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Nedávno jsem si kvůli svalovým problémům potřeboval 

koupit horčík. V lékárně byly příslušné preparáty seřaze-

né hezky vedle sebe. Mezi přípravky s víceméně nudným 

názvem jako Magnesium nebo Horčík vyčnívaly dva. Jeden 

s přívlastkem MEGA, další s označením FORTE, a tak jsem 

byl zvědavý, čím se liší od těch běžných. Asi už tušíte, jak 

to dopadlo – oba zvýrazněné produkty měly menší obsah 

magnézia než všechny ostatní. Opět se mi potvrdilo, že se 

vyplatí být skeptický k produktům se superlativy. Jakmile 

na výrobku vidím názvy jako Super, Extra nebo u potravin 

nedejbože slovo Pochoutka,  ihned prchám. Ve většině pří-

padů jde o propadák, v lepším případě jen o ošizený výrobek. 

Existují však i firmy s jiným přístupem, jen se o nich bez 

reklamy málo ví. Používám například prací gel s názvem Pr-

Gel (více viz www.kutilov.cz). Výrobek s legračním  názvem, 

balený v obyčejném plastu, s černobílou etiketou… A pere 

lépe než gel největšího výrobce pracích prostředků na světě, 

který jsem používal dřív. Cenově je třikrát úspornější, 

šetrnější k přírodě, a ještě jeho nákupem podporuji výrobce 

a lidi z vedlejší obce. Všiml jsem si, že podpora lokálních 

producentů je na západ od nás mnohem častější. Myslím, 

že stojí za to podívat se kolem sebe a méně než na velká 

slova na obalech dát na místní produkty. Z vlastní praxe 

přece víme, že často ti, kteří nejméně mluví, nejlíp pracují 

a naopak.

S blížícími se volbami mě napadlo, jestli neplatí nepřímá 

úměra mezi smysluplnou prací a slogany se superlativy 

i pro politiky a novináře. Zprávy sice nesleduji, ale vždy 

když náhodou kousek vidím, přijde mi až děsivé, jak je stále 

na prvním místě pouhá snaha o hledání senzací, bonmotů, 

urážek a nesouvisejících prohřešků, které nemají s efek-

tivitou a smysluplností práce dané osoby naprosto nic 

společného. A tak se obávám toho, aby nám Super Extra 

politická reklama nezhořkla po volbách stejně jako obdobně 

označené potraviny. 

Jan Bejček 
redaktor HSW info
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TecHNOlOgIe 
zAřízEní pRO fInISHIng

Řezání textilních 

rolí s šířkou 3,2 m 

znamená obrovský 

pokrok ve finishingu

fotoba XLD 320 
řeže i textil
Na začátku tohoto roku se na trhu objevila automatická řezačka Fotoba XLD 170, která dokáže formátovat 

i textilní materiály. Tento stroj znamenal doslova revoluci ve finishingu. Nyní je tato funkce k dispozici 

i pro stroje s pracovní šířkou 3,2 metru.

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

Konstrukční řešení k dokonalému vypnutí i tak pružného 

materiálu, jako je textil, umožňuje formátování velké části 

textilních aplikací v segmentu Soft Signage, jenž patří k nej-

rychleji rostoucím oblastem signmakingu. Model Fotoba 

XLD 320 je odpovědí na potřeby průmyslové produkce. Pro 

zvýšení výkonu lze ke stroji připojit i odvíječ těžkých rolí, 

který navíc zajistí rovnoměrný tah řezaného média na dlou-

hé dráze. Eliminuje se tak vznik vln, které by zpomalovaly 

produkci, a je zajištěn plynulý, bezobslužný provoz řezačky.

ŘEz vE SměRU X/Y
Značky pro ořez se generují již při samotném ripování 

a stroj díky patentované funkci  True Image Edge Tracking 

sleduje reálnou pozici okraje média. Dokáže kontrolovat 

dráhu média ve směru os X i Y a dosahuje přesnosti řezu 

± 1 mm. Ve směru osy X dokáže korigovat zarovnání řezu 

k okraji obrazu. Ve směru osy Y sleduje korektnost dráhy 

a v případě odchylky upozorní obsluhu.

Maximální rychlost lineárního řezu je 35 m/min. Stroj si 

dokáže uložit do paměti různé ořezové značky, automaticky 

je na médiu naskenuje a pak s nimi pracuje. Všechny mecha-

nismy řezačky jsou ovládány krokovými motory. Dlouhý 

provoz je zajištěn samoostřicí konstrukcí nožů. Maximální 

šířka řezu je 330 cm a minimální činí 28 cm. 

SPECIáLNí APLIKACE
Verze XLD je konstruována i pro náročné aplikace, jako je 

například formátování oboustranně zalaminované grafiky. 

Pro zvýšení efektivity provozu lze ke stroji připojit rolovací 

nástavec, který nařezané panely grafiky sroluje a zalepí. 

Za největší přínos však odborná veřejnost pokládá schop-

nost formátování textilních médií.

V testu výkonnosti byl měřen čas formátování role papíru 

s šířkou 3,2 metru a návinu 100 m. Naformátování na panely 

o délce dva metry stroji trvalo 12 minut. Jak dlouho by se asi 

řezaly ručně? c



pŘedSTAvujeme

nETRADIční využITí pLOTRu zünD
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Jokerovo auto z lega (zcela nahoře)

1) V roce 2015 závodil tým YGBKM s batmobilem

2) Kovový rám s koly

3) Nechybí ani náhradní kolo

4) Robin povzbuzuje Jokera připraveného vyrazit

5) Kris Howson s nadšeným fanouškem

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

Ze stovek přihlášených posádek vybrala 

komise 70 týmů, které se postavily 9. červen-

ce na start před budovou Alexandra Palace. 

Na trati, která vede kopcovitým terénem 

přilehlého parku, jsou postaveny rampy pro 

skoky, takže soutěžící vozy musí mít funkční 

brzdy, odolnou konstrukci a opravdu odvážné 

piloty. 

REPLIKA AUTA z LEGA NENí HRAčKA
The Cardboard Box Company z Accringtonu 

v Anglii je známý výrobce obalů a zpracovatel 

vlnité lepenky, a tak nepřekvapí, že pro kon-

Red Bull, Lego, 
Batman & zünd

strukci a výrobu Jokerova auta využil své dva 

plotry Zünd G3 L3200 a Zünd PL 3000. Již před 

dvěma lety s jejich pomocí zkonstruoval repli-

ku lego batmobilu pro stejný závod. Jednotlivé 

díly byly potištěny na UV flatbedu a karoserie 

vozu byla nakonec připevněna na kovový rám 

tavným lepidlem.

KOSTýmY NA míRU
Předchozí zkušenosti sice práci usnadnily, 

přesto byl design Jokerova auta složitější 

a zabral víc času, než designer a konstruktér 

Kris Howson předpokládal. Kromě samotné 

karoserie bylo třeba vytvořit také kostýmy 

Co má tato nesourodá skupina společného? Red Bull Soapbox Race je populární soutěž amatérských družstev, která závodí 

na vlastnoručně vyrobených vozítkách. My jsme fandili týmu You Gotham Be Kidding Me ze společnosti The Cardboard Box 

Company, který zkonstruoval a vyrobil na svém obráběcím plotru značky Zünd neuvěřitelně věrnou kopii Jokerova vozu 

z filmu The Lego Batman Movie a skončil na skvělém čtvrtém místě.

včetně hlav, a i když má každý člen týmu jinou 

velikost, což výrobu komplikovalo, nakonec 

spolu všechno perfektně ladí a výsledek 

vypadá skvěle. 

HRAví PROFESIONáLOvé
Závod i příprava na něj byly pro čtyřčlený tým 

určitě velká zábava. Je však taky zřejmé, že 

konstrukce zvětšeniny autíčka z lega, včetně 

3D symbolu na kapotě, náhradního kola, 

kostýmů i maket zbraní by nebyla možná 

bez vysoce odborných znalostí a zkušeností 

v oblasti designu a zpracování obalů. Výroba 

by se zase neobešla bez špičkové technologie, 

na které byly všechny díly vyřezány. c
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pŘedSTAvujeme 
TEXTILní SuMMIT DuRST

Předchozími 

ročníky veletrhu 

Tendence se  

prolínalo jedno 

ústřední téma, 

tentokrát je 

nahradila spousta 

různých paralelních 

trendů

Návrháři a designéři 

s nadšením 

využívají nové 

možnosti, jak 

potvrdil i veletrh 

Tendence 2017

Digitální produkce 
textilu dává smysl

Společnost Durst připravila akci nazvanou Textilní summit. Setkali se na ní odborníci z celého světa 

a řešili otázky vývoje digitálního potisku textilu. Ve fascinujících prostorách Messner Mountain Musea 

v Dolomitech (2275 m n. m.), kde se summit konal, měli potřebný nadhled.

Účastníci summitu se podrobně zabývali situací na tex-

tilním trhu a Christoph Gamper, CEO společnosti Durst, 

vysvětlil motivaci společnosti uplatnit se na tomto trhu 

a důvody, které firmu vedou k rozsáhlým investicím.

TEXTILNí PROGRAm
V současnosti nabízí společnost Durst textilní tiskárny za-

měřené na dvě různé oblasti trhu. První skupina strojů, kde 

najdeme tiskárny Rhotex, patří do segmentu soft signage. 

Řada tiskáren Alpha je zase určena prioritně pro digitální 

produkci módního, bytového a průmyslového textilu. 

CO zNAmENá POUHé JEDNO PROCENTO
Globální trh s textilem podle studie společnosti Grand View 

Research, Inc., z USA představoval v roce 2015 830 miliard 

USD a i nadále se očekává jeho růst z důvodu vzrůstající 

spotřeby textilních produktů.

Meziroční odhad růstu trhu digitálně potištěného textilu 

činí 17,5 %. Textilní průmysl je velice konzervativní, zatím je 

digitalizováno pouze 3–5 % všech provozů. Konvenční výro-

ba je náročná na spotřebu energie, vody a chemikálií. Získá-

ní pouhého jednoho procenta trhu by znamenalo instalaci 

230 tiskáren Durst Alpha. Ty směřují zejména do oblasti 

výroby oděvů, soft signage, textilu pro domácnost a tech-

František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk
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TEXTILní SuMMIT DuRST
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Tiskárna Durst 

Alpha je průmyslové 

řešení bez 

kompromisů 

Možnost 

individualizace 

povýšila značku 

Converse u mladých 

spotřebitelů na 

ikonu

Přizpůsobení 

designu je dnes 

trendy ve všech 

oblastech

nického textilu pro letecký a automotive průmysl. Tomuto 

vývoji nahrává i 4. průmyslová revoluce, kde je digitalizace 

nezbytným prvkem. 

vIzE SE POTvRzUJí
Rostoucí zájem o digitalizaci jsme mohli letos zazname-

nat na dvou významných veletrzích. Prvním byl lednový 

Heimtextil 2017 a druhým červnový veletrh Tendece 2017. 

Oba se konají ve Frankfurtu nad Mohanem. Na prvním, 

který je zaměřen na textil pro domácnost a služby, se letos 

poprvé masivně prezentovaly možnosti digitálního potisku 

textilu. Filozofie Design to Print velmi zaujala odbornou ve-

řejnost a již o půl roku později byly vidět praktické důsledky.

Veletrh Tendence je přehlídkou trendů v oblasti interiéru, 

nábytku, dárků, šperků a módních doplňků. Letos se zde 

poprvé projevil fenomén digitalizace. Na každém předcho-

zím ročníku se veletrhem prolínalo jedno ústřední téma. 

Tentokrát je nahradila spousta různých paralelních trendů. 

Pokud jde o vývoj produktů, designéři nadále čerpají z histo-

rie, vybírají si však pouze jednotlivé prvky. Díky moderním 

digitálním výrobním metodám se otevírají zcela nové mož-

nosti, které návrháři a designéři s nadšením využívají.

ALFA JE POčáTKEm NOvé éRY
Textilní divize Durst se v roce 2016 pohybovala v černých 

číslech a i do budoucna je textil jedním z pilířů rozvoje spo-

lečnosti. Tento trh je hodně konzervativní a zatím minimál-

ně digitalizovaný. 

Silným argumentem pro technologii Durst je využití 

pigmentových inkoustů, jež společnost vyvinula. Jejich jedi-

nečnost spočívá v originální receptuře, kdy je pojivo součás-

tí inkoustů, a v bezkonkurenční barevnosti. Do budoucna 

se předpokládá zvýšení jejich kryvosti, rozšíření barevného 

gamutu a snížení ceny, což je jistě důvod k optimismu.

S DURSTEm v TOm NEJSTE SAmI
Textilní trh je pro Durst velkou výzvou a chce se na něm 

prosadit s pečlivostí sobě vlastní. Pro nový trh nestačí pou-

ze dodávat spolehlivé a výkonné stroje. Musí se začít budo-

vat od začátku. Proto v Brixenu vzniklo aplikační centrum, 

které těží ze sedmi let zkušeností původního R&D centra 

v Kufsteinu. Nové centrum bylo z původního vyčleněno, 

aby se specializovalo na problematiku textilu. Na summi-

tu zazněly i plány do budoucna. Jedním z nich je otevření 

„Process Academy“, kde by se formou kurzů a školení 

předávaly klientům zkušenosti z digitalizace výroby textilu. 

Pro její perfektní zvládnutí je důležité naučit se připravovat 

data, vyřešit předúpravu textilu a dokončovací procesy. 

Durst jednoznačně vidí v textilu budoucnost. Pro dosažení 

úspěchu bude podstatná receptura a cena inkoustu a proces 

správy a profilace (CMS) barev. c



David Hlaváč | konzultant pro průmyslový tisk | david.hlavac@hsw.cz
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vÝSTROj A vÝZBROj
SIgnRAcER 3020 HD

PRACOvNí PLOCHA
Pracovní stůl této tiskárny má rozměry 

3050 × 2050 mm. Vakuové přisávání je na ploše 

rozděleno na čtyři zóny, které lze samostatně 

ovládat. Podle rozsahu zakázky stačí zapnout 

přisávání pouze pod potřebnou plochou. Přes-

nou pozici média zajišťují registrační piny. 

OSm BAREvNýCH KANáLů
Tiskárna je osazena osmi barevnými ka-

nály a dodává se standardně v kombinaci 

CMYKlclm + White + Clear Coat. Výrobcem 

uváděná spotřeba je 7 ml/m2. Díky bílému 

inkoustu a laku lze na tiskárně produkovat 

atraktivní zušlechtěné tisky i na barevných či 

průhledných materiálech. 

UV tiskárny Signracer rozšiřují naši nabídku v oblasti tiskových technologií. Tyto stroje s nízkými 

pořizovacími a provozními náklady z produkce švýcarské firmy Signracer mají u odborné veřejnosti velmi 

dobrou odezvu díky kvalitě a výkonu, jichž dosahují u všech potřebných aplikací. Kromě true flatbedů, 

z nichž vám představujeme nejnovější model Signracer 3020 HD, jsou k dispozici i tiskárny hybridní 

konstrukce.

KvALITA TISKU
Stroj je vybaven pátou generací piezoelek-

trických tiskových hlav Ricoh MH5220, které 

mají 1280 trysek, a nabízí rozlišení vyšší než 

1200 dpi. Díky technologii variabilní velikos-

ti kapky může uživatel počítat s kapkami 

od 2,5 do 9 pl.

TISKOvé móDY
Stroj tiskne vždy s rozlišením 600 × 1200 dpi. 

Jednotlivé módy se liší počtem průchodů. 

Draft (4 pass) potiskne při jednosměrném tis-

ku 27 a při obousměrném 43 m²/h. Production 

(6 pass) nabízí 20 nebo 33 m²/h, Quality (8 pass) 

15, případně 27 m²/h a High Quality (12 pass) 

11 nebo 19 m²/h.

Uv LED TECHNOLOGIE
Využití UV LED technologie umožňuje potisk 

materiálů, které jsou citlivé na teplo. Použité 

UV LED diody pracují s regulovaným výko-

nem (až do 14 Watt/cm2). To dovoluje efektivně 

vytvrzovat grafiku i podle množství nanese-

ného inkoustu a snížit spotřebu energie. 

INKOUSTY
Pro tiskárnu je doporučován UV inkoust 

SR-200 HD s vysokým rozlišením, který 

byl vyvinut pro tiskové hlavy Ricoh páté 

generace. Má nižší viskozitu, ale jeho adheze 

a flexibilita splňují nejvyšší průmyslové stan-

dardy a jsou v průmyslu referenční hodnotou. 

Dodávají se v lahvi s objemem 1 l. c

Signracer 3020 HD
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vÝSTROj A vÝZBROj

SIgnRAcER 3020 HD

REKLAmNí TABULE
Pro aplikace s krátkou pohledovou vzdálenos-

tí v interiéru i exteriéru lze díky vysokému 

rozlišení tisknout reklamní tabule na PVC, 

komůrkové nebo sendvičové desky.

FLEXIBILNí méDIA
Na tiskárnách lze díky systémům pro odvíjení 

a navíjení flexibilních médií potiskovat kla-

sické PVC i textilní bannery a samolepicí fólie. 

Při zpracování těchto médií se výkon tiskárny 

nesnižuje. Je však možné zvolit i některý 

z hybridních modelů.

PROSvěTLENá GRAFIKA
Vysoké rozlišení a samotný charakter UV in-

koustů zaručují vynikající výsledky při tisku 

prosvětlené grafiky. Ať už se potiskuje opálo-

vý akrylát, city light filmy, nebo textilie pro 

prosvětlené panely, výsledek je vždy skvělý.

INTERIéROvé DEKORACE
Potisk netradičních materiálů umožňuje 

výrobu interiérových dekorací. Potisk skla, 

fotografie na sendvičových deskách nebo tisk 

přímo na dřevo najdou uplatnění v bytech 

i při budování firemní CI.

zUšLECHťOváNí TISKU
Bílá barva a lak dovolují vytvářet grafiky s vy-

sokou přidanou hodnotou v podobě parciální-

ho lakování a potisku elegantních barevných 

či přírodních materiálů pro výrobu atraktiv-

ních obalů, pozvánek nebo plakátů. 

výROBNí šTíTKY
UV tiskárny často slouží k produkci technic-

kých tisků, výrobních štítků tištěných na kov 

nebo samolepicí fólii. Další aplikací mohou být 

personalizovaná kovová víčka nebo odečítací 

plocha technických přístrojů. c

Typické aplikace
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SOFTWARe 
nOvInky OnyX

Dne 29. června 2017 uvedla společnost Onyx Graphics, Inc., na trh ONYX 12.2, nejnovější verzi svých 

produktů pro tisková workflow a RIP produkty. Software ONYX 12.2 nabízí vylepšené a zrychlené 

zpracování úloh, novou podporu multi-roll tiskáren, škálování a rotaci úloh při otevření a vylepšení 

pracovního postupu. 

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

Software ONYX 12.2 je k dispozici pro celou produktovou 

řadu ONYX, včetně workflow produktů ONYX Thrive a RIP 

produktů ONYX ProductionHouse, ONYX PosterShop 

a ONYX RIPCenter.

NOvé FUNKCE A vYLEPšENí
 c Nové uživatelské rozhraní pro multi-roll tiskárny 

(tiskárny s možností zavádění materiálu z vícerolového 

zásobníku) poskytuje interaktivní pracovní postup. 

Přímo v aplikaci RipQueue se zobrazí všechny role, které 

jsou aktuálně založeny do tiskárny, a tak lze automaticky 

vybrat role podle tiskových úloh.

 c Rozšířená funkce správy formátu papíru aktuálního mé-

dia umožňuje automaticky načíst údaje z tiskárny (pokud 

tiskárna tuto funkčnost podporuje) a přímo definovat 

vlastní formáty papíru bez nutnosti spouštět konfiguraci 

tiskárny, která vyžaduje zastavení všech tisků a zpraco-

vání úloh.

nová verze 
ripu OnyX 12.2

Nové uživatelské 

rozhraní pro 

multi-roll tiskárny  

poskytuje 

interaktivní 

pracovní postup



Pro zjednodušení 

Print & Cut 

workflow bylo 

rozšířeno nastavení 

názvů barev pro 

ořezové cesty

Dialog pro otevření 

úlohy do aplikace 

Rip-Queue byl 

doplněn o další 

možnosti 

Pro tiskárny, které 

disponují funkcí 

obousměrné 

komunikace, 

bylo uživatelské 

rozhraní doplněno 

o novou záložku 

„device info“

SOFTWARe

nOvInky OnyX
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DOSTUPNOST
ONYX 12.2 je dodáván od července tohoto roku. Pro stávající 

uživatele jakékoli verze programu Onyx lze provést upgrade 

na novou verzi prostřednictvím produktu ONYX Advantage.

Uživatelé, kteří mají platný produkt ONYX Advantage, mo-

hou zažádat o bezplatný upgrade.

Program ONYX Advantage poskytuje uživatelům softwaru 

ONYX snadný způsob, jak udržet svůj software aktuální 

a zajistit své investice. Program ONYX Advantage poskytuje 

upgrady produktů, nové ovladače tiskárny a přístup k výu-

kovým a podpůrným videím.

V případě zájmu o koupi produktu ONYX Advantage nebo 

žádosti o bezplatný upgrade kontaktujte naše obchodní 

oddělení. c c Pro tiskárny, které disponují funkcí obousměrné komuni-

kace, bylo uživatelské rozhraní doplněno o novou záložku 

„device info“, kde lze nalézt specifické informace tiskové-

ho zařízení, například stav tiskárny, inkoustů, média atp.

 c Pro zjednodušení Print & Cut workflow bylo rozšířeno 

nastavení názvů barev pro ořezové cesty. Nyní je možné 

používat kromě standardního prefixu „CutContour“ i dal-

ší přednastavené názvy nebo si definovat názvy vlastní.

 c Dialog pro otevření úlohy do aplikace Rip-Queue byl 

doplněn o možnost nastavení měřítka, nastavení počtu 

kopií a otočení úlohy.

 c Plná podpora zařízení pro měření barev Konica Minolta 

Autoscan Spectrophotometer FD9, jež poskytuje rychlé 

a flexibilní plnoautomatické čtení barevných terčů a je 

určeno pro správu barev v prostředí velkoformátového 

tisku.

 c Zvýšení výkonnosti programu díky rychlejšímu RIP pro-

cesoru, zrychlení přenosu dat a optimalizace barevných 

výpočtů napříč všemi aplikacemi.
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Display je nejmladší divizí společnosti Copy General, která je známá zpracováním a tiskem technické 

dokumentace, řešeními pro direct marketing a v neposlední řadě i jako dodavatel specializovaných 

tiskáren HP PageWide XL. Pro posílení flexibility ve výrobě a finishingu zde HSW Signall nainstaloval 

stolový plotr Zünd G3 3200 XL.

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

Instalaci stolového plotru lze chápat jako další krok ve vý-

voji služeb, jež společnost poskytuje v oblasti signmakingu. 

V čele divize stojí Daniel Bek, který v Copy General působí 

již více než 20 let. Jeho specializací je vizuální komunikace. 

Se svým týmem hledá nová neobvyklá řešení ve světě re-

klamy a interiérového designu. K naplnění tohoto cíle slouží 

nyní i nový stolní plotr.

všESTRANNOST PLOTRU züND G3
Rozměr pracovní plochy odpovídá pracovní ploše nového 

UV flatbedu. „Klasický signmaking tvoří jenom část náplně 

práce naší divize,“ zdůrazňuje Daniel Bek a dodává: „Mnoho 

si slibujeme od realizací v oblasti interiérového a bytového 

designu a segmentu soft signage. Nebojíme se ani scéno-

grafie. Líbí se nám také práce s prezentačními systémy, kde 

přesné formátování šetří hodně času.“

KONFIGURACE PRO NáROčNé
V Copy General si vybrali výborně vybavený model 

stolového plotru Zünd G3. Disponuje výbavou pro zpraco-

vání roll-to-roll materiálů a systémem pro automatickou 

výměnu nástrojů, mezi nimiž nechybí statický ani oscilační 

nůž, frézy a diamantový nástroj pro hlazení hran akry-

látu. „Rozmýšleli jsme se mezi stolními plotry Konsberg 

a Zünd,“ říká Daniel Bek, „protože u Zündu byla vyšší cena, 

bylo rozhodování trochu delší, ale nakonec jsme uznali, 

že výhody, které toto řešení přináší, jsou pro nás důležité.“ 

Automatická výměna nástrojů je podle něj velice příjemná 

funkce, která usnadňuje obsluhu a výrazně zvyšuje celkový 

výkon. Ovládací program je skutečně intuitivní a stroj se 

rychle začlenil do  workflow firmy. „Jeho výkonnost nám 

umožnila nabídnout volnou kapacitu i pro externí zakázky,“ 

je spokojen Daniel Bek.

CO má POTENCIáL?
Stolní plotr Zünd má v první řadě posílit možnosti firmy 

v oblasti výroby POP/POS prostředků a ve zpracování 

kartonáže. Není náhoda, že se divize jmenuje Display. Právě 

výroba displejů je jednou z klíčových oblastí, kde se tvarový 

ořez a další finishingové operace plně využijí. „Kromě vlnité 

lepenky jsou nejčastěji využívaným materiálem plexisklo, 

PVC desky a sendvičové hliníkové desky Dibond. Další 

oblastí, kde se očekává velká dávka kreativity a flexibility, je 

interiérový design,“ uzavírá Daniel Bek. c 

TecHNOlOgIe u NAšIcH KlIeNTů 
zünD g3

Recepce Copy 

General

Zünd G3 

Ukázky realizací

zünd g3 pro divizi 
Display copy general
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pŘedSTAvujeme
TEXTILní MATERIáL pOngS

Určitě znáte z pohádek, jak se město ve smutku zahalilo do černého sukna a naopak při radostných 

událostech zazářilo barvami. Něco podobného zažívá i starobylá Olomouc. Z velké části je to i díky našemu 

materiálu PONGS PrintTex PES Flag 110. 

Olomouc 
se zahalila 
do textilu

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

Vyznačení tratě tradičního běhu Mattoni ½ maraton Olo-

mouc se realizovalo pomocí mobilních zábran s polyestero-

vým banerem, potišteným společností Grapo na sublimační 

tiskárně Agfa AquaJet.

OSmý ROčNíK
O oblíbenosti této akce svědčí i hojná účast sportovců. 

Více než 6000 běžců vyrazilo 24. června již po osmé na trať 

vedoucí kolem skvostů barokní architektury, zařazených 

na seznam UNESCO. 

ITALSKý DEN
Textilní dekorace našly uplatnění i na Italském dni poblíž 

Korunní pevnůstky v Olomouci. Na návštěvníky čekal trh 

s typickými italskými produkty, vozy Ferrari a Fiat, motorky 

Benelli, italská kavárna a zábavní atrakce. 

Hodně nabízených produktů je spojeno s Benátkami, jejichž 

symbol – most Rialto – nechyběl ani v Olomouci. 

„Grafiku se zjednodušenou kresbou mostu jsme vytiskli 

na materiál PONGS PrintTex PES Flag 110 od HSW Signall 

a upevnili jsme ji na kovovou konstrukci,“ říká Barbora 

Králíková, jednatelka společnosti Grapo. „Tiskli jsme tech-

nologií sublimace, která je pro exteriérové aplikace velmi 

vhodná.“

PONGS PRINTTEX PES FLAG 110 
Pletená polyesterová vlajkovina s plošnou hmotností cca 

120 g/m2 nabízí velmi dobrou kvalitu tisku na produkčních 

tiskových strojích. Materiál nemá podkladový liner, není 

tedy vhodný pro malé tiskové technologie. Díky dobré prů-

hlednosti a kvalitě tisku je tento materiál vhodný k výrobě 

vlajek, interiérových dekorací nebo výstavních expozic. Je 

certifikován dle normy DIN 4102 jako B1. PrintTex PES Flag 

je dostupný na objednávku a dodává se v šířce 3,1 m a návinu 

100 m. c

Kresba mostu 

Riallto vytištěná 

na materiálu Pongs 

a její předloha 

v italských Benátkách

PONGS PrintTex 

PES Flag 110 provázel 

běžce celou tratí



medAIlON 
STřEDní uMěLEckOpRůMySLOvá škOLA JIHLAvA-HELEnín

Na místě školy stával ve středověku mlýn, který byl v roce 

1854 přestavěn na soukenickou továrnu. Ta v čase největší-

ho rozkvětu zaměstnávala až 2000 dělníků. Po první světo-

vé válce začal postupný pokles výroby, až byla v roce 1931 za-

stavena zcela. Koncem roku 1946 byla továrna znárodněna 

a o dva roky později byla v Heleníně vybudována učňovská 

škola podniku Modeta. Zhruba od poloviny padesátých let 

je školou střední a v poslední době se intenzivně zaměřuje 

především na umělecké obory. Od roku 2006 ji veřejnost zná 

pod názvem Střední uměleckoprůmyslová škola.

STUDENTI z vYSOčINY
V současnosti školu navštěvuje 315 studentů, kteří pochá-

zejí většinou z Kraje Vysočina. Přibližně 150 jich využívá 

možnost internátního ubytování. Škola poskytuje vzdělání 

v šesti studijních oborech, z nichž jeden je opravdu ojedinělý. 

Pod názvem arts management totiž nabízí možnost studo-

vat uměleckou školu i těm, kteří nemají výrazný výtvarný 

talent, ale zajímají se o kulturu, design a reklamu a umění je 

jim blízké. Výuka není zaměřena pouze na ekonomické nebo 

umělecké vzdělání. Studenti získávají také přehled o mož-

nostech financování a organizace uměleckých a kulturních 

akcí, o neziskových organizacích, způsobu jejich propagace, 

zásadách marketingu, získávání grantů a dotací a v nepo-

slední řadě také o způsobu evidence podnikání v účetnictví. 

Jde o jediný obor v České republice, který je schopen svým 

žákům nabídnout propojení zdánlivě nesouvisejících světů 

umění a ekonomiky.

UměLECKé OBORY
Na textilní tradici školy navazuje obor design oděvů 

a mód   ních doplňků. Absolventi se uplatní jako samostatní 

návrháři, dále pak v oděvních firmách na pozici konstrukté-

rů, technologů nebo při realizaci historických a scénických 

kostýmů pro divadlo, film a televizi. Mnozí se již prezentují 

vlastní úspěšnou značkou na českém i zahraničním trhu. 

Pro výrobce reklamy jsou zajímavé především dva obory – 

reklamní tvorba a design a vizuální komunikace. První kla-

de důraz na prohlubování koncepčního myšlení, orientaci 

ve všech formách současného umění a reklamy a schopnost 

samostatně řešit zadané úkoly s využitím netradičních 

postupů a principů. Druhý připravuje studenty především 

pro práci v designových a grafických studiích.

Design interiérů a bytových doplňků je rovněž obor, který 

profiluje studenty pro práci v signmakingu. Na pozice gra-

fiků a kreativců v reklamních agenturách jsou připraveni 

i absolventi oboru malba a ilustrace.

CO STUDENTI UměJí?
„Škola nemůže být odtržena od praxe,“ je přesvědčen Fran-

tišek Číhal, ředitel školy. „Studenti pracují na konkrétních 

zadáních pro subjekty zejména z našeho regionu. Naučí 

se tak komunikovat se zadavatelem, mají prostor obhájit 

svou práci a vysvětlit záměr. Získají tak jinou zkušenost 

něž při obhajobě před pedagogy.“ Výsledky práce studentů 

jsou vidět i v prostorách školy – vytvořili logo, vstupní halu 

i některé interiéry. Prezentuje se tím samozřejmě škola, ale 

je to zároveň silná motivace pro studenty. Kdo má zájem 

zhlédnout jejich práce, může školu navštívit. Pravidelně se 

zde organizují různé akce, ať už dny otevřených dveří urče-

né především pro rodiče a zájemce o studium, nebo otevřené 

ateliéry, zajímavé i pro širší veřejnost. c

Když navštívíte areál této školy, jako byste se ocitli v jiném světě. Spíš než v údolí řeky Jihlavy si připadáte 

jako ve viktoriánské Anglii a díky budově v novogotickém slohu obklopené zelení se nemůžete ubránit 

pocitu, že vstupujete do bradavické školy kouzel a čar. A ačkoli škola svou koncepcí i úrovní výuky 

jednoznačně patří do 21. století, čáry a občas i kouzla tu najdete taky. Ostatně posuďte sami, co zdejší 

studenti umějí.

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

obklopená zelení 

dýchá tajemnou 

atmosférou

Nové, funkční 

a nápadité logo 

navrhl  designér 

Šimon Kořán
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medAIlON

STřEDní uMěLEckOpRůMySLOvá škOLA JIHLAvA-HELEnín

Reklamní tvorba – Vilém Peroutka,

Utopie – video a instalace

Design interiéru 

a bytových doplňků – 

Lucie Vencálková, 

Cords – kolekce svítidel,  

na téma Pod povrchem, 

inspirovaná tvarem 

kabelu pro rozvody 

elektřiny, materiál kov 

a LED pásky, rozměr 

jednoho svítidla 

50 × 50 cm, 2017 

Malba a ilustrace – Anežka Abrtová, 

Jóga, akryl na plátně, 120 × 200 cm, 2017

Reklamní tvorba – Vladimíra Horká, 

Aspekt – Nekupuj! Adoptuj!

Reklamní tvorba – Šárka Říhová, 

Metamorfóza – autorská kniha

Reklamní tvorba – Aneta Ekslerová, 

Honey Bar – corporate identity a návrhy etiket

Design interiéru a bytových doplňků  – Tereza 

Linhartová,  Spiral, bytový doplněk, 2017
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STřEDní uMěLEckOpRůMySLOvá škOLA JIHLAvA-HELEnín

Design oděvu a módních doplňků – Michaela 

Horná, kolekce Univerzál, 2017

Design interiéru a bytových doplňků – Terezie Marková, Tri – variabilní věšák a systém na ukládání, 

materiál dřevo a kov, rozměr v. 150 š. 100 cm, 2017

Malba a ilustrace – Marie Zajíčková, 

Vizuální zážitek, olej na plátně, 200 × 150 cm, 2017

Design interiéru a bytových doplňků – Andrea Ryšánová, 

Water garden – kolekce interiérových objektů,  2017
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Design a vizuální komunikace –

Terezie Kaštanová

Malba a ilustrace – 

Emma Šádová, Introspekce, 

tuš na papíře, 70 × 100 cm, 

2017 (nahoře)

Design a vizuální 

komunikace –

Milan Láník (vpravo)

Malba a ilustrace – Dora Klimešová, Architektura, 

akryl na sololitu,125 × 122 cm, 2017

Reklamní tvorba – Eliška Pitráková 

Kniha o zatopení Dolních Kralovic (vlevo)

Reklamní tvorba – Tereza Hašková, 

Metamorfóza – objekt a instalace

medAIlON

STřEDní uMěLEckOpRůMySLOvá škOLA JIHLAvA-HELEnín
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TecHNOlOgIe u NAšIcH KlIeNTů 
DuRST RHO p10 160

Prvenství v instalaci progresivní tiskárny Durst Rho P10 160, kterou jsme 

nainstalovali v jižních Čechách, náleží společnosti WIP reklama, spol. s r. o., 

z Českých Budějovic. Firma díky tomu zvýšila svou produktivitu o 60 %.

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

první Durst Rho p10 160 
v jižních čechách

Jednatel společnosti Zdeněk Holeček vysvětluje, že klíčo-

vým momentem pro volbu tohoto zařízení byla kompakt-

nost konstrukce, schopnost bezokrajového tisku a vysoká 

kvalita tisku. „Pro zlepšení manipulace s materiálem i tisky 

jsme před časem řešili stavební úpravy a rozšíření prostor 

našeho provozu. Hledali jsme tedy stroj, který bychom 

dokázali nainstalovat do stávajících podmínek. Získali jsme 

tiskárnu s vyšším výkonem a bezkonkurenční kvalitou 

tisku,“ je přesvědčen Zdeněk Holeček.

všECHNY DESKY NA DURST
Rozlišení na úrovni 1000 dpi spolu s rychlostí až 100 m2/hod. 

výrazně usnadnilo rozhodování o vhodné tiskové techno-

logii. Všechny deskové materiály se nyní tisknou na nové 

tiskárně  stejně jako plakáty menšího formátu. UV inkousty 

a vysoké rozlišení umožňují tisknout na tomto stroji grafiku 

pro interiér i exteriér. „Možnost vyskládat vedle sebe více za-

kázek menšího formátu nám velmi usnadnilo práci,“ dodává 

Zdeněk Holeček a pokračuje: „Typickou volbou pro většinu 

zakázek je 4 pass production mod. Mezi nejkvalitnějším 

a o dvě úrovně nižším módem není na první pohled praktic-

ky rozdíl a vyšší výkon nám vnesl do práce klid a více poho-

dy.“ Tiskárnu Mutoh Zephyr si firma zatím drží jako rezervu.  

„Spolehlivost tiskáren Durst si určitě nezadá s jejich skvělou 

pověstí. Ostatně kvalita zpracování celé tiskárny byla velmi 

silným argumentem pro výběr stroje této značky, podobně 

jako naše dobrá zkušenost se společností HSW Signall jako 

dodavatelem,“ říká Zdeněk Holeček.

NOvé mATERIáLY
Tiskárna Rho P10 160 přinesla nejenom více klidu, ale i více 

možností. „Zkoušíme potisk netradičních materiálů, jako 

je sklo a dřevo nebo černé deskové materiály,“ prozrazuje 

Zdeněk Holeček. „Vidíme v tom možnost nabídnout produk-

ty s vyšší přidanou hodnotou a lepší obchodní marží, kde 

se hodně uplatní kreativní design. Hledáme prostě nové 

možnosti mimo tradiční cesty reklamní grafiky,“ uzavírá 

jednatel společnosti WIP reklama. c

Umístění 

stroje bylo 

vypočítáno 

na milimetry, 

aby vše 

mohlo 

fungovat ve 

stávajících 

prostorách
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kDO JE kDO 
v HSW SIgnALL

Klára je od konce roku 2016 novou finanční 

ředitelkou HSW Signall. Přes poměrně dost 

odlišné pracovní zkušenosti dokázala zapad-

nout do týmu tak rychle, že nám připadá, jako 

by byla součástí HSW Signall již řadu let. 

Co bylo tvou motivací k přijetí místa v naší 

společnosti, která není ve srovnání s nadná-

rodními korporacemi nijak veliká?

Z auditu jsem byla zvyklá na velkou rozmani-

tost při práci, člověk se neustále učil a dozví-

dal něco nového z oblasti financí, ale i jiných 

oborů. Ve velkých firmách je často nutné 

specializovat se na určitou oblast a mně spíše 

vyhovuje širší záběr a méně rutinních činnos-

tí, což mi HSW nabízí. A také jsem si chtěla 

ověřit, jestli na zkazkách o existenci osobního 

života po práci není náhodou něco pravdy.

Když jsi poprvé slyšela slovo signmaking, co 

sis pod ním představila?

Poprvé v souvislosti s HSW a musela jsem 

si jej vygooglit – popis z wikipedie „anglická 

složenina nemající přesný český ekvivalent“ 

byl povzbuzující. Upřímně mě překvapilo, jak 

dlouho může být člověk tímto pojmem zcela 

nedotčen, přestože je všude kolem...

klára Eliášová

Představujeme vám dalšího člena našeho 

obchodního týmu. Jirka pečuje o zákazníky 

v severních a východních Čechách a v Praze. 

Tvoje práce vyžaduje cestování. Jezdíš stále 

tak rád jako na začátku?

Práce obchodního zástupce obnáší časté 

cestování, takže pokud nedřepím v nějaké 

neočekávané zácpě, jízda autem stejně jako 

současná práce mě i po tolika letech stále baví. 

Je těžké prosadit se s naší nabídkou u zákaz-

níka?

Je i není. Naše nabídka je poměrně široká 

a obsahuje jak komoditní vysokoobrátkové 

zboží, tak i mnoho materiálů (textily, tapety, 

speciální fólie), které konkurence nenabízí 

nebo s nimi nemá takové zkušenosti a nedo-

káže přijít s kreativními příklady využití. Spí-

še bych řekl, že je stále obtížnější při velkém 

počtu konkurentů udržet rozumné ceny, ale 

tato situace je obdobná i v jiných oborech.

Co podle tebe nabízí HSW Signall v konku-

renčním prostředí zákazníkům navíc?

Naše současné heslo „Víme jak…“ výstižně vy-

stihuje, že umíme nabídnout komplexní řešení 

tiskových technologií, materiálů a strojů pro 

finální zpracování. 

Protože prodáváme nejmodernější technolo-

gie, dodáváme spotřební materiál i inkousty 

a máme vynikající servisní oddělení, jsme 

schopni poradit i pomoci našim zákazníkům 

ve většině situací.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Celý život se aktivně 

věnuji hudbě, 

jakékoliv, která se dá 

poslouchat.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Knihy s humorem 

nebo detektivní 

zápletkou.

Nejoblíbenější jídlo: 

Jsem založením 

masožrout, ale 

v poslední době se 

nevyhýbám ani 

zdravé stravě.

Záliby: 

Společné aktivity 

s rodinou, hraní 

v rockové kapele, 

železniční 

modelářství.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Po čtyřicítce je to asi 

opravdu nejlepší…

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Já bych si s sebou 

vzal místo věcí určitě 

lidi, ty, které mám 

nejraději, přítelkyni 

a naše děti. Vytvářejí 

náš domov, místo, 

kam se rád vracím, 

i kdyby přechodně 

na pustém ostrově.

ANKETA

Oblíbená hudba: 

Hlavně česká hudba, 

např. Navarová, 

Divokej Bill, 

Nohavica, Koubek, 

Čechomor, Klus, 

Xindl X.

Nejoblíbenější 

kniha: 

Zatím jsem žádnou 

knihu nečetla 

vícekrát.

Nejoblíbenější 

jídlo: Dobrý steak 

a po něm dezert.

Záliby: 

Cestování, 

objevování 

a zkoušení nového, 

hory.

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Část textu písničky 

„...náhody jak mraky 

utíkaj, těm co krok 

počítaj hvězdy 

nepadaj...“

Tři věci, které bys 

chtěla mít s sebou 

na pustém ostrově: 

Zásoby jídla, dobrého 

kuchaře, a hlavně 

zpáteční letenku, až 

mě to přestane bavit.

kdo je kdo?

Jiří Hrabal
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pŘedSTAvujeme 
nOvé SíDLO DuRST

Koncem května byl v Brixenu slavnostně položen základní kámen nového ústředí společnosti Durst. 

Zákaznické a inovační centrum se stane vlajkovou lodí společnosti a symbolem její orientace na 

mezinárodní trhy. 

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

základní 
kámen položen

Průmyslová zóna na jihu města Brixen tak dostane novou 

tvář. Nové ústředí je navrženo tak, aby nejen poskytovalo 

funkční zázemí společnosti, ale aby zároveň citlivě navazo-

valo na původní budovu z roku 1963, navrženou architektem 

Othmarem Barthem. Architekti Patrik Pedo a Juri Pobitzer 

ze studia Monovolume následovali Barthův původní kon-

cept a vytvořili ploché plovoucí „křídlo“ zakončené šesti-

podlažní věží, která se díky své výšce 35 metrů jistě stane 

dominantou okolí Brixenu.

věDOmOSTI DávAJí KŘíDLA
Existující a nové budovy spojuje organicky tvarovaná fa-

sáda z lehkých prefabrikovaných betonových prvků s okny 

uspořádánými do vzoru „pixelů“. Speciální konstrukce dává 

celému objektu osobitý charakter a nezaměnitelný vzhled. 

Stavební práce jsou prováděny tak, aby nenarušovaly 

provoz firmy. 

Společnost stavbou získá více než 21 388 m2 celkové užitné 

plochy a 2800 m2 parkové zeleně. Na stavbu se spotřebuje 

5000 m3 betonu, 430 000 kg oceli a 2600 m2 skla. Přístup 

do areálu pro zákazníky a zaměstnance se také dočká úpra-

vy a bude v zájmu pohodlí a bezpečnosti přístupný přímo ze 

stávajícího kruhového objezdu.

NOvý ImPULz ROzvOJE
„Společnost Durst je dnes světovým lídrem ve výrobě 

produkčních digitálních technologií a její inovativní řešení 

se uplatňují v mnoha průmyslových odvětvích na všech 

kontinentech,“ řekl Christoph Gamper, ředitel Durst Group. 

„Durst je rodinnou firmou, řízenou již třetí generací, z nichž 

každá zanechala ve společnosti svou stopu. Vývoj společ-

nosti Durst od firmy specializující se na kopírování obrazo-

vých dat na různá média až po poskytovatele komplexních 

řešení, včetně analýzy a sběru dat, tisk a dekoraci různých 

povrchů, vývoje vlastního softwaru, inkoustů a zajišťo-

vání servisu, bude znakem příští dekády. K vývoji je třeba 

prostor, svoboda a kreativní prostředí, jež nyní budujeme 

v nově vznikajícím centru v Brixenu.“ c

Slavnostní výkop pro 

základní kámen

Vizualizace budovy 

nového sídla 

společnosti Durst



Přívětivé prostředí 

programu ZDC 3.1

Knihovna nabízí 

široký výběr 

konstrukcí 

prodejních displejů

Využití QR kódů 

velmi zvyšuje 

plynulost výroby

SOFTWARe
zünD  zDc

Nová verze oblíbeného softwaru Zünd Design Center funguje jako zásuvný 

modul Adobe Illustratoru. Program je intuitivní, všestranný a plně vybavený 

pro vytváření návrhů na obaly či prodejní stojany.

upgradujte na zünd 
Design center 3.1
František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk

Program umožňuje práci se zcela novou kategorií materiá-

lů, navíc získal řadu dalších funkcí a jeho ovládání je ještě 

pohodlnější než dříve.

NEBUDETE DLOUHO HLEDAT
Ověřený plug-in pro Illustrator od společnosti Zünd se 

dočkal zásadního přepracování. Díky vylepšenému vzhledu 

a technickým zdokonalením je verze ZDC 3.1 ještě obsáh-

lejší a přitom se snadněji ovládá. Nové uživatelské rozhraní 

a svěží design s graficky výraznými ikonami usnadňují 

práci a pomáhají udržovat panel nástrojů přehledný 

a uspořádaný. Navigace v programu je mnohem jednodušší 

a usnadňuje přístup i k funkcím, které se využívají pouze 

sporadicky.

šABLONY PRO mDF
ZDC umožňuje vytvářet obaly, POP/POS displeje, stojany 

a další předměty na několik kliknutí. Program je založen 

na rozsáhlé knihovně parametrických šablon, které lze 

podle potřeby měnit a velikostně přizpůsobovat. Dosud 

byly v knihovně k dispozici šablony pro práci s kartonem, 

vlnitou lepenkou, PVC, PP a hliníkovými sendvičovými des-

kami. Verze 3.1 nabízí také šablony pro MDF desky. Dalším 

přírůstkem je možnost importovat neomezený počet objek-

tů ve formátu .obj, vkládat je do nově vytvářeného návrhu 

a vše prohlížet ve 3D náhledu.

vYUžIJTE QR KóDY
Plynulost všech navazujicích operací je dnes velmi důležitá. 

Ve světě digitálního finishingu je požadována flexibilita 

a rychlost i u kusových zakázek. Zünd proto ještě zjedno-

dušil automatické načítání souborů pomocí tisku QR kódů 

a jejich následného načtení kamerou umístěnou na plotru. 

Aby byl proces co nejjednodušší, mohou být kódy vytvoře-

ny v samostatné vrstvě. Uživatel musí pouze zadat název 

úlohy a požadovanou pozici a ZDC automaticky vygeneruje 

odpovídající QR kód. 

Kromě toho mají uživatelé možnost uložit návrhy jako 

oblíbené, což usnadňuje rychlejší přístup k běžně používa-

ným designům a šetří čas při hledání návrhů, které už byly 

jednou vytvořeny. 

ZDC 3.1 je dostupný zdarma pro stávající uživatele, kteří již 

mají zakoupenou licenci ZDC. Zünd rovněž nabízí třicetiho-

dinovou demo verzi na vyzkoušení. Pro více informací pište 

na produkt@hsw.cz . c
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Inovativní 
systém pro 
aplikaci textilií 
na stěny a stropy
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mATeRIÁlY 
pOTISk TEXTILu

Nabízíme vám systém vypínacích profilů Descor, který otevírá nové možnosti pro použití textilií 

v zakázkové výrobě personalizovaných interiérů a přináší do oboru interiérového designu zajímavé 

oživení. Snadná instalace, možnost materiál digitálně potisknout nebo jeho vlastnost pohlcovat zvuk 

nacházejí široké uplatnění nejen v soukromém bydlení, ale i ve veřejných prostorách. 

tržení a mají dlouhodobou interiérovou životnost. 

Textilie pohlcující zvuk snižuje hluk, harmonizuje prosto-

rový zvuk a vytváří pocit vyšší pohody a komfortu. Hluk 

nás negativně ovlivňuje dokonce i na nevědomé úrovni. 

Odhlučnění a dobrý prostorový zvuk jsou proto pro kvalitu 

našeho života nezbytné. To platí jak pro soukromé bydlení, 

tak i pro pracovní, vzdělávací, gastronomické, zdravotnické, 

sportovní nebo relaxační prostory.

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

Descor poskytuje návrhářům interiérů a projektantům 

zcela nové možnosti realizace. Textil určený ke vsazení 

do rámové konstrukce má šíři až 500 cm a v podstatě neko-

nečnou délku (standardně 50 bm). Z jednoho kusu se tak dá 

vytvořit celá dlouhá stěna či strop bez viditelných napojení. 

Výsledkem je příjemný pocit z celistvého prostoru.

víCE mOžNOSTí PRO INTERIéROvý DESIGN
Aplikace textilií je dnes zajímavou alternativou ke kon-

venčnímu wall designu – fóliím a tapetám. Vytváří dojem 

plně homogenního povrchu i ve velkých plochách. Montáž 

je rychlá, jednoduchá a především čistá. Další výhodou je 

variabilita motivů, které lze snadno měnit.

Materiály jsou vyrobeny v Německu, splňují standardy 

požadované normou REACH a vyhovují parametrům certifi-

kačního systému Öko-Tex.

FUNKCE A ESTETIKA
Různé varianty užitných vlastností dokonale propojuje 

jejich funkčnost a estetika. Materiály jsou odolné proti roz-

Textilní systémy Descor 

vnášejí do interiérů 

nejenom estetické prvky, 

ale i odhlučnění a dobrý 

prostorový zvuk 



navrhují interiéry v pestrých barvách, ale i ti, kteří upřed-

nostňují decentní grafické motivy. 

Těžko bychom hledali jiný materiál, který je tak flexibilní 

a je možné s ním vytvořit strop či stěnu na jakémkoli pod-

kladu, včetně prostor s asymetrickými povrchy a výklenky, 

aniž by bylo třeba používat komplikovaná technická řešení.

SNADNá INSTALACE
Instalace profilů je jednoduchá a rychlá. Obvykle se doporu-

čuje aplikace na dřevěný hranolek, který se následně upevní 

ke stěně pomocí šroubů. Do takto instalovaných profilů se 

za pomoci speciálně tvarované špachtle postupně vtlačuje 

textilie, až dojde k jejímu úplnému vypnutí. Pokud je třeba 

instalovat například stropní osvětlení,  textil se v daném 

místě jednoduše nařízne a použije se speciální pomůcka pro 

upínání světel. c

Materiály určené pro nasvícení umožňují kreativnější práci 

při tvorbě vnitřního osvětlení a dokážou měnit jeho charak-

ter. Světlo do značné míry určuje naše vnímání prostoru. 

Pokud se s ním tedy správně pracuje, násobí se  architek-

tonické možnosti interiéru. Cílená regulace intenzity a ba-

revné teploty světla je věcí, na niž se projektanti a návrháři 

interiérů soustřeďují. Textilní materiály rozptylují světlo 

rovnoměrně a jsou pro tento typ aplikací ideálním řeše-

ním. V tomto směru jsou špičkou materiály německé firmy 

Pongs.

Speciální textilie s antibakteriální úpravou najdou skvělé 

využití v lékařských a wellnes zařízeních.

výHODNé vLASTNOSTI
Všechny textilie jsou digitálně potisknutelné standardními 

tiskovými technologiemi. To ocení nejen designéři, kteří 
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mATeRIÁlY 

pOTISk TEXTILu

Využití systému 

Descor v interiéru

Instalace je opravdu 

snadná

Potištěný textil 

nemusí hýřit 

barvami, černá 

kresba štukové 

výzdoby dodala 

klasicistnímu 

interiéru charakter



FejeTON 
zkušEnOSTI A JEJIcH InTERpRETAcE
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proč dělá tak nebezpečné věci?! Odpověděl mi: „To je přece 

spirála a já ji tak dělám vždycky a nemám žádné problémy…“. 

Zjevně vůbec netušil, že to, co provádí, není spirála, ale 

„vývrtka“. Pro neznalého pozorovatele mohou oba manévry 

vypadat velmi podobně, v obou případech se padák točí 

kolem dokola a rychle klesá k zemi. Jenže negativní zatáčka 

je v podstatě neřízený rychlý pád, jehož ukončení je velmi 

problematické a pilot riskuje svůj život, zatímco spirála je 

bezpečně ovládaný letový režim pro rychlé klesání. 

NěKDY věCI FUNGUJí JEN DíKY NáHODě NEBO 
šTěSTí
Určitě se teď ptáte, proč se tedy pilotovi nic nestalo, když 

takovou chybu dělal opakovaně? Důvod – a pilotovo štěstí 

– spočíval v tom, že školní typ padáku, který používal, rea-

goval na tuto zásadní chybu podstatně lépe. Stačilo by však 

změnit padák… Tento extrémní případ názorně ukazuje, že 

i když roky něco funguje dobře, neznamená to, že používaný 

postup je správný. Není to tak dávno, kdy lidé byli přesvěd-

zavádějící 
zkušenosti 
nebo jejich špatná 
interpretace
„Děláme to tak vždycky.“ „Používáme stejný postup deset let.“ „ Vždy to takhle fungovalo, tak proč by to 

nemělo fungovat teď.“… Takhle často reagujeme, když se při aplikaci objeví chyba, jejíž příčinu neznáme. 

V mnoha případech však nejde o vadu materiálu či technologie, ale o chybnou interpretaci našich 

zkušeností.

Téma tohoto článku mě napadlo při mém oblíbeném sportu 

– paraglidingu. Viděl jsem letět pilota, který prováděl velmi 

nebezpečný manévr. Jmenuje se negativní zatáčka, což 

je obdoba „vývrtky“ u letadel. Po přistání jsem se ho ptal, 

Jan Bejček | redaktor | jan.bejcek@hsw.cz

Člověk lépe vidí 

chyby u ostatních, 

než  když je dělá sám  
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čeni, že Slunce obíhá okolo Země, a bylo to i docela logické. 

Jenže i když tomu věřili po tisíce let, nyní všichni – včetně 

církve, která za to kdysi upalovala – tvrdíme úplný opak. 

JE TŘEBA ODLIšIT zKUšENOSTI, PŘEDSTAvY 
A POCITY
Předchozí text možná vypadá jako odmítání praktických 

zkušeností, ale není to tak. Sám považuji praktické znalosti 

za jednu z nejdůležitějších součástí práce signmakera i tis-

kaře. Dobrý praktik však musí své zkušenosti umět správně 

interpretovat – přizpůsobovat je okolnostem a faktickým 

znalostem. Je totiž naší přirozeností odmítat informace, 

které odporují našim předchozím zkušenostem, zejména 

pokud jsou pro nás negativní, nevyhovují našim předsta-

vám nebo jsou pro nás jinak nepříjemné či nevýhodné. 

Pokud se však chceme posouvat dál, je třeba naučit se brát 

i vlastní zkušenosti s rezervou a zvažovat, nakolik odpoví-

dají reálným podmínkám a fyzikálním zákonům a nakolik 

vycházejí jen z našich vlastních představ o tom, jak by daná 

věc měla fungovat.

RIzIKA čASTýCH změN
V našem oboru se nové materiály a technologie objevují 

docela často. Každý z nich má trochu jiné parametry, a tak 

naše předchozí zkušenosti nelze aplikovat beze změn. Ne-

dávno jsem to zažil při diskusi se svým kolegou o správných 

teplotách lepení při carwrappingu. Dříve prodával samole-

picí fólie Avery, zatímco v HSW nabízíme značku MACtac. 

Přestože jde o typově stejné lité PVC fólie a obě značky spa-

dají pod jeden koncern, našli jsme rozdíly v doporučených 

teplotách lepení. V případě produktů pocházejících od růz-

ných výrobců, s továrnami často na jiných kontinentech, 

je třeba počítat s ještě výraznějšími odlišnostmi, jejichž 

rizikem je to, že se mohou projevit až později a jen v určitých 

specifických případech. Je pochopitelné, že řádné vyzkou-

šení nového materiálu v celém výrobním postupu za různě 

se měnících podmínek a situací je velmi zdlouhavé. Proto 

se někdy divím tomu, jak rychle jsou některé firmy ochotné 

vyměnit svůj tradiční a ověřený produkt kvůli úsporám 

za jiný, ale rizika, která tím vznikají, už neřeší. Problémům 

lze podle mě předcházet úzkou spoluprací mezi obchodem, 

nákupem, výrobou a dodavatelem a posuzováním případ-

ných změn komplexně – tedy nejen s ohledem na cenu. c

I když roky něco funguje 
dobře, neznamená to, 
že používaný postup je 
správný.

FejeTON

zkušEnOSTI A JEJIcH InTERpRETAcE

Předpisy pro výrobu 

chemických látek se 

liší v závislosti na 

tom, kde se továrna 

nachází

Drobná úspora 

nemusí vyvážit 

možné komplikace

Jak byste pouze na 

základě vlastních 

zkušeností 

prokázali, že se 

Země otáčí kolem 

Slunce, a ne naopak?
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překvapit svou filozofií. Jedná se o kombinaci tiskárny HP 

Latex řady 300 a řezacích plotrů HP Latex Cutter, které pro 

HP vyvinula a vyrobila společnost Summa. Pro všechny 

modely latexových tiskáren řady 300 jsou k dispozici plotry 

s odpovídající šířkou.

UšETŘíTE Až 50 % čASU
Kombinaci tiskáren HP Latex a řezacích plotrů Summa na-

bízí naše společnost od okamžiku, kdy se latexové tiskárny 

Hp Latex print 
and cut Solution
Řezací plotr můžeme směle označit za technologii, která stála u zrodu moderního digitálního signmakingu. 

Kombinace řezání a digitálního tisku pak byla dalším přirozeným vývojovým stupněm, který byl za dvě 

desítky let dotažen k dokonalosti. Lze na tom ještě něco zlepšit? Lze, a hodně! 

Kombinace tisku a řezání má od počátku dvě vývojové linie. 

První je kombinace tiskárny a řezacího plotru v jednom 

stroji a druhou kombinace dvou strojů, tedy samostatné 

tiskárny a autonomního řezacího plotru. 

Fanoušci prvního řešení hovoří o snadném zpracování tisku 

a úspoře místa. Příznivci druhé varianty, mezi něž patříme 

i my, si zase pochvalují možnost tisknout a řezat zároveň, 

což je v prvním případě nemožné.

Společnost HP přišla v dubnu 2017 s řešením, které dokázalo 

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

HP Latex Print 

and Cut řešení 

najde uplatnění 

v mnoha oblastech. 

Umožní výrobu 

individualizovaných 

etiket…

Tato kombinace 

přináší přibližně 

50% úsporu času 

oproti známým 

řešením 
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na trhu objevily. Co je tedy na řešení HP Latex Print and 

Cut tak inovativní? Jedná se o kombinaci dvou technologií 

pro simultánní tisk a ořez v jednom jednoduchém workflow, 

s přibližně 50% úsporou času oproti známým řešením. Celý 

fígl spočívá v tom, že systém HP je navržen tak, aby pracoval 

jako jedno zařízení, a nevyžaduje ani větší obslužný prostor 

než integrované řešení. Tiskárna se obsluhuje zepředu 

a plotr HP Latex Cutter se umístí za ni. Toto řešení nabízí 

efektivní výrobu široké škály produktů, jako jsou například 

samolepky, vysoce kvalitní podlahová či okenní grafika, 

stejně jako na zakázku potištěný textil. 

PROPRACOvANé WORKFLOW A BEzOBSLUžNé 
ŘEzáNí
Práce v programu HP Flexi Print and Cut RIP je uživatelsky 

velmi příjemná. Pro tisk a následný ořez stačí pět jednodu-

chých kroků. Data pro ořez jsou součástí zakázky a místo 

značek je pod zakázkou vytištěn čárový kód. V HP tento 

postup nazvali One point workflow management – zakázku 

editujete a tisknete včetně HP Barcode pro bezobslužné 

řezání. Hotový výtisk stačí pouze založit do řezacího plotru, 

který si podle kódu najde příslušná data, pomocí systému 

OPOS vyhledá správnou pozici a začne řezat.

HP SIGNAGE SUITE USNADNí DESIGNOváNí
Tuto technologii založenou na cloudu mohou využít i za-

čínající poskytovatelé tiskových služeb pro navrhování 

základních druhů reklamních nosičů, samolepek, prezen-

tačních systémů, bannerů, plakátů a city-lightů nebo triček.

K dispozici je více než 26 milionů obrázků a grafik z foto-

banky Fotolia, navíc lze využít prostředí platformy Pattern 

Design pro tvorbu vlastní vektorové grafiky.

Modulární nástroj HP Signage Suite umožňuje snadnou 

integraci do vašeho webu v několika úrovních. Od pou-

hého hypertextového odkazu na návrhové a vizualizační 

nástroje přes práci s CRM pluginy založenými na předem 

definovaných šablonách s cenami a podklady pro fakturaci 

až po řešení na míru. V tom případě získáte díky integraci 

webových stránek API i možnost on-line nabídek, faktura-

ce a připojení na firemní manažerský informační systém 

MIS. c

TecHNOlOgIe

řEšEní pRO TISk A OřEz

…usnadní práci 

v oblasti car 

wrappingu…

… i dekorace stěn

Data pro tisk 

a ořez připravujete 

najednou

Nezaskočí vás ani 

poptávka textilní 

produkce
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Právě změkčovadla upřesňují název PVC fólií 

používaných v sigmakingu – monomerické/

polymerické PVC. Toto označení je tak trochu 

zavádějící, protože PVC patří mezi polymery 

(je to polyvinylchlorid). Tak proč mu říkáme 

monomerický? Označení monomerický totiž 

nemá nic společného s PVC jako základní 

surovinou, ale s typem používaných změkčo-

vadel. Změkčovadla tedy mohou být polyme-

rická nebo monomerická a správné označení 

potom zní monomericky nebo polymericky 

měkčený PVC.

BEz změKčOvADEL TO NEJDE
Jak vyplývá z jejich názvu názvu, až změk-

čovadla udělají z jinak tvrdého PVC pružný 

a měkký materiál, který potřebujeme pro výrobu (nejen) samolepicích 

fólií. Zatím bylo objeveno asi 30 tisíc změkčovadel, ale asi jen 50 se vy-

užívá komerčně. K nejoblíbenějším a nejkvalitnějším změkčovadlům patří 

například ftaláty (mají až 95% podíl). Jsou však také nejčastěji zmiňované 

v souvislosti s různými zdravotními riziky.

ROzDíLY mEzI změKčOvADLY
Název monomerické/polymerické určuje způsob, jakým jsou změkčova-

dla vázána na uhlovodíkové řetězce. Monomerická změkčovadla vázána 

nejsou, a proto mohou snadněji unikat – to se potom projevuje především 

jako tvrdnutí u monomerických PVC fólií. Nejčastějším viditelným ná-

sledkem úniku změkčovadel je praskání fólie vlivem odlišné roztažnosti 

ztvrdlé fólie oproti podkladu nebo její odlepování. Výhodou monomericky 

měkčených fólií je nízká cena suroviny. Dražší polymerická změkčovadla 

jsou díky vazbám na dlouhé polymerické řetězce výrazně stabilnější, a tak 

zachovávají pružnost fólie po delší dobu.

vEDLEJší NEGATIvNí účINKY
Obsah změkčovadel ve fóliích je velký, jsou to řádově desítky procent. Pro-

to je jejich unikání nebezpečné nejen pro samotnou fólii, pro lidi a přírodu, 

ale i pro všechny ostatní materiály, které jsou s ní v přímém kontaktu. Na-

příklad stavebníci vědí, že je potřeba striktně bránit tomu, aby se  některé 

plastické hmoty dotýkaly. Přímý kontakt totiž migraci změkčovadel mezi 

materiály výrazně usnadňuje, a tím dochází k zásadnímu ovlivnění jejich 

vlastností a životnosti. V našem oboru se s tím můžeme setkat například 

u prosvětlených boxů, kde se plexisklo (PMMA) dotýká povrchu potištěné 

Dnešní pokračování našeho seriálu navazuje na předchozí díl nazvaný „Dochází ke zhoršení kvality 

samolepicích fólií?“. Odolnost PVC samolepicí fólie ovlivňují kromě stabilizátorů, jejichž vlivu jsme se 

věnovali minule, také plasticizéry, česky změkčovadla.

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

Reklamace XII – 
změkčovadla 

Diisononylftalát 

(DINP) je oblíbený 

ftalát používaný 

jako změkčovadlo 

nejen pro samolepicí 

fólie.

Zatímco v EU není 

klasifikovaný, tj. 

nemá omezení 

použití, podle 

zákonů Kalifornie 

je považován za 

nebezpečnou látku.
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Únik změkčovadel 

se nejvíc projeví 

zkřehnutím fólie 

a jejím popraskáním 

vlivem změn tepelné 

roztažnosti

fólie. Zejména za zvýšených teplot zde může dojít ke změ-

nám v podobě přilepování fólie nebo inkoustu na povrch 

desky. Nedávno bylo v našem showroomu potřeba odstranit 

osm let starou levnou monomerickou fólii z pracovního 

stolu. Zdálo se, že bude tvrdá a půjde obtížně odlepit, opak 

však byl pravdou. Po osmi letech byla monomerická samo-

lepka měkčí než nová, místy byla až gelovitá. Způsobila to 

silná PVC řezací podložka, která ležela celou dobu na fólii 

a změkčovadla z podložky postupně migrovala do fólie. Bylo 

zajímavé sledovat, jak se po sundání podložky začaly plas-

ticizéry z fólie zase uvolňovat do vzduchu a již za několik 

týdnů samolepka svou měkkost ztratila.

OvLIvNěNí LAKU NA AUTOPLACHTáCH
Velké nebezpečí způsobují unikající změkčovadla u PVC au-

toplachet ošetřených tekutou laminací. Objem změkčovadel 

je díky velké tloušťce plachet vysoký a při jejich unikání do-

chází k ovlivnění naneseného laku. V některých případech 

dokážou migrující plasticizéry lak změkčit natolik, že se 

stane lepivý a začne pohlcovat prach a nečistoty. Autoplach-

ta včetně grafiky tím výrazně tmavne. Nebo se dokonce 

lak naruší natolik, že při mytí vozů postupně zcela zmizí. 

Obvyklé jsou také nezalaminované ostrůvky, na pohled 

připomínající mastná oka na polévce. To jsou místa, kde 

plasticizér na povrchu banneru zabránil řádnému přilnutí 

laku. 

NEUSTáLé změNY vYžADUJí OBEzŘETNOST
Změkčovadel je mnoho druhů a každé má odlišné pozitivní 

i negativní vlastnosti (pozn. negativní silně převažují). Jako 

u stabilizátorů i u změkčovadel proto dochází k průběžným 

zákazům používání mnoha druhů (viz REACH nařízení EU, 

více na http://www.plasticisers.org/), a tedy nutně dochází 

i ke změnám kvality výrobků. Každý výrobce navíc používá 

své speciální směsi, jejichž přesné složení tají. Změny a růz-

norodost těchto tajných koktejlů a riziko migrace změk-

čovadel a jejich vzájemné ovlivňování jsou také důvodem 

doporučení používat stejné typy tiskové fólie a laminace. 

Vhodné je nejen dodržení stejného typu fólie monomer/po-

lymer, ale rovněž použití stejné značky a stejné produktové 

řady daného výrobce. Ovlivnění materiálů mezi sebou je 

potom méně pravděpodobné. Je to obdobné jako s koktejly 

v podobě nápojů. Určitě bude bezpečnější, pokud budete celý 

večer pít jen daiquiri, než když ho budete střídavě prokládat 

bloody mary a cosmopolitanem.c

Pružnost PVC 

fólií výrobci 

zajišťují použitím 

značného množství 

změkčovadel

Chemické složení 

změkčovadel se 

neustále vyvíjí
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Top products Award 
2017 pro Durst
Inkousty UV Ink Durst Rho 3M™ Premium 

získaly prestižní ocenění Top Products 

časopisu Wide-Format & Signage. Ocenění 

se uděluje „průlomovým produktům“, které 

v uplynulém roce nejvíce ovlivnily velkofor-

mátový tisk a  přinášejí tiskařům největší 

užitek. 

Oceněné inkousty nesou značku Durst i 3M, 

protože byly vyvinuty ve spolupráci se společ-

nosti 3M tak, aby se mohly stát součástí záruk 

systému sladěných komponentů 3M MCS. 

Podle Larryho D’Amica, obchodního ředitele 

společnosti Durst Image Technology US, je 

toto ocenění velkým přínosem: „Jsme rádi, že 

inkoust Durst Rho Roll 3M ™ Premium získal 

ocenění Top Products. Na americkém trhu je 

možnost vytvářet grafiku s garancí 3M MCS 

na tiskárnách Rho 512R a Rho 312R velmi 

důležitá. Oba tyto stroje jsou ideální pro typ 

aplikací, které záruku MCS vyžadují.“ c

Oblíbený materiál pro krátkodobé aplikace 

interiérové podlahové grafiky Neschen 

UV dot print’n’walk je nyní k dispozici 

i v transparentní verzi. Tato tisková samo-

lepicí 200µm fólie s protiskluzovou struktu-

rou je potisknutelná UV inkousty a disponu-

je bodově naneseným lepidlem  easy dot.

Díky konstrukci materiálu dva v jednom od-

padá čas potřebný k laminaci při zpracování 

klasických podlahových setů. Již samotný sa-

molepicí film je certifikován jako R9 na stupni 

protiskluznosti dle normy DIN 51130, a to 

včetně UV inkoustů. Zároveň splňuje atest 

nehořlavosti jako B-S1 dle normy 13501-1.

Materiál UV dot print’n’walk je vhodný na nej-

různější výstavy, veletrhy, kampaně a události 

krátkodobého charakteru. Doporučené použi-

tí je na podlahy typu mramor, dlažba, parkety, 

laminátové povrchy atd. Udávaná životnost 

tři měsíce je závislá na odolnosti konkrétních 

UV inkoustů, místě použití a míře expozi-

ce. Průhledná verze umožňuje dosáhnout 

neobvyklých optických efektů bez potřeby 

tvarového ořezu. UV dot print’n’walk je nyní 

k dispozici v rolích s šířkou 155 cm a návinem 

30 m. c

Transparentní 
verze filmu uv dot 
print’n’walk 

Šikovná tiskárna k přímému potisku před-

mětů ValueJet 426UF má pracovní plochu 

o rozměru A3+. Nyní je k dispozici model 

626UF s pracovní plochou formátu A2. 

UV LED tiskárnu k přímému potisku předmě-

tů dobře znáte i z našeho showroomu. Pracuje 

s barvami CMYK, bílou a lakem. Kromě potis-

ku dárkových a reklamních předmětů najde 

své uplatnění i v průmyslovém prostředí. 

Zdvojnásobení pracovní plochy značně rozší-

řilo její možnosti.

PŘímý POTISK, RYCHLé SCHNUTí
Stroj umožňuje přímý tisk na širokou škálu 

pružných a pevných materiálů s tloušťkou 

do 150 mm. Energeticky úsporná UV LED 

lampa zajišťuje okamžité schnutí tisku, takže 

potištěné materiály jsou hned připraveny 

k použití. Nízká pracovní teplota umožňuje 

potisk materiálů citlivých na teplo. c

Tiskárna Mutoh 
valueJet 626uf 
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zünd má nakladač 
pro textilní materiály

kreativní design 
s fóliemi 
Macal 9800 pro

Nový nakladač pro stolní plotry Zünd 

umožňuje posouvání flexibilních, pružných 

textilních materiálů, aniž by je napínal. Sys-

tém tvoří kolíbka s válci a dopravními pásy, 

které odvíjejí textil z role a posouvají jej do 

prostoru, kde se řeže. 

Předpínací tyč průběžně zaznamenává 

kolísání v napětí tkaniny. Pokud je to potřeba, 

nakladač reguluje rychlost a zajišťuje, aby se 

textil při posouvání nenapínal. Integrovaná 

kontrola okrajů garantuje přesné zarovnání 

materiálu. Když senzor zaregistruje nepřes-

nosti, nakladač automaticky nastaví hori-

zontální zarovnání kolíbky. Role materiálu 

je uložena volně, není nasazena na žádném 

držáku, což umožňuje zpracování materiálů 

navinutých na různá, dokonce i poškozená 

jádra nebo v případě, že jádro zcela chybí.  

S funkcí rychlého převíjení může být materiál 

po zpracování těsně svinut do rolí připrave-

ných pro další použití. Nakladač je k dispozici 

ve velikosti L, XL a 3XL pro plotry Zünd S3, G3 

a D3. c

Sevenair Group  je největší leteckou společ-

ností v Portugalsku s více než 30 lety zku-

šeností z oblasti letectví. Kromě přepravy 

cestujících se zabývá výukou pilotů a palub-

ního personálu, poskytuje služby technické 

údržby a zprostředkuje letecké služby, jako 

například vlečení reklamních bannerů nebo 

padákové seskoky.

Právě pro posledně jmenovanou službu vy-

užívá společnost Cessnu 182M, která se dočka-

la nového designu s motivem žlutého žraloka. 

Veškerá grafika byla vytvořena z plotrových 

fólií Mactac Macal 9800 Pro. Fólie má kvalitní 

podkladový papír, permanentní čiré akrylá-

tové lepidlo a dosahuje vysoké odolnosti vůči 

ropným produktům, mořské vodě a dalším 

povětrnostním vlivům.

Řada 9800 Premium je ideální volbou pro ná-

ročné aplikace v exteriéru, lze ji použít nejen 

na konvexně členité povrchy běžných doprav-

ních prostředků, ale i letadel nebo lodí. Nízká 

počáteční adhezivita umožňuje snadné lepení 

na sucho. Díky vysoké adhezivitě a elasticitě 

dobře kopíruje povrch. c

fólie neschen 
Solvoprint 
Easy Dot 2.0

Měně rastru na povrchu, více jasných barev 

a lepší kryvost vůči podkladu charakterizují 

trojici inovovaných potisknutelných fólií 

Neschen Solvoprint Easy Dot. Označení new 

& improved generation 2.0 odlišuje materiály 

ve verzi Gloss, Matt a Clear s novou receptu-

rou od těch starších. 

Složení a tloušťka filmu byly optimalizovány 

pro dosažení  homogennějšího podání barev 

a snížení vlivu struktury lepidla naneseného 

v bodech, takže povrch nalepené grafiky je 

teď mnohem hladší. Materiál má širší barevný 

gamut a výraznější bělost, což se projeví lep-

ším kontrastem a přirozenějšími pastelovými 

odstíny. 

DOvNITŘ I NA CHvíLI vEN
Materiály řady Solvoprint Easy Dot jsou vhod-

né nejen pro vnitřní použití, jako je grafika 

pro výstavní stánky nebo prodejní plochy, ale 

také ke krátkodobé venkovní aplikaci. Díky 

bodově nanesenému lepidlu zvládne aplikaci 

i nezkušený uživatel. Materiál lze snadno od-

stranit  téměř ze všech povrchů beze zbytků 

lepidla. c

PŘED

PO
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...víme jak

HP Latex 
Print and Cut 
Solution

Perfektní kombinace dvou dokonale sladěných zařízení pro plynulé workflow. 

Systém nabízí přibližně 50% úsporu času oproti známým řešením a je navržen tak, aby pracoval jako jedno zařízení. 
Nevyžaduje ani větší obslužný prostor než integrované řešení. 

Efektivní výroba široké škály produktů
 

Přednosti HP řešení pro současný tisk a ořez

• Jednoduchá obsluha
• Kompaktní rozměry
• Současně tisk a řezání
• Vyladěný RIP pro tisk a řezání dodávaný se strojem

• Grafika na dopravní prostředky
• Tapety a interiérová grafika 
• Samolepky s tvarovým ořezem 
• Papírové postery

• Soft Signage – textilní bannery a poutače
• POP a POS
• Backlit aplikace
• Grafika do výstavních systémů


