a tiskové náklady

Hybridní a stolové provedení

Šířka až 3,2 m

Potisk deskových a rolových materiálů do tloušťky 100 mm

UV LED vytvrzování s regulovatelným výkonem

Uv tiskárny SiGNRAceR HD
Rychlost až 50 m2/hod

Nejnovější generace tiskových hlav Ricoh Gen. 5s s kapkou 2,5 pl

Tisk bílou barvou a lakem

Lesklý nebo matný povrch tisku

Inkoust s nízkou viskozitou a bez zápachu (CMYK, LC, LM, White, Clear Coat)

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

areál P3 Prague Horní Počernice, hala D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
tel.: +420 212 220 701 (Čechy), +420 212 220 702 (Morava)
e-mail: prodej@hsw.cz, brno@hsw.cz, www.hsw.cz

mailto:techno@hsw.cz
mailto:prodej@hsw.cz
mailto:brno@hsw.cz
www.hsw.cz
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Měkčené PVC je sice relativně stabilní mate-

riál, přesto však vlivem okolního prostředí do-

chází k jeho znehodnocení. Hlavními původci 

poškození jsou zejména teplota, UV záření 

a chemické působení inkoustů. Ty potom ná-

sleduje mnoho dalších, jako jsou kyslík, ozon, 

prach, smog, čisticí prostředky atp., které způ-

sobí, že se z PVC začne uvolňovat chlorovodík. 

Chlorovodík působí katalyticky, PVC nejdříve 

začíná žloutnout, potom hnědnout a závěrem 

může až černat. Proti tomu bojují stabilizátory. Nebo fólie začne tvrdnout 

a praskat, což je zase problém unikání či migrace plastifikátorů. 

PROBLémy Se STABiLiZáTORy
Nejúčinnějšími stabilizátory jsou sloučeniny těžkých kovů, například 

olova. Postupně však dochází k zákazu jejich používání. Výrobci tak při-

cházejí o jednu z nejefektivnějších metod zvyšování životnosti fólií. Máte 

někdy pocit, že vaše fólie už není to, co bývala? I když se to nedá dokázat, 

protože přesné složení svých fólií každý výrobce tají, je logické, že kvůli 

zákazu mnoha oblíbených sloučenin k nějakým změnám dochází. Takže 

odolnost fólií spíš klesá, zatímco negativní vlivy rostou. I v podmínkách 

střední Evropy se výrazně zvyšuje expozice UV záření, která souvisí se 

změnami klimatu. Zároveň s vyšším slunečním zářením stoupá povrcho-

vá teplota fólie a kvůli neustálým změnám roztažnosti dochází i ke znač-

nému mechanickému namáhání, které spolu s dalšími vlivy způsobuje 

její praskání. Více je i prachu a nečistot, které sice přímo PVC neničí, ale 

narušují povrch materiálu, a tím usnadňují přístup kyslíku, ozonu, oxi-

dům síry atp. Proto je u některých prodejců PVC fólií, jež jsou určeny pro 

celopolepy aut, součástí záručních podmínek pravidelné mytí a voskování 

vozu speciálními prostředky.

LZe OčeKávAT živOTNOST SAmOLePicícH FóLií DLe úDAJů 
výROBce?
Nejdříve je do výčtu ničitelů PVC potřeba zahrnout inkousty či spíše 

kompletní proces zpracování. Agresivní chemie inkoustů, výkon UV lamp, 

způsob sušení… I to je důvod, proč se životnost  tiskových samolepicích 

V poslední době jsem si všiml zvýšeného výskytu problémů se samolepicími PVC fóliemi. Nabízí se otázka, 

zda výrobci snižují kvalitu svých produktů, nebo  signmakeři v honbě za nižšími cenami používají méně 

vhodné materiály. Nebo je zakopaný pes někde úplně jinde? Jak už to tak bývá, většinou jde o souběh 

mnoha příčin, kterým se budeme postupně věnovat v několika následujících dílech seriálu Reklamace.

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

Reklamace xI – 
dochází ke zhoršení 
kvality pvc 
samolepicích fólií?

Na obou obrázcích 

je zřetelně vidět, jak 

původně bílá fólie 

hnědne, stává se 

křehčí a praská 

mailto:jan.bejcek@hsw.cz
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Levnější fólie 

nalepená přes 

nečekaný hlubší 

prolis způsobí 

podobné vady, 

zatímco na zbytku 

vozu je grafika 

v pořádku.

Životnost fólie 

výrazně ovlivní 

i pouhé natočení 

podle světových 

stran.

Takové vady mají 

vždy více příčin. 

Od tvrdnutí fólie 

vlivem unikajících 

změkčovadel 

až po chyby 

při zpracování 

a aplikaci.

fólií udává pro materiály v nepotištěném stavu. Udávaná 

životnost také platí jenom pro vertikální umístění grafiky, 

zatímco pro horizontální, tj. vodorovné aplikace se snižuje 

podle výrobce až na polovinu. Od jakého úhlu však budeme 

mluvit o horizontální poloze? Každý, kdo počítal výkon 

solárních panelů, ví, že panel umístěný v určitém úhlu dává 

mnohem vyšší výkon (a tedy je i více zatížený slunečním 

zářením) než v čistě vodorovné poloze. Takže i tady musíme 

údaje výrobců o vertikální/horizontální životnosti považo-

vat jen za odhad.

ROviNNOST PODKLADU
Další rozdíl mezi udávanou a reálnou životností je způsoben 

rovinností podkladu, na němž je fólie nalepena. Výrobci 

většinou testují materiály na rovné ploše a jen pro speciální 

carwrappingové fólie platí uvedená životnost i při nalepení 

na zakřivené povrchy. To je také příčina zdánlivého parado-

xu, kdy stejný výrobce udá nižší životnost pro drahou litou 

fólii (určenou speciálně pro carwrapping) než pro mnohem 

levnější válcovanou fólii, která se sice také využívá pro celo-

polep automobilů, ale uváděné údaje o životnosti platí jen 

pro lepení na rovné plochy. Proto jsou tabulkové informace 

o životnosti fólie u různých výrobců docela zkreslující a roz-

hodně je nelze mezi sebou přímo porovnávat.

cO můžeme DěLAT?
Pro naprosto spolehlivé určení životnosti by bylo potřeba 

zohlednit spoustu proměnných, které nejsou známé nebo se 

objeví až při montáži – natočení grafiky na světové strany, 

zatížení exhalacemi, způsob a frekvence mytí, nečekaný 

prolis na autě, se kterým grafik nepočítal, nerovnoměrné 

protažení fólie při tvarovém lepení, a dokonce takové de-

taily, jako je barva grafiky (tmavé motivy jsou více zatížené 

teplem a světlem). Řešením je proto používání bezpeč-

nostních rezerv. Stejně jako výrobce výtahu zdesetinásobí 

pevnost lan, která použije při návrhu, i v sigmakingu je 

třeba stanovit rezervy podle zkušeností s konkrétním 

materiálem. 

vLiv PLASTiciZéRů
Na životnost fólie a vhodnost jejího používání mají zásadní 

vliv také plasticizéry, jejich primární funkce je změkčovat 

fólii a udržovat ji pružnou. Každý signmaker si už zkusil, jak 

je obtížné odstranit ztvrdlou fólii, ze které unikly plasticizé-

ry a při odstraňování  se mu  neustále trhá. Vliv plasticizérů 

je pro životnost fólie stejně důležitý jako vliv stabilizátorů, 

a proto se mu budeme věnovat v příštím pokračování této 

rubriky.c
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fantastická fauna 
těší děti

Originální grafika těší malé pacienty 

fakultní nemocnice ve francouzském městě 

Montpellier. Z oken dětského oddělení je 

vidět obrázky fantastických zvířat. Grafiku 

inspirovanou dětskými kresbami vytvořil 

Patrick Beblik.

Dílo nazvané Fantastická zvířata bylo vytiš-

těno na materiál MACtac WallWrap 300 a zala-

minováno fólií s UV filtrem. Téměř 200 m2 

samolepicí fólie bylo nalepeno na hliníkovou 

konstrukci s délkou 37 metrů. Projekt byl 

přihlášen do mezinárodní soutěže MACtac 

Creative Awards, kde získal stříbrnou medaili 

a titul Vítěz měsíce.  

MACtac WallWrap 300 je produktem z řady 

speciálních samolepicích fólií pro polep stěn. 

Tato bílá matná monomerická samolepicí 

fólie o síle 100 µm byla vyvinuta speciálně 

pro střednědobé interiérové nebo exterié-

rové aplikace na komplikovaných površích. 

Umožňuje to šedé permanentní lepidlo s velmi 

vysokou počáteční i konečnou lepivostí. 

V kombinaci se strukturovanou podlahovou 

laminací je tento materiál vhodný i na kober-

cové podklady.

WallWrap 300 lze potisknout eco solventními, 

solventními i UV vytvrzovanými nebo latexo-

vými inkousty. Doporučujeme laminace řady 

Permafun, LUV 3898 a PG 7285. c

Co mají společného novinky od MACtacu 

se žížalami a ještěrkami? Jsou to úžasné 

regenerační schopnosti. Nové filmy totiž 

dokážou vlivem slunečního záření nebo 

jiného tepelného zdroje opravit svůj povrch 

a pozorovateli tak připomenou podivuhod-

nou regenerační schopnost výše zmíněných 

zvířátek.

Díky možnosti, kterou výrobce označuje jako 

self-healing, aplikace mnohem déle působí 

absolutně dokonalým dojmem. Drobným 

škrábancům se u automobilů nebo lodí nedá 

vyhnout. Stačí však, aby chvíli postály na let-

ním sluníčku, a povrch fólie se zacelí a znovu 

získá vysoký lesk.

OcHRáNíTe i TiSKy
Barevná fólie pro celopolepy aut nese 

označení MACtac CastRap 189-00 BF Ever-

shine. Jedná se o dvouvrstvý film s tloušť-

kou 120 mikronů. Na fólii vrstvenou z PVC/PU 

je naneseno buble free lepidlo pro snadnou 

aplikaci. Výrobce stanovil životnost mate-

riálu na pět let. K dispozici je zatím v odstínu 

hluboké černé barvy s vysokým leskem.

Pod názvem CrystalProtect 150 je k dispozici 

fólie určená k ochraně částí vozu vystavených 

zvýšenému otěru od kamínků, hmyzu či klíčů.

Permacolor HORIZonTM je samoregenerující 

laminace určená k ochraně tisků na fóliích 

CastRAP 629 PM. Životnost laminace je sedm 

let. Speciální materiál je věnován taky ochra-

ně lodí. c

Samoregenerující 
fólie mActac

Agentura Scena4 připravila pro módní značku 

Calzedonia přehlídku plavek na italské pláži. 

Scéně vévodil kultovní předmět 80. let minu-

lého století – přenosný kazeťák. Objekt obřího 

magnetofonu měl rozměry 10 × 4,5 metru 

a jeho základ byl vyroben z coat ovaného 

textilu Pongs. Napnutá textilie ve spojení se 

světelnou instalací vytvořila velmi působivou 

dekoraci. Místo hudby z „reproduktorů“ prou-

dily modelky, které předvedly novou kolekci 

pro nadcházející letní sezonu. c

Atmosféra let 
osmdesátých a pongs

novinka 
SIgnRAcER HD

Nová technologie tiskových hlav přinesla 

doplňkové označení k stávajícím názvům 

tiskáren v podobě písmen HD (high 

definition). Z této řady již bylo prodáno pět 

tiskáren v Evropě a na veletrhu FESPA byl 

o ně značný zájem.

Další novinkou je možnost nastavení 

vyššího výkonu LED vytvrzovacího systému. 

Nový systém umožňuje nastavit výkon 

od 9,5 do 14 W/cm2, což představuje zvýšení 

vytvrzovací síly téměř o 50 %. c
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fESpA EDp Awards 2017 pro Durst

Tiskárna Durst Delta WT 250 získala 

ocenění EDP za nejlepší tiskový systém 

pro potisk lepenky. WT 250 využívá Durst 

Water Technology s inkousty na bázi vody. 

Dosahuje vynikající kvality tisku velmi 

blízké ofsetovému tisku rychlostí 190 m2/hod. 

Tiskárna je k dispozici také v různých 

stupních automatizace.

Více informací na techno@hsw.cz . c

přichází neschen 
HotLam 1650 
DoubleH

Strategické 
partnerství Hp 
a Summa

Laminátory „Made by Neschen“ byly uve-

deny na trh právě před rokem. Na veletrhu 

FESPA 2017 byla představena nová varianta 

modelu Neschen HotLam.

Neschen ColdLam 1650 dosáhl prodeje 

150 kusů za rok, a co se týká ergonomie, 

snadné údržby a poměru cena/výkon, předčil 

mnohá očekávání. Spokojené zákazníky si 

našel po celém světě. Na pozici vlajkové lodě 

nyní přichází laminátor Neschen HotLam 

DoubleH, který umožňuje teplou i studenou 

laminaci. „Jsem přesvědčen, že tento stroj si 

rovněž velmi rychle najde své uživatele mezi 

profesionály kdekoli na světě,“ řekl Stephan 

Liegerer, vedoucí oddělení servisu laminátorů 

společnosti Neschen. 

Laminátor je již dostupný a na adrese 

techno@hsw.cz si můžete vyžádat podrobné 

informace. c

Zkušeností společnosti Summa s digitálním 

ořezem se rozhodli využít i v HP. Smlouva 

o strategickém partnerství otevírá uživatelům 

tiskáren HP Latex přímý přístup k nej efekti-

vnějšímu řešení tvarového ořezu, které je 

momentálně na trhu. V HSW Signall nabízíme 

tyto dvě technologie v tandemu již od uvedení 

latexových tiskáren do prodeje v roce 2008. 

Kombinace obou strojů umožňuje tiskařům 

vstup do světa řezané grafiky a přibližuje tak 

velkoplošný tisk klasickému signmakingu. c
Třetí Zünd S3 pro 
ScreenServices

Anglická tiskárna ScreenServices se již 50 

let specializuje na produkci výrobních štít-

ků především pro stavební a zemědělskou 

techniku. Pro další zvýšení objemu výroby 

bylo nevyhnutelné zvýšit i propustnost 

ve finishingu. Proč ale měnit osvědčené? 

Objednali si tedy třetí stolový plotr Zünd S3 

M1600.

Tiskárna je lídrem na trhu v tomto oboru a má 

kontrakty s hlavními OEM výrobci po celém 

světě. Své služby ale hodlá rozšířit i pro výrob-

ce automobilů a karavanů. Kromě tisku však 

bylo nutné investovat i do zvýšení propust-

nosti v dokončovacím zpracování.  

Na základě vynikajících zkušeností a díky 

vyřešení celkového workflow padla volba 

na identický plotr, jehož dva exempláře již 

v tiskárně pracují.

Nainstalovaný stolový plotr Zünd S3 M1600 

je vybaven automatickým podavačem archů. 

Trojice plotrů tak bude formátovat tisky 

na samolepicím vinylu, polykarbonátu, plastu 

i hliníku. 

„Po provedení rozsáhlého průzkumu jsme se 

rozhodli, že řezací systém Zünd je nejlepší 

na trhu a přesně odpovídá našim potřebám,“ 

přiznal Jason Charlton, výkonný ředitel 

společnosti ScreenServices. „Musíme si udržet 

naši schopnost zpracovat rychle velký objem 

štítků a investice do třetího stejného plotru je 

nejefektivnějším řešením i z hlediska nákladů 

na personál a workflow.“ c
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Představujeme nejnovější model HP latexové tiskárny HP Latex 1500 k tisku velkoformátových aplikací. Vysoký výkon, 

excelentní kvalita a odolnost tisku, rychlé schnutí, t iskové výstupy bez zápachu, přátelské k životnímu prostředí.

Základní parametry
Potisk široké řady médií včetně textilu

Potisknutelná šířka 320 cm 

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

Latexové inkousty 3. generace v pětilitrových zásobnících

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

Užitečné inovace
Ink collector k potisku textilu bez podkladového lineru

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

Media saver šetří potiskovaný materiál a usnadňuje jeho zavedení

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

Světelný maják k signalizaci stavu tiskárny, automatická údržba

areál P3 Prague Horní Počernice, hala D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9
tel.: +420 212 220 701 (Čechy), +420 212 220 702 (Morava)
e-mail: prodej@hsw.cz, brno@hsw.cz, www.hsw.cz

HSW Signall,
váš spolehlivý průvodce 
světem technologií HP Latex

...víme jak
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