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Může i ekonomický banner vypadat k světu?
 Ano, pokud nese označení Production PVC Frontlit Standard 510

 od HSW Signall. Silný, výkonný, spolehlivý, výhodný.

Plošná hmotnost 510 g/m2

Možno svářet horkovzdušně i vysokofrekvenčně

Certifikace B1 dle DIN 4102

Mnoho dostupných šíří 1,06 / 1,37 / 1,6 / 2,5 / 3,2 / 5 m

Cena 55 Kč/m2

www.hsw.cz

Production PVC Frontlit Standard 510.

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

Košice • Južná trieda 78, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

Praha 9 • VGP Park, D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz
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HSWINFO

EDITORIAL

Číslo 3/2013 vyšlo 9. 9. 2013 v nákladu 2000 výtisků. Vydává HSW 

Signall, Modřanská 25, 143 00 Praha 4, IČO: 46353119. Vychází čtvrtletně. 

Odpovědný redaktor: Jan Bejček. Sazba: Hana Mannová. Fotografie 

neoznačené jménem autora pocházejí z firemního archivu. ISSN 1803-

6651. Distribuce: SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 

Praha 9, tel.: 225 985 225. Evidence periodického tisku: MK ČR E 17721. 

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

závod Praha, čj. Nov 6330/97 ze dne 27. 11. 1997.

Správné načasování je důležité všude, sportem počínaje 

a obchodem konče.  Jak jste si mohli všimnout už v minu-

lém čísle, náš časopis dostal novou modernější tvář a více 

stránek. Na této inovaci jsme se dohodli již na počátku roku, 

aniž bychom tušili, že v únoru zanikne časopis Sign, kromě 

našeho HSW info jediný pravidelný časopis věnující se 

signmakingu jako hlavnímu oboru svého zájmu. HSW info 

se tak stalo nejstarším kontinuálně vydávaným časopisem 

o signmakingu a velkoformátovém tisku u nás. Jsem rád, že 

jsme do nové éry vstoupili s designem odpovídajícím dvacá-

tému prvnímu století. Jeho cílem je  provzdušnění a zpře-

hlednění obsahu, vyšší počet stran zase zachová dostatečný 

prostor pro informace. Novinkou je i změna číslování. 

Na titulní straně se objevilo nenápadné číslo – nyní 83, které 

značí již osmdesáté třetí vydání HSW info.

Připravit další vydání není vždy snadné, mohli bychom sice 

okopírovat materiály a PR články od dodavatelů či zaplnit 

stránky inzercí  – to je nejjednodušší cesta  – má však 

do opravdové novinařiny daleko. My jsme si zvolili těžší 

postup – sbíráme, a hlavně ověřujeme informace a doplňu-

jeme vlastní odborné, technické články, různé návody, tipy 

či vlastní vize. Věříme, že jedině tak má časopis šanci přežít 

více než jeden rok. O tuto těžší cestu se v HSW všichni snaží-

me už 16 let, s menším či větším úspěchem. V dobách plných 

změn a krácení výdajů však za úspěch považuji už jen samu 

existenci pravidelného vydávání časopisu, byť „jen“ čtyři-

krát do roka. Věřím, že i v tomto čísle si najdete články, které 

vás osloví, vzdělají či inspirují. Jste to totiž především vy, 

naši čtenáři, kdo  rozhoduje o dalším pokračování HSW info. 

Přeji vám hezké babí léto a po horkem utlumených měsících 

rychlý nárůst obratů v druhé polovině roku.

Jan Bejček 

marketing HSW Signall
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PŘEDSTAVUJEME 
NOVé pROSTORy HSW SIGNALL

přestěhováno
Richard Bachora | ředitel marketingu | richard.bachora@hsw.cz

Naše stěhování se sice s dvanáctinásobnou směnou bytů 

pod vedením dr. Radosty nemůže zcela měřit, ale i tak 

stálo za to. Přesun zboží za desítky milionů korun společně 

s kancelářským vybavením nám zabral tři celé dny. Vše se 

naštěstí stihlo tak, abyste vy, naši zákazníci, nebyli výlukou 

postiženi více, než je bezpodmínečně nutné. Pražské sídlo 

tak bylo zavřeno pouhý den.

Dnes nás již můžete navštívit na nové adrese Františka 

Vítězslava Veselého 2635/15. Sídlíme v hale D1, a to na straně 

budovy, která je odvrácená od dálnice a je blíže k Horním 

Počernicím. Nejsnazší cesta k nám vede z Černého Mostu 

po rychlostní silnici R10 směrem na Mladou Boleslav, ze 

které odbočíte hned na prvním sjezdu za čerpací stanicí 

Benzina.

V tuto chvíli stále upravujeme interiéry tak, abyste u nás 

našli kromě obvyklých služeb a zboží také značnou dávku 

inspirace a abyste si čas strávený v našem showroomu nebo 

na maloobchodní prodejně trochu užili.

Těšíme se na vás!

Za celý tým HSW Signall

Richard Bachora

Konečně, chtělo by se říci. Po dlouhých týdnech příprav jsme 19. července 

spustili akci vzdáleně připomínající filmový kulový blesk. Během tří hlavních 

dnů jsme přestěhovali celý modřanský sklad a kanceláře do nového areálu VGP 

Park Horní Počernice v Praze 9.
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Convertec Tack It Easy SHRAČKA!(NE)LEPIT?

Neschen Solvoprint Event FleeceHRAČKA!ODSTRANIT?NALEPIT? 
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PŘEDSTAVUJEME
DOjmy z  VELETRHu

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

Co zaujalo na veletrhu 
Reklama – polygraf 2013?

Letošní expozici naší společnosti dominovaly především textilní 

materiály, tapety a technologie pro středně vytížené provozy. Jak ale 

vnímali veletrh lidé na stánku? Co podle jejich pohledu nejvíce zaujalo 

návštěvníky? Zeptali jsme se především produktových managerů.

Jan William Drnek, generální ředitel

Pro mne byla největším zážitkem samotná 

atmosféra veletrhu. Po letech, kdy jsem se 

pohyboval spíš na okraji oboru, mne velmi 

potěšily mezilidské vztahy. Lidé se za tu dobu 

dobře znají a právě lidskost výrazně otupila 

i hrany konkurence. Určitě se pod to podepsa-

la i činnost Sdružení dodavatelů pro signma-

king, které celý obor kultivuje.

Richard Bachora, deskové materiály a výstav-

ní systémy

Z deskových materiálů byly pro zákazníky 

nejzajímavější naše nové desky Production 

ACP ECO – hliníkové sendvičové desky vhod-

né pro všechny druhy reklamních aplikací. 

Soudím tak podle množství dotazů, které se 

tohoto materiálu týkaly, přestože ve stánku 

nebyl fyzicky vůbec k vidění!

Vojtěch Hlaváček, materiály pro digitální tisk 

a laminační fólie

Na stánku upoutaly pozornost návštěvníků 

textilní materiály z řady PONGS. Úspěch měly 

díky své věrné barevnosti a ideálně použi-

tému motivu obzvláště bavlněné bannery 

Solvotex CO 230/370. Tyto textilie s přírodní 

strukturou byly tištěné přímo na veletrhu 

pomocí latexové technologie. Textilní velko-

plošné realizace po obvodu stánku ukazovaly 

využití těchto ekologických médií v reálných 

podmínkách. Pro tyto účely byly zvoleny 

nejprodávanější polyesterové a již zmíněné 

bavlněné materiály pro přímý potisk. Další 

neméně úspěšnou prezentací se stal prostor 

snadno aplikovatelných samolepicích fólií, 

kde návštěvníci uvítali možnost vyzkoušet 

si práci s těmito vzorky, značně ulehčujícími 

a urychlujícími proces aplikace, popř. bezpro-

blémového odstranění a přemístění. Z této 

rodiny „easy“ materiálů lze vyzdvihnout non 

PVC fólii Tack It Easy od výrobce Convertec 

nebo samolepicí tapetu Event Fleece od firmy 

Neschen.

Michal Kováč, tiskárny, řezací plotry a in-

kousty

Stále platí, že lidé se ptají na to, co je vi-

dět. Takže z mého pohledu nejvíce dotazů 

směřovalo k tiskárně Mutoh ValueJet 2638 

s pracovní šířkou 2,6 metru, která poskytuje 

mnoho zajímavého. Možnost nabídnout nové 

aplikace je pro příznivce značky Mutoh oprav-

du lákavá. Zejména s aktuální cenovou akcí 

je to výjimečná příležitost ke vstupu do světa 

opravdu velkých formátů.

Zájem se soustředil i na tiskárnu HP Latex 

210, která je v současnosti nejdostupnější late-

xovou technologií. Prakticky se jedná o stroj 

HP Latex 260 bez navíječe, díky čemuž je jeho 

pořizovací cena trochu přitažlivější. Tato mož-

nost zaujala firmy, které to s velkoplošným 

tiskem chtějí zkusit a hledají stroj s nejširší 

paletou aplikací, nebo firmy, jež chtějí začít 

produkovat speciální aplikace. Po zvýšení 

objemu tisku lze navíječ samozřejmě doplnit 

jako volitelné příslušenství. c

Lidé se dobře znají 
a právě lidskost 
výrazně otupila hrany 
konkurence.
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TECHNOLOGIE 
LATEXOVé TISKÁRNy

premiéra

na FESpA 2013

Tiskárna HP Latex 3000 měla svou celosvěto-

vou premiéru ve stánku (H50S/H80S) společ-

nosti HP na veletrhu FESPA 2013. Společnost 

HP rovněž oznámila, že sjednocuje branding 

všech svých latexových tiskáren. Od nynějška 

budou dosavadní tiskárny HP Designjet a Sci-

tex označovány jednotně jako HP Latex. Toto 

rozhodnutí zvýrazňuje strategický význam 

latexové tiskové technologie pro trh velko-

plošné grafiky. 

RETROSPEKTiVA
Společnost HP uvedla svou latexovou techno-

logii s ekologickými inkousty na vodní bázi 

v roce 2008 jako alternativu k solventním 

tiskárnám. Od té doby je ve světě nainstalo-

váno více než 15 000 tiskáren s technologií HP 

Latex a bylo na nich vytištěno více než 100 

milionů metrů čtverečních a očekává se, že 

do roku 2016 se toto číslo ztrojnásobí na úkor 

tisků vyrobených rozpouštědlovými inkousty. 

Ten totiž v současnosti klesá ročně až o 33 %.

TřETí gEnERACE inKOUSTů HP LATEX
Nová tiskárna HP Latex 3000 usnadňuje tisk 

grafiky pro širší rozsah aplikací a umožňuje 

tiskařům přesouvat více zakázek z tradičních 

rozpouštědlových i UV tiskáren k latexovému 

tisku. Velkou zásluhu na tom má uvedení 

třetí generace latexových inkoustů. Latexové 

inkousty HP 881 totiž poskytují na některých 

Společnost HP rozšířila své portfolio tiskáren pracujících s technologií 

HP Latex Printing uvedením nové tiskárny HP Latex 3000, určené pro 

průmyslové nasazení. Poskytuje produkci tisků pro aplikace s vysokou 

přidanou hodnotou, vysokou produktivitou, kvalitou a všestranností.

médiích odolnost proti poškrábání srovnatelnou s hard solventními 

inkousty. To je důležité hlavně pro nelaminované aplikace.

Třetí generace HP latexových inkoustů obstála v náročném testování 

a má ekologické certifikáty pro provoz bez nuceného větrání, tisky lze tak 

použít v interiérech škol nebo zdravotnických zařízeních.

HP LATEX 3000
Nová tiskárna má pracovní šířku 3,2 metru, výkon 77 m2/hod při tisku 

grafiky pro krátkou pohledovou vzdálenost a 120 m2/hod při tisku exterié-

rové grafiky. Má funkci dual-roll pro současný tisk na dvě role. Pro vyšší 

operativnost u malých zakázek není třeba tisky navíjet a lze je v průběhu 

tisku odebírat. Tiskárna dostala do vínku automatickou diagnostiku 

spolu s proaktivním plánovačem údržby HP Scitex Print Care. Včasné 

upozornění na potřebný zákrok dokáže tiskárnu udržet ve vynikající 

kondici a zajistí její spolehlivost i v těžkém nasazení. Nové latexové 

inkousty jsou účinněji vytvrzované i při nižších teplotách, takže tiskárna 

si poradí s mnoha materiály citlivějšími na teplo. Nové inkousty zajišťují 

lepší kvalitu obrazu při vysokých rychlostech a nižší spotřebu energie než 

předchozí řešení. Stroj je dostupný od 15. srpna 2013.

Hp Latex 3000 
Jiří Makovec | produktový manažer | jiri.makovec@hsw.cz

Nové označení rodiny latexových tiskáren HP

staré označení nové označení

HP Designjet L26500  HP Latex 260 

HP Designjet L28500 HP Latex 280  

HP Scitex LX600 HP Latex 600  

HP Scitex LX820 HP Latex 820

HP Scitex LX850 HP Latex 850  

– HP Latex 3000 

Nové názvosloví se mění i pro objednávky spotřebního materiálu a spo-

třebního zboží. c



PŘEDSTAVUJEME
EKOLOGICKé mATERIÁLy

pro tapety Neschen Erfurt 
Ekologický certifikát 

Tapety Erfurt jsou velmi oblíbeným produktem pro indivi-

duální design interiérů. Na základ z netkané textilie vyro-

bený firmou Erfurt z Wuppertalu je v Neschenu nanesena 

tisková vrstva z celulózy a polyesterových vláken. Takto 

vytvořený coating lze velmi kvalitně potiskovat waterbased 

a latexovými inkousty.

VýSLEdKy TESTů
Testování prokázalo, že hodnoty tapet Neschen Erfurt jsou 

ve všech zkoumaných kategoriích pod požadovanými limity. 

Splňují tak současné ekologické požadavky. Přísné testy 

neodhalily žádné škodlivé látky, které by mohly negativně 

působit na lidský organismus.

Laboratoř testovala materiál podle Öko-Tex Standardu 100 

ve třídě IV, která zahrnuje interiérové textilie, jako jsou 

záclony, ubrusy nebo látky pro čalounění.

„Logo Důvěryhodná textilie je po celém světě synonymem 

pro ekologicky odpovědnou výrobu se zajištěním bezpeč-

nosti a transparentnosti,“ řekl Frank Seemann, ředitel 

marketingu společnosti Neschen AG. 

MnOHO inSPiRACE
Individuální design firemních či soukromých interiérů 

oslovuje stále více lidí. Společnost Erfurt jako výrobce 

tapet proto připravila specializovanou webovou stránku 

www.erfurt-onwall.com, kde lze najít všechny technické 

informace, inspiraci i různé motivy. c

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

Oblíbené digitálně potisknutelné tapety Neschen Erfurt získaly významný 

ekologický certifikát. Zkušební ústav Öko-Tex z Frankfurtu nad Mohanem jim 

udělil oprávnění užívat logo Důvěryhodná textilie.

Interiér s aplikovanou tapetou 

Neschen Erfurt

Certifikát 

zkušebního ústavu 

Öko-Tex pro 

Důvěryhodnou 

textilii
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na FESpA 2013

Laboratoř testovala materiál  
ve třídě interiérových textilií,  
jako jsou záclony, ubrusy nebo 
látky pro čalounění.



VÝSTROJ A VÝZBROJ
muTOH VALuEjET 2638

PRACOVní šířKA
Maximální šířka vstupujícího média je 

2,6 metru. Maximální rozměr tisku je pak 

na úrovni 2590 mm.

TěžKé ROLE
Tiskárna je vybavena osvědčeným automatic-

kým navíjecím a odvíjecím systémem pro role 

s hmotností do 100 kg.

KOnTROLA MOBiLEM
Funkce ValueJet Status Monitor (VSM) 

umožňuje sledovat hladinu inkoustů, teplotu, 

zbývající médium a stav tisku na dálku. 

mutoh Valuejet 2638
Michal Kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz

Tento nejširší model oblíbené řady ValueJet s pracovní šířkou 2,6 metru vám dovolí 

tisknout i větší plochy. Šířka tiskárny umožní menší počet svarů, a tím sníží nároky 

na dokončovací zpracování. Produkční výkon je na slušné úrovni 40 m2/hod. a nové 

inkousty Mutoh Universal Mild Solvent zajišťují ekonomický provoz.

dUAL HEAd
Technologie zdvojení tiskových hlav využívá 

piezoelektrické tiskové hlavy s měnitelnou 

velikostí kapky a maximálním rozlišením 

1400 dpi. Hlavy jsou umístěny šikmo za sebou, 

tím se prakticky zdvojnásobuje tisková šířka 

na jeden průjezd.

VySOKý VýKOn
Systém 2xCMYK se rovněž podílí na vy-

sokém výkonu. Ten je 24 m²/h při rozli-

šení 720 × 1080 dpi, 40 m²/h při rozlišení 

720 × 720 dpi a nejvyšší tisková rychlost 

dosahuje úrovně 48,3 m²/h.

ECO nEBO MiLd SOLVEnT
Tiskárnu lze provozovat jako eco solventní 

s inkousty Mutoh Eco Ultra v 220 nebo 440ml 

zásobnících. K dispozici je i nová generace 

mild solventních inkoustů UMS v zásobní-

cích s objemem 440 a 1000 ml. Více informací 

najdete na straně 27.

PARKOVACí A čiSTiCí JEdnOTKA
Konstrukční vylepšení se nevyhnulo ani 

parkovací a čisticí jednotce. Ta je nyní rovněž 

zdvojená a obsahuje nové pumpy které 

prodlužují životnost tiskových hlav v režimu 

mild solventního tisku.

6 HSWINFO ZÁŘÍ 2013
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VÝSTROJ A VÝZBROJ

TISKÁRNy

Typické aplikace

zařízení
      vhodná pro
finishing

inTERiéROVé APLiKACE
Díky složení nových inkoustů Mutoh Univer-

sal Mild Solvent nejsou tisky cítit. Tiskárna 

proto najde kromě klasických reklamních 

aplikací uplatnění i v oblasti dekorací interié-

rů pomocí digitálně potištěných tapet.

VELKOPLOšné REALizACE 
Šířka 2,6 metru znamená míň spojů u velkých 

realizací, a tím i šanci tyto zakázky získat. 

Kromě bigboardů jsou to třeba reklamy 

na fasádách.

VEnKOVní diSPLEJE
Venkovní odolnost tisků vůči UV záření až tři 

roky bez laminace v kombinaci s vynikající 

otěřuvzdorností předurčuje tuto tiskárnu 

k výrobě exteriérových displejů.

šířKA gAMUTU
Barevný gamut tiskárny s novými Mutoh 

UMS inkousty pokrývá až 83 % škály Pantone. 

Díky schopnosti správně interpretovat jejich 

korporátní barvy tak dokážete uspokojit 

širokou skupinu zákazníků.

FOTOBA XL 250
Automatická řezačka s pracovní šířkou 

2,5 metru zvládne přesné formátování tisků 

na rolích s šířkou 2,6 metru.

zünd S3, g3
Tyto stolové plotry poskytují kromě formáto-

vání i mnoho dalších dokončovacích operací. 

FLEXiLAM S165
Stroj je uzpůsoben pro laminaci rolí o šířce až 

165 cm, maximální šířka průchodu materiálu 

pod válci je však ještě vyšší. 

REPROdUKCE UMěLECKýCH děL
Vysoké rozlišení, široký barevný gamut 

i absen ce nežádoucího odéru otevírají tiskár-

nám Mutoh ValueJet 2638 a 1638 svět tisku 

reprodukcí uměleckých děl.

EKOLOgiCKé řEšEní
Inkousty Mutoh UMS splňují podmínky na-

řízení REACH ohledně používání PVC. Nesou 

označení Non ODP (Non Ozone Depleting), 

což znamená, že neobsahují látky, které jsou 

považovány za škodlivé pro ozonovou vrstvu.



Interiér sportovního 

krytého bazénu 

v Bad Schaulgau. 

ROZHOVOR 
SIGNmAKING V ARCHITEKTuřE

Setkali jsme se na semináři zaměřeném na digitální potisk 

skla. Jaký byl váš klíčový pocit, pokud jde o možnosti, 

které vám digitální technologie nabízí?

Martin Reimer:  Byl jsem překvapen, jak široká škála 

materiálů je dnes již digitálně potisknutelná – od skla přes 

dřevěné panely až po desky z minerálních materiálů. Tato 

různorodost materiálů výrazně rozšiřuje možnosti, jakými 

lze využívat tištěné prvky v architektonickém designu. 

Otvírá kompletně nové oblasti, ve kterých se jako architekti 

můžeme nyní pohybovat. Stejně tak jsem byl ohromen veli-

kostí až třímetrových desek, které lze dnes již potisknout.

Jaký je váš celkový pohled na využití potištěného nebo 

jinak dekorovaného skla v architektuře?

Martin Reimer: Potištěné sklo je jedinečné ve své všestran-

nosti. Může působit jako základní dekorativní a stylistický 

prvek a zároveň plnit technickou funkci, například v podo-

bě bezpečnostních pruhů, grafik a značení. Na jednu stranu 

potisk zajišťuje patrnost skleněné plochy, na druhou plocha 

předává nějakou informaci a usnadňuje orientaci. Potiš-

těné sklo může být velmi důležitou součástí orientačního 

systému budov. 

Jaké způsoby výzdoby a značení skleněných prvků domi-

nují ve vašich realizacích?

Martin Reimer: V našich projektech využíváme především 

samolepicí fólie a pro potisk skleněných ploch technologii 

sítotisku. Obě tyto techniky se již mnohokrát osvědčily 

z hlediska designu i funkce a nabízejí široké spektrum apli-

kací od hotelů přes aquacentra až po školy a veřejné budovy. 

Co vám při realizaci projektů, které obsahují sklo, chybí? 

Kde leží limity technologií, jež využíváte nyní?

Martin Reimer: Vizuálně je technika potisku samolepicích 

fólií velmi silná. Je však třeba mít na paměti, že samole-

picí fólie má jen omezenou životnost a obyčejně je třeba 

ji po několika letech vyměnit. Fólie je také méně odolná 

vůči fyzickému poškození – může být relativně jednodu-

še poškrábána. S ohledem na odolnost a trvanlivost zde 

nabízí jasné výhody sítotisk, i když tato technologie je zase 

mnohem nákladnější. Záleží na rozpočtu, jakou technologii 

zvolíme při konkrétním projektu. d

O příležitostech
           v architektuře

Richard Bachora | ředitel marketingu | richard.bachora@hsw.cz

Na začátku roku jsem se u příležitosti odborného semináře DURST Glass 

Decoration setkal s jedním z přednášejících, architektem Martinem Reimerem, 

obchodním ředitelem stuttgartského architektonického studia 4A Architekten. 

Zajímalo mě, jaké jsou příležitosti pro signmakingové firmy v architektuře, 

a proto jsem Martina Reimera trochu vyzpovídal. 

8 HSWINFO ZÁŘÍ 2013
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ROZHOVOR
SIGNmAKING V ARCHITEKTuřE

Je snadné najít vhodného partnera, který dokáže pro vaše 

účely sklo potisknout?

Martin Reimer: Práce architekta z podstaty zahrnuje ote-

vřenost novým materiálům a inovativním řešením. V někte-

rých případech se na nás výrobci obracejí přímo, aby nám 

prezentovali své výrobky, v jiných jsme to my, kdo zkoumá, 

co trh nabízí, a vybíráme si to pravé řešení.

Kdo obvykle shání takového dodavatele? Vy jako architekt, 

nebo je to stavební společnost?

Martin Reimer: Již ve fázi plánování stavby máme jasnou 

představu o materiálech, očekávaném efektu jejich použití 

a o požadavcích, kterým musejí vyhovět. Pokud existuje 

konkrétní výrobce, s nímž máme zkušenost z minulosti 

nebo jehož výrobky nás přesvědčily, prodiskutujeme to 

s klientem a společně již specifikujeme základní podmínky. 

Se stavební firmou to konzultujeme až v další fázi. Nastávají 

situace, kdy nás stojí opravdu velké úsilí přesvědčit řemesl-

níky, aby překonali své výhrady k novým materiálům nebo 

inovativním řešením. Existují však i firmy s velmi otevře-

nou myslí, pro které je prioritou náš společný zájem na vý-

voji toho nejlepšího řešení daného stavebního projektu.

Jaký je váš oblíbený projekt? Z posledního desetiletí, řek-

něme. Použili jste v něm dekorované skleněné plochy? 

Martin Reimer: Projekt, který je mému srdci obzvláště 

drahý, je přestavba sportovního krytého bazénu v Bad 

Schaulgau. V rámci tohoto projektu se nám podařilo 

optimalizovat čas a náklady při dosažení přesvědčivých vý-

sledků jak z hlediska funkce, tak i atmosféry stavby. Rychlý 

nárůst počtu návštěvníků je měřitelným odrazem zvýšené 

atraktivity a přívětivosti bazénu. Velmi silných efektů lze 

často dosáhnout jen malými modifikacemi, jako je grafický 

design skleněných ploch. V tomto projektu jsme použili 

z důvodu rozpočtu samolepicí fólie, ale nemělo to negativní 

vliv na silný vizuální efekt.

Dalším pozoruhodným projektem, který byl dokončen před 

několika měsíci, jsou termální lázně Bad Ems. Na skleněné 

příčky v sanitární oblasti jsme využili technologii sítotis-

ku, zatímco pro orientační systém objektu a bezpečnostní 

značení jsme použili samolepicí fólie. Zvláštním rysem to-

hoto projektu je, že bezpečnostní značení nemají klasickou 

podobu proužků, ale reprezentují jej v souladu s celkovou 

koncepcí lázní prvky ve tvaru oblázků. Samolepicí fólie je 

zde základním designovým prvkem celého konceptu.

Jaké další materiály jsou pro vás zajímavé, pokud se baví-

me o tištěných motivech?

Martin Reimer: V našich projektech klademe velký důraz 

na použití odolných a „opravdových“ materiálů, jako jsou 

pohledový beton, sklo, dřevo, dlažba. Vše souvisí s touto 

základní myšlenkou. 

Doporučil byste na závěr našim čtenářům, kteří potřebují 

inspiraci nebo chtějí zachytit trendy v architektuře, něja-

kou akci nebo výstavu?

Martin Reimer: Každý, kdo by chtěl držet krok například 

s vývojem průmyslu zpracování skla nebo vědět o něm více, 

by měl navštívit veletrh GLASSTEC, mezinárodní veletrh 

skla, výroby skla a jeho obrábění. Samozřejmě existuje více 

zajímavých akcí spojených s architekturou, interiéry a in-

teriérovým designem. Například veletrh BAU v Mnichově, 

IMM v Kolíně nad Rýnem nebo Light & Building ve Frank-

furtu. Velmi zajímavý je také koncept výstav Architects@

work (www.architectsatwork.eu), který je zaměřený na vý-

měnu odborných znalostí mezi profesionály. c

Dalším pozoruhodným 

projektem jsou termální 

lázně Bad Ems. Základním 

designovým prvkem celého 

konceptu je zde samolepicí fólie.  
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PŘEDSTAVUJEME 
VyužITí uV TISKÁRNy 

přiblížit
        nebesa
    k zemi

Díky tiskárně Durst Rho P10 200 se podařilo realizovat unikátní výstavu, 

která formou putování časem přivedla dva obrazy pozdně barokního mistra 

Giambattisty Tiepola zpátky do stadia jejich vzniku. Prosvětlené věrné 

reprodukce ukázaly detaily, které na oltářních obrazech nemáte šanci spatřit.

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

Vodní příkop zámečku Padernello v italském regionu 

Brescia jako by oddělil současný vnější rušný svět od doby 

před několika staletími. Návštěvník se z úvodního panelu 

výstavy doví něco o díle Giambattisy Tiepola, který byl 

významným představitelem benátské výtvarné školy a jed-

ním z největších malířů 18. století. Malíř nebes, jak by se 

dal volně přeložit název výstavy Pictor Caeli, vás nenechá 

stát se skloněnou hlavou. Jeho monumentální fresky jsou 

silné a divák v úžasu obrátí tvář k nebesům. Mistr ve svých 

obrazech umístil velké množství postav. Kromě svatých 

a antických bohů najdete v oblacích i četné alegorie, a tak je 

stále na co se dívat.

dVě MALBy zBLízKA
Podtitul výstavy je Neobvyklý pohled na malbu z výšky 

(lešení).  Expozice přináší atmosféru vzniku díla, máte 

pocit, že mistr právě teď odešel a vzduch ještě voní barvami. 

Vidíte jeho štětce, rozložené kresby a „z lešení“ si můžete 

dobře prohlédnout detaily malby. Velkou autenticitu celému 

záměru dodávají originální skici, které pro tuto příležitost 

zapůjčilo Národní muzeum krásných umění v Buenos Aires.

Na výstavě Pictor Caeli se můžete seznámit se dvěma 

obrazy z baziliky Minor v nedalekém Verolanuovu. První 

se nazývá Sbírání many a druhým je Oběť Melchizedecho-

va. Obě plátna mají v reálu rozměr 5,5 × 10 m. Fotografický 

podklad v měřítku 1 : 1 vytvořil Virginio Gilbert, na návrhu 

expozice je podepsán James Andric, umělecký ředitel nada-

ce Nymphe. 

Úžasný zážitek přináší technické řešení expozice. Grafika 

byla vytištěna firmou New Lab z Brescie na 30 prosvětle-

ných panelů z opálového akrylátu. Využila k tomu tiskárnu 

Durst Rho P10 200, která při rozlišení na úrovni 1000 dpi 

dokázala zobrazit i ty nejmenší detaily s věrnými barevný-

mi přechody.

dURST OTEVřEL nOVé MOžnOSTi
„Záměrem výstavy bylo co nejvěrněji přiblížit divákovi at-

mosféru a podmínky, za jakých Giambattista Tiepolo tvořil,“ 

vysvětluje svůj záměr James Andric. „Studovali jsme dobová 

lešení, materiály a nástroje. Prosvětlené panely jsou velmi 

působivé a tisk realistický. Domnívám se, že takto kvalitně 

potištěné a podsvícené panely mohou široké veřejnosti 

zprostředkovat ohromné zážitky.“

Malby v kostelích jsou zpravidla vysoko a osvětlení je pro 

studium detailů velmi slabé. Přiblížení a prozáření světlem 

tyto obrazy divákovi plně otevře. Reprodukce mohou 

putovat a přiblížit díla i těm divákům, kteří by nikdy neměli 

šanci zhlédnout originály. c

Reprodukce 

a  originál obrazu 

Sbírání many

Alegorie Venuše a Času



Nová řada strojů Rho P10
Nejproduktivnější a univerzální 10 pl
UV tiskárny ve své třídě

Nová řada tiskových strojů Rho P10 definuje kvalitativní standard 
průmyslově využitelných strojů. V srdci každé tiskárny jsou nové tiskové 
hlavy Durst Quadro Array 10 piko litrů. Ty umožňují tisk ve fine art kvalitě 
s rozlišením 1000 dpi, perfektní reprodukci barev a jemnějších tónů díky 
případnému zapojení light inkoustů (Light Cyan + Light Magenta), a to 
vše při zachování vysoké úrovně produktivity a flexibility, na jakou jste 
u značky Durst zvyklí.

Nové tiskové stroje řady Rho P10 jsou schopny potisknout nejširší 
spektrum médií, deskových materiálů, jako jsou pěněné desky, kov, 
akrylát a PVC stejně jako rolových materiálů, jako jsou backlit filmy 
a bannery, textilní materiály nebo samolepicí PVC fólie.

Stroje řady Rho P10 umožňují nejen vstup na nové trhy a proniknutí 
digitálního tisku do nových oborů, ale zároveň nabízejí stávajícím 
zákazníkům kvalitu tisku dříve nedosažitelnou. Vše od společnosti Durst, 
se zkušeností 75 let inovací velkoplošného digitálního tisku.

Durst. Specialista na průmyslový inkjet – www.durst-online.comUV rolový tiskový stroj Rho P10 320R

UV flatbed tiskové stroje 

Rho P10 160/200/250

HSW Signall 
exkluzivní distributor pro ČR a SR, 
www.hsw.cz.

Durst-Rho P10-225x280-CZ.indd   1 30.07.13   10:57



Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola 

grafická patří k tradičním a vysoce ceněným umělecko-

-průmyslovým školám České republiky. Byla založena v roce 

1920. Z hlediska skladby oborů a komplexnosti pojetí výuky, 

zahrnující výtvarné, technologické a restaurátorské aspekty 

realizace tiskovin, doplněné o grafiku na internetu, digitální 

fotografii, vydavatelství a reklamu, je v ČR školou jedineč-

nou a výjimečnou.

Učební program je rozdělen do dvou vzdělávacích stupňů – 

středního, zakončeného maturitní zkouškou, a pomaturitní-

ho vyššího odborného, zakončeného absolutoriem a titulem 

DiS (diplomovaný specialista).

nEOPAKOVATELná ATMOSFéRA
Návštěva školy obohatí každého, kdo má možnost nahléd-

nout za zdi historické budovy na Malé Straně, v těsném 

sousedství Petřínských sadů. Podkrovní prostory, upravené 

na učebny a ateliér, skýtají jedinečný výhled na Hradčany, 

takže na žáky působí nejenom kvalitní pedagogický sbor, 

ale i unikátní genius loci.

náPLň STUdiJníCH OBORů
Na úrovni středního vzdělávání se žáci připravují ve vý-

tvarných oborech Užitá fotografie a média, Grafický design, 

Konzervátorství a restaurátorství a v technologickém oboru 

Polygrafie. Ve výtvarných oborech se dbá zejména na roz-

víjení individuálních schopností a praktických dovedností 

žáků ve specifických oborových zaměřeních, s důrazem 

na osvojování tradičních řemeslných principů a moderních 

technologických postupů. Obor polygrafie směřuje k odbor-

nému vzdělání a orientaci ve složité struktuře polygrafické 

výroby ve všech jejích oblastech, s důrazem na moderní 

elektronické zpracovatelské postupy.

Na úrovni vyššího odborného vzdělávání si studenti v obo-

ru Grafický design a realizace tiskovin specializovaným 

studiem prakticky osvojují komplexní spektrum činností 

zaměřených na propagační grafiku, knižní grafiku, foto-

grafii a média, tiskovou produkci, vydavatelskou produkci 

a restaurování děl z papíru a pergamenu. Škola disponuje 

ve třech DTP studiích a grafických a fotografických atelié-

rech moderní technikou pro zpracování obrazu a textu, 

stroji a zařízeními pro předtiskovou, tiskovou a dokončo-

vací fázi zpracování tiskoviny, dostatečnou kapacitou dílen 

pro praktickou výuku a učeben pro teoretickou výuku.

KdE nAJdETE VíCE inFORMACí?
Cílem tohoto článku není přinést komplexní informaci 

o škole a jejích studijních programech. Chceme čtenáře 

přimět, aby se potěšil pohledem na opravdu povedené práce 

studentů. Více informací najdete na webových stránkách 

školy www.graficka-praha.cz nebo v almanaších, které škola 

vydává ke kulatým a půlkulatým výročím svého založení. c

Helichovka
Takto důvěrně nazývají pedagogové, absolventi, studenti i odborná veřejnost 

Vyšší odbornou školu grafickou a Střední průmyslovou školu grafickou se sídlem 

v Hellichově ulici v Praze. V rámci seriálu o školách, které možná připravují 

vaše budoucí kolegy či zaměstnance, ji představíme jako první. Soustředíme se 

především na obory, které s reklamou souvisí nejvíce. 

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

MEDAILON 
Vyšší ODBORNÁ šKOLA GRAFICKÁ A STřEDNí pRůmySLOVÁ šKOLA GRAFICKÁ 
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MEDAILON

VOšG A SpšG

VOŠG, Rozálie Vašíčková

Zlomvaz

20. ročník divadelního festivalu 

vysokých uměleckých škol České 

a Slovenské republiky – 

plakát, trička,

placky,

tašky
VOŠG, Barbora Volánková

Zlomvaz

20. ročník divadelního festivalu 

vysokých uměleckých škol 

České a Slovenské republiky –

plakát, trička,

placky,

web



MEDAILON 
Vyšší ODBORNÁ šKOLA GRAFICKÁ A STřEDNí pRůmySLOVÁ šKOLA GRAFICKÁ  
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VOŠG, Markéta Veselá, výstava Vlámské malířství 

15. a 16. století – plakát

VOŠG, Pavel Průša, časopis inCITY – obálka, vnitřní dvoustrana

SPŠG, Kateřina Kosinková, Náchodská Prima 

sezona, 16. ročník festivalu studentské tvořivosti – 

propagační předměty

VOŠG, Markéta Veselá, výstava Vlámské malířství 

15. a 16. století – vizualizace propagace

VOŠG, Kateřina Hlávková, 14. pražský divadelní 

festival německého jazyka – plakát
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VOšG A SpšG
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SPŠG, Šimon Matějka, Česká republika – plakát

SPŠG, Barbora Růžičková, sociální téma agrese, rasismus, domácí násilí – plakát       

VOŠG, Štěpán Marko, 

Hagakure – Cesta samuraje – 

pohlednice     

SPŠG, Kateřina Bachtíková, Česká republika – 

plakát     

VOŠG, Nicole Pálenská, Schola Pragensis, 18. ročník 

přehlídky pražských středních škol – plakát

STUdiJní OBORy 

Střední průmyslová škola grafická

Polygrafie

Užitá fotografie a média

Grafický design

Konzervátorství a restaurátorství

Vyšší odborná škola grafická

Propagační grafika

Knižní grafika

Fotografická tvorba a média

Tisková produkce

Vydavatelská produkce

Restaurování uměleckořemeslných děl 

z papíru a pergamenu
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MATERIÁLY 
TuNINGOVé FóLIE

Svět tuningových fólií MACtac se rozšířil o trojici nových samolepicích fólií. 

Společným rysem je atraktivní vzhled a překvapivé možnosti nejen pro svět 

tuningu dopravních prostředků, ale i interiérových doplňků. Ostatně posuďte sami.

Další využití najdou tyto fólie 
v interiérech, kde je lze aplikovat 
i formou řezané grafiky.

TUningFiLM VELVET
Už jste někdy viděli audi oblečené v sametu? 

Ne, to není legrace – to je nový hit ve světě tu-

ningu. Řada fólií Velvet (samet) má skutečně 

sametový povrch. Ten je tvořený základem 

z PVC fólie o síle 175 μm, do něhož je fixována 

vrstva textilních vláken s tloušťkou 725 μm. 

MACtac tuto řadu uvádí sloganem Oblečte váš 

vůz! Když se podíváte na obrázky polepených 

aut, uvidíte, že se jednoduše změnila v „tex-

tilní“. Nejde o pouhý krátkodobý reklamní 

výstřelek. Životnost těchto fólií je u černé 

barvy do čtyř let, u ostatních pak do 2,5 roku. 

Údržba takto vylepšeného vozu je jednodu-

chá. Můžete zajet do myčky nebo ho vyčistit 

šamponem.

Další využití najdou tyto fólie v interiérech, 

kde je lze aplikovat i formou řezané grafiky. 

Navíc pohlcují hluk a slouží i jako tepelná 

izolace.

Referenční zakázkou tohoto typu fólií může 

být informační systém v Arcibiskupském 

paláci v Praze. Sametová fólie v odstínu bordó, 

potištěná zlatým sítotiskem, se ukázala jako 

optimální řešení pro výrobu orientačního 

značení do původních, zlacených barokních 

prostor. TuningFilm Velvet se vyrábí v rolích 

o šířce 1,52 m s návinem 23 metrů, černou 

barvu můžete mít i v běžných metrech.

TUningFiLM 800 BF STELLAR
Tato řada nabízí osm odstínů lité fólie s efek-

tem metalízy. V kvalitním litém vinylovém 

filmu o tloušťce 125 μm jsou rozptýleny jemné 

třpytky. Fólie využívá lepidlo s Micro Bubble 

Free strukturou, takže se při aplikaci snadno 

přemísťuje a umožňuje jednoduchou práci. 

Zároveň však zachovává výborný lesk, který 

nenarušuje struktura lepidla, jak je to časté 

u konkurenčních produktů. Typickou aplikací 

je polep automobilů a lodí. Díky technologii 

výroby litím je prodloužení při tahu větší než 

150 %. Poskytuje dobrou odolnost vůči soli 

i ropným produktům. V našich zeměpisných 

šířkách dosahuje životnost pěti let. Kromě 

toho se hodí i k interiérovým dekoracím, kde 

má životnost 10 let. K dispozici jsou tyto 

barvy: bílá, světle oranžová, fuchsie, červená, 

fialová, mořská modř, zelené jablko a černá. 

Vyrábí se v rolích o šířce 1,52 m s návinem 

25 metrů.

             Image samolepicí trojka
mACtac Stellar, Velvet a New Carbon

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

TUningFiLM CARBOn FiBRE
Tyto oblíbené tuningové fólie dostaly vylep-

šenou recepturu, takže se s nimi lépe pracuje. 

Jsou tenčí (pokles ze 175 na 135 mic.) a tím i fle-

xibilnější, navíc jsou nově opatřeny výborným 

Micro Bubble Free lepidlem. Jejich povrch, 

který imituje spletená uhlíková vlákna, se 

nezměnil. Můžete si vybrat z pěti atraktiv-

ních barev: černá, bílá, stříbrná, grafit a zlatá. 

Existuje i průhledná verze v podobě laminace 

Permafun Carbon Clear, a tak  můžete docílit 

karbonové struktury i na jiné fólii, povrchu či 

tisku. c
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Jsi vášnivým rybářem a o těch se říká, že jsou 

klidní. Platí to i tobě?

Ano, pokud sedím u prutu, je toto konstato-

vání trefné. Bohužel za volantem mě chování 

ostatních řidičů z nálady rybáře vytrhává...

Stěhování do nových prostor určitě nebylo 

snadné zejména pro oddělení logistiky. Jak 

jste to zvládli?

Dobře, i když to bylo vyčerpávající. Ne nadar-

mo se říká, že je lepší dvakrát vyhořet než se 

jednou stěhovat. 

Jak se ti pracuje v novém sídle HSW Signall 

ve VGP parku v Horních Počernicích?

Tady sídlíme v moderním logistickém centru, 

kde je všechno projektováno pro současné 

podmínky. Máme lepší přístup ke zboží a snáz 

se s ním manipuluje i u výdeje. Nejdůležitější 

ale je, aby byli spokojeni zákazníci.

Ačkoli je Honza dlouholetým zaměstnancem 

HSW, jako člověk z logistiky není příliš vidět. 

S jeho prací se však potkáváte často, protože 

většina naformátovaných desek prošla jeho 

rukama, stejně jako mnoho dalšího zboží.

jan Francl

AnKETA

Oblíbená hudba: 

folk

Nejoblíbenější 

kniha: 

díla Roberta Fulghu-

ma

Nejoblíbenější jídlo: 

pizza

Záliby: 

rybaření, rodina

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Vždycky když už 

si myslím, že jsem 

potkal největšího 

idiota na světě… 

najde se další, 

o kousek větší.

Tři věci, které bys 

chtěl mít s sebou na 

pustém ostrově: 

příručku 

ztroskotance, nůž 

a sekeru

AnKETA

Oblíbená hudba: 

všechno možné, 

od Vivaldiho 

po Killswitch Engage

Nejoblíbenější 

kniha: 

všechno možné, 

ale v posledních 

letech zejména tzv. 

populární věda, 

nejčastěji fyzika, 

třeba Martin Rees 

- Just Six Numbers: 

The Deep Forces 

That Shape the 

Universe 

Nejoblíbenější jídlo: 

bramborák

Záliby: 

přemítání o smyslu 

toho všeho

Oblíbený citát či 

přísloví: 

Those who served 

in the army 

never laugh in 

the circus. (Ti, co 

sloužili v armádě, 

se v cirkusu nikdy 

nesmějí.)

Tři věci, které byste 

chtěl mít s sebou 

na pustém ostrově: 

kontejner červeného, 

nejlépe shiraz či 

malbek, připojení 

k internetu 

a eliptical

Nynější finanční ředitel HSW v roce 1983 

emigroval do Rakouska a později Kana-

dy. Studoval ekonomii a finance a stal se 

certifikovaným účetním znalcem (Chartered 

Accountant). Pracoval jako auditor, mimo 

jiné v kanadské obdobě Nejvyššího kontrol-

ního úřadu. Po návratu do Evropy pracoval 

pro Price Waterhouse, vedl společnost Grant 

Thornton a strávil několik let na jihozápad-

ním Balkánu. Na čas zamířil do New Yorku, 

kde spoluvytvářel mezinárodní auditorské 

standardy. Následně pracoval ve Vídni pro 

Světovou banku. 

Proč jste se rozhodl se svou kvalifikací na-

stoupit jako finanční ředitel v HSW?

V předchozím oboru jsem strávil více než 13 let 

a přestalo mě to zajímat, zejména když jsem 

si porovnal, co mi ta práce přinesla a co mě 

v osobním životě stála. Závěr byl, že jediný 

důvod proč tam jsem, jsou peníze, a tak jsem 

se rozhodl tentokrát naslouchat Wildovi, když 

zmínil tuto příležitost. Je to pochopitelně zce-

la jiný svět, a tak se mám co učit, ale myslím si 

též, že mohu být naší společnosti prospěšný. 

V jaké kondici se ukazuje HSW Signall z po-

hledu investora?

HSW Signall byla a je úspěšnou společností 

bez ohledu na výzvy, které se objevily letos. 

Myslím si, že společnosti jsou dlouhodobě 

úspěšné proto, že se dokážou obrodit a trans-

formovat. HSW Signall něco podobného už 

jednou dokázala, když se 

z dovozce a prodejce počíta-

čů transformovala na lídra 

signmakingu v České 

republice. Myslím si, že 

ačkoliv signmaking 

zůstane primárním 

businessem společ-

nosti, HSW Signall 

potřebuje další 

„quantum leap“, tedy 

rozšíření existují-

cích a identifikaci 

nových aktivit. 

jan Tyl
K

do
 je

 k
do

?
KDO jE KDO 

V HSW SIGNALL
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Mesh Flag 120 g se chová 
perfektně, jak ve stroji, tak při 
samotném zpracování, a má 
kvalitní barevné výstupy.

V květnu se v Praze konal prestižní maraton „Volkswagen Maraton Praha“, 

který je běžci považován za jeden z nejkrásnějších na světě. Tento sportovní 

podnik byl zajímavý i z hlediska signmakingu. Trať, a především cílová rovinka 

byly lemovány mnoha reklamami. Jejich realizaci zajistila společnost GRAPO, 

s. r. o., z Olomouce na textil pro sublimaci Mesh Flag 120 g od naší společnosti. 

Podrobnosti nám v rozhovoru sdělila jednatelka Barbora Králíková.

Byla zakázka pro Volkswagen Maraton-

ský víkend něčím specifická? Kolik metrů 

čtverečních grafiky celkem jste pro tuto akci 

vytiskli?

BK: Vytiskli jsme 7500 m2, což představuje 

v pásu širokém 85 cm asi 8,5 km, tisk trval 

65,8 hod. 

Tak velký objem grafiky byl vyroben asi pro 

více akcí?

BK: Těch magických 8,5 km pásu bylo použito 

pro celkem šest maratonů. Tedy nejen pro 

Volkswagen Maraton Praha v květnu, ale 

i pro Hervis ½ Maraton Praha v dubnu, také 

pro ½ Maraton České Budějovice v červnu 

a ½ Maraton Olomouc v červnu. Teď bych 

využila příležitosti a nadšence, jak běžce, tak 

i fanoušky, pozvala na Mattoni Grand Prix 

Praha, který se koná 7. 9. 2013, a na ½ Maraton 

Ústí nad Labem 15. 9. 2013. 

V úvodu jste sice předeslal, že pražský 

maraton patří k těm nejkrásnějším, ale já si 

troufám tvrdit, že ten nejkrásnější je u nás 

v Olomouci. A taky prý máme v Olomouci, dle 

slov organizátorů maratonu, ty nejnadšenější 

povzbuzovače a prý i nejlepší atmosféru…

Proč jste se rozhodli pro technologii sublima-

ce a vybrali si právě materiál Mesh Flag 120 g? 

Jak se vám s ním pracovalo?

BK: S materiálem se dle slov vedoucího tis-

maratonský víkend
            oděn společností GRApO, s. r. o.

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

kového oddělení pracovalo výtečně. Byl dostupný v šíři tři metry, která 

vyhovuje našemu tiskovému stroji Agfa Aqua Jet, jenž tiskl současně tři 

pruhy vedle sebe. Díky tomu jsme byli schopni takové množství materiá-

lu potisknout ve velice krátkém čase. Prostě se zavede celá role materiálu 

do stroje a bez přerušení se tiskne v celé šířce a v celém 100m návinu. 

Materiál se chová perfektně, jak ve stroji, tak při samotném zpracování, 

a má kvalitní barevné výstupy. Materiál si vybral přímo zákazník PIM 

(Prague International Marathon, spol. s r. o.), protože je jednoduše sklad-

ný, nemačká se, je lehký, jednoduše vypnutelný, nevadí mu povětrnostní 

podmínky (déšť, vítr) a je dostatečně pevný. Navíc pro účely více závodů 

se dá operativně obměňovat podle aktuálních sponzorů akce.

Pro jaké druhy aplikací jste připravovali grafiku?

BK: Grafika se připravovala pro textilní „nekonečné“ bannery podél tratí, 

plakáty, deskové materiály, billboardy, vlajky, „muší křídla“ atd.

Finishing u textilních médií je odlišný od zpracování PVC. Jaké u vás 

používáte technologie?

BK: Pro dokončovací práce a formátování se využívá u standardních 

textilních materiálů tavný nůž, který zabraňuje třepení, ale u materiálu 

mesh, který jsme pro tuto akci použili, to vůbec není nutné. Vyšší zpev-

nění se dosahuje klasickým obšitím na šicích strojích, případně přidáním 

zpevňovacích pásek, které pak látku umožňují používat jako klasický 

banner. c
Příklady několika 

aplikací
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MATERIÁLY

SuBLImACE

Textilní
         materiály
pro sublimaci 

Naopak, vyvíjel se poměrně dynamicky. Kromě strojů pro 

středně vytížené provozy, kde se úspěšně prosazují tiskárny 

Mutoh, nabízí trh i specializované sublimační tiskárny pro 

průmyslové nasazení. Naše nabídka polyesterových textilií 

pro sublimaci dokáže uspokojit všechny tiskaře.

Textilní materiály pro dye/sublimační tisk jsou polyesterové 

látky určené k potisku waterbased inkoustem pro sublimaci 

ať již přímo, či přes transferový papír. Sedm médií v naší 

nabídce pokrývá široké spektrum aplikací od bannerů přes 

prosvětlenou grafiku až po vlajkovinu. c

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

Sublimace jako tradiční metoda potisku textilu trochu zapadla kvůli 

úspěchu UV, a zejména latexové technologie. To ale neznamená, že 

objem sublimace stagnoval. 
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Materiál Hlavní aplikace Gramáž g/m2 Vhodné technologie Šířka

Pongs DirectTex Poplin Plus
Výroba grafických panelů do různých displej systémů, 
vypínacích rámů nebo jako velmi elegantní dekorace 
do obchodů.

175 DyeSub / UV / L 1,03 / 1,55 / 2,52 / 3,10 / 5,05 m

Pongs DirectTex Pearl
Neotřelý povrch s mírným leskem z něj dělá originální 
tiskové médium pro aplikace, kde je vyžadován luxusní 
textilní vzhled.

175 DyeSub / UV 3,1

Pongs DirectTex PES Flag 110
Polyesterová vlajkovina se vyznačuje excelentní 
kvalitou tisku a bezkonkurenční ostrostí hran. Velmi 
dobrý výsledek lze pozorovat i z rubové strany.

115 DyeSub / UV 1,03 / 1,55 / 2,52 / 3,10 / 5,05 m.

Pongs DirectTex Artist Light
Materiál je určen k výrobě interiérových, ale 
i exteriérových dekorací, obrazů do vypínacích rámů 
a podobně.

170 DyeSub / UV 3,1

Pongs DirectTex Artist Backlite
Může být použitý na výstavách, v různých 
prosvětlených i neprosvětlených displejích nebo 
například jako stínicí prvek proti slunci.

250 DyeSub / UV 1,03 / 1,37 / 1,55 / 3,10

Transfer úplet 200 g
Speciální pružný polyesterový úpletový materiál, 
určený primárně k výrobě sportovních dresů.

200 DyeSub / UV 1,55

Mesh Flag 120 g

Polyesterová vlajkovina s pravidelnými oky, vhodná 
pro výrobu reklamních bannerů a vlajek. Velmi 
vhodný materiál pro tvorbu reklamních mantinelů 
na běžeckých a cyklistických akcích.

120 DyeSub / UV 3,1



Lehčené desky se kroutí z úplně jiných 

důvodů než ty PVC či hliníkové. Nejméně jim 

prospívá vlhkost, chyby při laminaci či kašíro-

vání (resp. vliv laminátoru a jeho nastavení). 

Důležité u všech těchto příčin je to, že obvykle 

působí na zkroucení desky ve stejném směru, 

takže při souhře všech negativních vlivů 

může dojít k deformacím až neuvěřitelným. 

A také lze jen těžko zjistit, která z uvedených  

příčin zkroucení způsobila.

PříčinA PRVní – VLHKOST
Kapa desky jsou vždy desky s papírovým 

povrchem a papír, jak je známo, saje vodu 

a také se působením vody rozpíná. Nepolepe-

né volně uložené desky jsou obvykle i ve vlh-

kém prostředí rovné, protože se působením 

vlhkosti obě jejich strany rozpínají rovno-

měrně. Problémy často nastávají v zimě, kdy 

se studená deska po převozu v nevytopeném 

voze položí na stůl.Na její horní straně se pak 

vlivem teplého vzduchu v místnosti vysráží 

vlhkost. A protože zvlhnutí je jen jednostran-

né, důsledkem je zkroucení. Tomuto problému 

lze předejít delším temperováním desky, 

u desek zabalených v boxu i několik dní. 

Materiál zvlhne z jedné strany i tehdy, jestliže 

suchou desku polepíme grafikou chráněnou 

neprodyšnou laminací. Po přenesení do vlhké-

ho prostředí začne pracovat jen na té (zadní) 

straně, která není chráněna laminací. Papír se 

tam protáhne a deska se zkroutí do oblouku 

směrem do grafiky, čemuž napomůže i násle-

dující příčina.

PříčinA dRUHá – VLiV LAMinACE
Ve většině případů se tento bod týká tzv. „pře-

tažené“ laminace. Grafika lepená na desku se 

obvykle předem laminuje, při práci se lamina-

ce napíná a protahuje a poté se zase na desce 

začne srážet. Tím stahuje desku k sobě a ta 

se zkroutí. Tato chyba se častěji projevuje 

u levných samolepicích monomerických PVC 

materiálů, kde se časem sečte vliv velkého 

napnutí v laminátoru se srážením vznikajícím 

kvůli technologii jejich výroby válcováním. 

Řešení v podobě doporučení tisknout na pev-

nější a dražší papír asi příliš nenadchne, proto-

že tím vznikají i další náklady. Ideální volba 

je samozřejmě papír o gramáži >230 g/m2 

lepený na pevnou samolepicí desku Kapa Fix, 

Deska s „přetaženou laminací“ a velkým přítlakem
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MATERIÁLY 
LEHčENé DESKy

Po předchozích článcích (viz odkazy), kde byly vysvětleny důvody kroucení PVC 

desek a hliníkových desek, přichází na řadu díl věnovaný Kapa deskám neboli 

obecně lehčeným deskám s polyuretanovým jádrem a papírovým povrchem.

proč se kroutí desky díl III.                    
            Kapa desky

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

Původní deska



ovšem kvůli ceně se tento postup používá jen 

pro nejnáročnější zakázky, jako jsou kvalitní 

fotografie.

Co však můžeme udělat vždy, je hlídat na-

pnutí laminace v laminátoru, které má být co 

nejmenší. Nastavením malého napětí se však 

práce stává náročnější a rizikovější, takže 

obsluha raději volí napětí větší… Následky se 

projeví až později. A pokud dáváte své tisky 

laminovat externě, míru napnutí laminace 

už neohlídáte vůbec. Pozor, riziko „přetažení“ 

fólie se extrémně zvyšuje s teplotou. Oblí-

bené nízkoteplotní vyhřívání sice odstraní 

silvering a laminace vypadá hned po nalepení 

skvěle, ale může mít velký vliv na zkroucení 

desky. Teplota se přidává hlavně při práci 

s matnými laminacemi, takže především zde 

zachovejte obezřetnost. Pokud to lze, je třeba 

řešit silvering vysokým přítlakem, a ne tep-

lotou (například ekvivalent 450 kg), což však 

naráží na limity většiny běžných laminátorů 

střední cenové kategorie (tohoto tlaku dosa-

hují válce až s průměrem 12 cm a vyšším).

PříčinA TřETí – VLiV LAMináTORU 
A JEHO nASTAVEní Při KAšíROVání
Vliv laminátoru byl již zmíněn v předchozím 

bodě, přesto je jeho spoluúčast na kroucení 

desek podceňována. Kromě nepřímých vlivů 

laminátoru popsaných jako přetažení fólie 

při laminaci jsou zde i vlivy přímé, vznikající 

při následném kašírování grafiky na des-

ku. Odvíjejí se od velikosti průměru válců 

laminátoru a nastavení tlaku. Lehčené desky 

jsou relativně měkké, a tak se pod válcem 

v závislosti na měrném tlaku mezi válcem 

a deskou mírně prohýbají. Čím nižší je průměr 

válce, tím vyšší je měrný tlak na desce, a tudíž 

i vyšší vliv na zkroucení desky. Princip fun-

gování je zobrazen vpravo. Vhodné jsou válce 

o minimálním průměru 12  cm. Tady je opět 

potřeba dodat, že nejprodávanější laminátory 

mají průměr válců 8 cm a nejsou výjimkou ani 

6cm průměry, které se již ale nehodí pro kaší-

rování. S průměrem válců souvisí i další jev, 

jejich pevnost. Slabší válce se mírně prohýbají, 

a tak pro kvalitní přilnutí obsluha zvyšuje 

tlak, což ovšem má výše uvedený negativní 

vliv na kroucení desky. Nemluvě o tom, že 

pod prohnutím válce může zůstat zbytkový 

vzduch s rizikem pozdějšího vzniku bublin. 

Proto je vhodné nastavit přítlak válců na nižší 

hodnoty s tím, že je potřeba mít odzkoušeno, 

kdy je dostatečný, aby došlo k důkladnému 

přilepení grafiky na povrch desky – viz níže.

EXPERiMEnTáLní nASTAVEní 
PříTLAKU Při KAšíROVání nA 
LEHčEné dESKy
Ideální pro tyto experimenty je pneuma-

tický laminátor, který ukáže přesný přítlak 

na desce. Donedávna byly tyto stroje finančně 

nedostupné, ale s příchodem pneumatického 

Flexilamu si je může dovolit každý. Ověřené 

nastavení tlaku na kvalitní Kapa desku o šířce 

1 metr je ekvivalent 120 kg (0,5 bar) tlaku při 

průměru válců 12 cm, na měkčí typy (např. 

Kapa Line) potom cca 80 kg. U větší desky 

by se tlak měl proporcionálně zvyšovat, ale 

na menší desku naopak snižovat! Pokud 

není k dispozici přesné měření tlaku (jako 

u Flexilam S165), pak je správné nastavení pro 

Deska s „přetaženou laminací“ a velkým 

přítlakem vystavená vysoké vlhkosti

Na předchozích obrázcích je vidět postupné 

sčítání všech příčin zkroucení desky. Na prvním 

obrázku je původní deska, následuje deska 

kašírovaná s velkým tlakem a ještě „přetaženou 

laminací“. Poslední obrázek je silně zkroucená 

deska, kde se k velkému tlaku a přetažení 

přidala navíc vysoká vlhkost. Pozn. Po návratu 

desky do suchého prostředí se prohnutí vrátilo 

zpět na úroveň zachycenou na druhé fotografii.

Odkazy na předchozí články o kroucení desek

Proč se kroutí desky díl I. - http://www.floowie.

com/cs/cti/hswinfo-3-10-web/#/strana/26/

Proč se kroutí desky díl II. - http://www.floowie.

com/cs/cti/hsw-info-1-2011/#/strana/20/

všechny velikosti a typy desek dost obtížné 

a extrémně závisí na zkušenosti obsluhy. 

Při experimentech je vhodné začít kašírovat 

s malým tlakem. Následně se již nakašírovaná 

deska vloží do laminátoru a se zhruba dvojná-

sobným přítlakem se znovu „naprázdno“ pro-

jede mezi válci. Pokud se ozve tu a tam jakési 

lupnutí, je grafika málo přilepená, na desce 

pod grafikou zůstává zbytkový vzduch, který 

se později spojí a vytvoří se bubliny. Při dalším 

kroku je tedy třeba mírně zvýšit tlak a postup 

opakovat do doby, kdy se zvuk již neprojeví. 

Výsledné nastavení je třeba si zaznamenat. c

Větší poloměr válce
znamená menší měrný tlak
i menší prohnutí a kroucení 

desky

Menší poloměr válce
znamená větší měrný tlak

i větší prohnutí a kroucení desky

Stůl
laminátoru

Válec

Válec

Kapa deska

Stůl
laminátoru

Válec

Válec
Kapa deska
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Jedním z nejčastěji používaných médií v signmakingu je samolepicí PVC fólie. Ta 

se skládá z předního PVC filmu, lepidla, silikonové vrstvy a podkladového papíru. 

My se blíže zaměříme na lepicí vrstvu tohoto sendviče. To, že existují lepidla čirá, 

šedá a černá, asi netřeba zmiňovat, nicméně jsou zde i jiné parametry…

Adheze a funkce
              lepidla samolepicích fólií

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

V zásadě jsou na výběr dva druhy lepidel: 

permanentní a odstranitelné, ve druhém 

případě je však snímatelnost časově omezena, 

po určité době se i odstranitelné lepidlo stává 

permanentním. Dále se lepidla dělí na tři typy 

– solventní, emulzní neboli waterbased a hot 

melt. Podkategoriemi jsou kaučuková a akry-

látová lepidla. V oblasti médií pro velkoformá-

tový tisk se setkáváme s kaučukovými lepidly 

spíše u interiérových materiálů, vzhledem 

k nízké odolnosti vůči UV záření, vodě a níz-

kým resp. vysokým teplotám. Oproti tomu 

akrylátová lepidla lépe odolávají přírodním 

vlivům a teplotním výkyvům.

POJMy AdHEzE A KOHEzE
Adheze je vlastnost lepidla přilnout ke spo-

jovanému materiálu. Koheze je vnitřní 

soudržnost lepidla. Podmínkou správné 

přilnavosti je korektní fungování jak adhezní, 

tak i kohezní síly. V signmakingu je uváděna 

adheze měřená dle metody FTM1 (Adheze 180 ° 

na 300 mm za minutu) nebo FTM 9. Udává 

se obvykle jako „adhesive data“ v N/m popř. 

N/25 mm při určité teplotě a pro dva typy 

přilnavosti – počáteční a konečnou. Toto 

číselné vyjádření naznačuje, do jaké kategorie 

daná fólie patří a co při jejím lepení můžeme 

očekávat.

Rozdělení fólií podle konečné přilnavosti:

1–3 N/25 mm ultra snímatelné

4–6 N/25 mm snímatelné

7–12 N/25 mm semipermanentní

13–18 N/25 mm permanentní

20–výše N/25 mm silně lepivé

Pro polep dopravních 

prostředků jsou fólie 

s micro bubble free 

lepidlem skvělou volbou 

Struktura kanálků podle 

patentové dokumentace 

společnosti MACtac
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příKLADy z NABíDKy HSW SIGNALL
Rozdělení fólií podle přilnavosti uvedené v ta-

bulce vypovídá zhruba o možnostech využití 

daného média. Podíváme-li se na materiály 

z nabídky HSW Signall, tak Neschen Solvo-

print Easy Dot 100 PE s unikátním bodovým 

lepidlem a hodnotou 1,5 N/25 mm je fólie 

s velmi snadnou aplikací. Pro polep např. skle-

něných výloh, kde je nutná čirá snímatelná 

verze, doporučujeme MACtac Printvinyl 899 

(4,5 N/25 mm). Polyolefinová fólie MACtac JT 

5425 RUV s 8,5 N/25 mm již spadá do kategorie 

semipermanentních lepidel. Z velkého množ-

ství fólií s permanentním lepidlem můžeme 

zmínit klasickou lesklou polymerickou fólii 

se šedým lepidlem a hodnotou 16 N/25 mm – 

MACtac JT 5929P. Ještě lepivější jsou materiá-

-ly na náročné povrchy. Například MACtac 

WallWrap 300 pro polep stěn s opacitním 

šedým lepidlem (26 N/25 mm) nebo MACtac 

StreetRap (31 N/25 mm) pro podlahovou grafi-

ku, které patří mezi nejsilněji lepivé materiály.

VLIV FyzIKÁLNíCH pODmíNEK
Je důležité si uvědomit, že na funkčnost adhe-

ze mají vliv okolní podmínky, tzn. teplota, UV 

záření, čistota, povrchová úprava / povrchové 

napětí a druh podkladu. Lepivost se po aplika-

ci vyvíjí a zhruba po 24 hodinách dosahuje své 

definované hodnoty. Negativní efekt na sílu 

přilnavosti má také lepení za mokra. Pro vět-

šinu používaných materiálů se doporučuje mi-

nimální aplikační teplota 10 °C, ale optimální 

teplota pro aplikace samolepicích materiálů je 

kolem 18 °C. Vyšší teploty pak znamenají větší 

počáteční lepivost, což např. u wrappingových 

fólií znesnadňuje manipulaci, protože fólie sil-

ně lepí již při prvním kontaktu. Naopak čím je 

nižší teplota prostředí, tím je nižší i počáteční 

lepivost a fólie má sníženou schopnost adheze.

SpECIÁLNí FóLIE
Například při lepení na substráty, jako je PE, 

PP a PU, mají apolární materiály nízké povr-

chové napětí. Byly však vyvinuty speciální 

samolepicí fólie, které zvládají i tyto aplikace. 

Podobně problematickou plochou jsou gumo-

vé podklady. Tady je řešením např. MACtac 

JT 5826, který spolehlivě funguje na pásech 

v supermarketech, dopravnících zavazadel 

i PVC bannerech. U fólie Convertec Tack It 

Easy byla zase použita technologie vtlače-

ní EVA (ethylen vinyl acetát) lepidla přímo 

do materiá lu, který se chová jako elektrosta-

tický film, a proto po sejmutí nezanechává 

na podkladu lepidlo. Na obdobném principu 

pracuje ultra čirý film Neschen Solvoprint 

Window Grip Ultra Clear (více na straně 28). 

V poslední době došlo k velkému pokroku 

u tzv. bubble free lepidel. Fólie jako MACtac 

JT 5529 MBF pro polep aut usnadňují práci 

a zrychlují proces lepení. c

Technologie 

Micro Bubble Free 

značí kanálkovou 

strukturu v lepidle, 

kde je při aplikaci 

vzduch vytlačován 

k okrajům fólie. 

Pohled na výrobní 

linku, kde se 

nanáší lepidlo 

na samolepicí 

materiály

Fólie na podlahovou 

grafiku MACtac 

StreetRap patří 

mezi nejsilněji 

lepivé materiály 

Neschen Solvoprint 

Easy Dot 100 PE je 

fólie s unikátním 

bodovým lepidlem, 

díky kterému 

se velmi snadno 

aplikuje.
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Pro uživatele Onyxu má dvě základní pou-

žití – k organizaci a doladění profilů médií 

a ke kalibraci médií včetně tvorby ICC profilů. 

Tvorba kalibrací je zase závislá na verzi 

Onyxu, vlastní generátor ICC je obsažen až 

v plné verzi ProductionHouse. Pro tvorbu 

profilů musíme mít kromě programu i vhodný 

měřicí přístroj. Lišta nástrojů obsahuje hlavní 

funkce programu. 

MOžnOSTi (RE)ORgAnizACE PROFiLů 
Médií
Nejprve něco k možnosti (re)organizace pro-

filů médií. Pojem profil média se často zužuje 

jen na jeho část ovládající barevné podání 

tisku, ale profil obsahuje i jiné užitečné infor-

mace. Profily jsou organizovány do skupin, 

jejichž stromovou strukturu si zobrazíme přes 

funkci Knihovna médií. Na obrázku je příklad 

struktury profilů pro tiskárnu HP latex. 

Na příkladu profilu pro tapetu Erfurt je vidět, 

že profil Erfurt Wallpaper patří do skupi-

ny HSW média a obsahuje jeden tiskový 

mód 16pBI-600-2. V praxi si můžeme profily 

v knihovně vhodným způsobem přeskupit 

a doladit. Přes volbu Nová vytvoříme novou 

skupinu Tapety a profil tam myší přetáhneme. 

Pak se při volbě materiálu do stroje v základ-

ním programu RIP-Queue objeví tato nová 

skupina s příslušným profilem. V profilu mů-

žeme doladit technické parametry tisku, třeba 

Modul Onyx Media Manager patří mezi součásti ripu Onyx málo 

používané v praxi. Je to i tím, že není obsažen v každé verzi Onyxu, 

v současnosti se dodává k verzi PosterShop a výše. 

Opakování z Onyxu III   

              media manager
Václav Poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz

pracovní teploty. Při jakémkoli zásahu do profilu je vhodné upravovat 

kopii kalibrace, vytvořenou funkcí Vytvoření kopie. Úpravy profilů jsou 

citlivé a snadno lze nastavit něco špatně.

V kopii profilu přes volbu Upravit otevřeme volbu pro tiskový mód 

a nastavíme požadovanou teplotu, vakuové přisávání nebo jiný technický 

parametr tisku. 

Po provedení změn nesmíme zapomenout restartovat Onyx modul Pre-

flight / Job Editor pro načtení změn v profilech. d

Lišta nástrojů 

obsahuje hlavní 

funkce programu

Na obrázku je 

příklad struktury 

profilů pro tiskárnu 

HP latex

Profil přetáhneme  

myší do skupiny 

Tapety, kterou jsme 

si předem vytvořili
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SOFTWARE

ONyX

OdHAd BAREVnOSTi VýSLEdnéHO TiSKU
Kromě organizačních změn v profilech nám Media Manager poslouží i při 

odhadu barevnosti výsledného tisku. Každý profil pro konkrétní materiál, 

inkoust a tiskárnu v sobě obsahuje popis barevného rozsahu výsledného 

tisku, tzv. gamut. Zvolíme funkci Výstupy a nástroje, Informace o barev-

ném rozsahu. Zde vybereme požadovaný profil média a tlačítkem Vytvořit 

informace aktivujeme výpočet. Po chvíli se zobrazí tabulka s přehledem 

barevných možností zvoleného profilu. 

Jedná se o matný tapetovací papír a tomu odpovídá barevný rozsah. 

V horní části výsledků jsou údaje pro jednotlivé skupiny barev a celkový 

údaj. Sloupce DeltaE rozdělují výsledky podle velikosti barevné odchylky, 

DeltaE<2 znamená odchylku prakticky nerozeznatelnou, DeltaE<5 jsou 

odchylky viditelné, ale ještě akceptovatelné, více než 5 se už barvy dost 

liší. Pro vybraný materiál je indikována více než 95% barevná věrnost, což 

není špatné. Ve spodní části pak můžeme najít údaje pro jednotlivé barvy 

a zde si třeba dohledat údaj pro naše důležité barvy, obsažené v datech 

k tisku.

S vhodným podporovaným měřicím přístrojem můžeme dolaďovat 

barevnost tisku nebo i vytvářet zcela nové kalibrace. Nejprve si připojíme 

měřidlo přes volbu Konfigurace zařízení.

U již hotových kalibrací lze volbou Rekalibrace přeměřit linearizaci, a tím 

kompenzovat barevné odchylky vzniklé malými rozdíly v tiskovém ma-

teriálu, inkoustech nebo v tiskárně po nějaké 

době provozu. Opakovanou rekalibrací lze 

udržet barevnou stabilitu tisku.

VyTVOřEní PROFiLů
Zhotovit zcela novou kalibraci lze volbou 

Vytvoření profilů, kde je k dispozici podrobný 

průvodce kalibrací s jednoduchou obsluhou. 

Důležitá je dobrá technická znalost profilova-

né tiskárny tak, abychom zvolili na začátku 

správně technické parametry, jako je rozliše-

ní, počet průchodů, různé teploty, velikosti 

kapek inkoustu atp. Moderní tiskárny často 

nabízejí právě zde mnoho možností pro vhod-

né nastavení tisku dle zvoleného materiálu 

a požadovaného výkonu, respektive kvality 

tisku. Pak již stačí jen tisknout požadované 

měřicí terče a měřit. Jednotlivé kroky jsou 

znázorněny na známé pyramidě profilace, 

postupuje se zdola nahoru, posledním krokem 

na špici je vlastní ICC profil. 

Media manager je mocným nástrojem po-

kročilého tiskaře. V programu Onyx je tento 

správce dobře zorganizován a jeho použití 

není obtížné, k dipozici je dobrá nápověda 

programu, ovšem pouze v angličtině. c

ICC
Ink Limit

Linearization
Ink Restrictions

Create a New Mode
Create a New Media

V kopii profilu 

nastavíme 

požadované 

technické 

parametry

Tlačítkem Vytvořit 

informace 

aktivujeme výpočet 

barevného rozsahu 

výsledného tisku – 

gamut

Pyramida profilace 

–  postupuje se zdola 

nahoru

Měřicí přístroj 

si připojíme přes 

volbu Konfigurace 

zařízení



Budoucnost patří aluminiu?
 My si myslíme, že ano. A proto dále rozšiřujeme řadu hliníkových  

 sendvičových desek pod zkráceným označením Production ACP.

 Pokud, tak jako my, sázíte na pevnost, odolnost a dobrý vzhled…

ACP je zkratka pro Aluminium Composite Panel

ACP je deska s černým jádrem z polyetylenu

ACP je deska o celkové síle 3 mm

ACP Budget je deska o tloušťce vrstvy hliníku 0,12 mm

ACP Eco je deska o tloušťce vrstvy hliníku 0,21 mm

ACP je deska o tloušťce vrstvy hliníku 0,30 mm 

Hliníkové sendvičové desky z řady Production zakoupíte již od 256 Kč/m2.

www.hsw.cz

…využijte potenciál hliníkových sendvičových desek ACP.

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

Košice • Južná trieda 78, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

Praha 9 • VGP Park, D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz
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INKOUSTY

muTOH

Inkousty mutoh

universal mild Solvent

Společnost Mutoh uvedením čtvrté generace mild solventních inkoustů  

zjednodušuje rozhodování uživatelů tiskáren, na jakém druhu inkoustů chtějí 

své stroje provozovat. Proto nesou označení „univerzální“. 

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

Nové inkousty byly vyvinuty pro roll-to-roll tiskárny Mu-

toh, takže je lze použít ve strojích Mutoh Spitfire, Blizzard, 

Rockhopper II a III a všech modelech řady ValueJet. Co 

přinesou nové inkousty uživatelům?

SnížEné náROKy nA údRžBU
Nové složení se minimalizováním obsahu rozpouštědel více 

přiblížilo eco solventním inkoustům. Tisk inkousty UMS 

neprovází téměř žádný zápach a pracovní prostory nevyža-

dují ventilaci. Vnější odolnost vůči UV záření je na úrovni 

až tří let bez laminace. Velkým přínosem je šířka barevného 

gamutu, která dosahuje až 83 % škály Pantone. 

Snížení obsahu rozpouštědel má dosah i na výrazné snížení 

nároků na údržbu tiskáren. Tisky rychle schnou za běžné 

pokojové teploty, takže lze tisknout za vyšších rychlostí.

UniKáTní MiX žiViC
Snížení obsahu agresivních rozpouštědel umožnila unikát-

ní směs živic, jež zajišťuje přilnutí barev k povrchu tiskové-

ho materiálu.

Pigmenty jsou rozemlety do nano rozměrů, díky čemuž se 

snížilo opotřebování trysek a také dochází k lepšímu roz-

ptylu pigmentů v živici. Vrstva barvy tak dokáže vytvořit 

dokonale přilnavý jednolitý hladký povrch. 

Protože je každá částice pigmentu samostatně zapouzdře-

na do živicového lůžka, přináší toto řešení velmi dobrou 

odolnost povrchu tisku vůči mechanické i chemické erozi 

i bez laminace.

Všechny mechanicky namáhané aplikace však ochranu 

laminací samozřejmě vyžadují.

EKOLOgiCKé řEšEní
„Inkousty Mutoh UMS byly navrženy tak, aby dokázaly 

naplňovat náš stálý závazek hledat tisková řešení šetrná 

k životnímu prostředí, plně kompatibilní s nejpřísnějšími 

zdravotními a bezpečnostními předpisy a zároveň dokonale 

řešící potřeby reklamního průmyslu,“ zdůraznil Arthur 

Vanhoutte, General Manager společnosti Mutoh Belgium.

Svým složením splňují inkousty Mutoh UMS podmínky 

nařízení REACH ohledně používání PVC. Nesou označení 

Non ODP (non Ozone Depleting), což znamená, že neobsa-

hují látky, které jsou považované za škodlivé pro ozonovou 

vrstvu.

VyUžiTí
Inkousty Mutoh UMS jsou vhodné pro exteriérové i interié-

rové tisky. Lze je využít i k aplikacím s krátkou pohledovou 

vzdáleností, přitom lze tisknout vyššími rychlostmi, a tak 

zvýšit produktivitu. Díky širokému gamutu a odstranění 

zápachu je lze využít pro náročné aplikace, jako je podsvíce-

ná grafika pro interiér, dekorace nebo tapety.

Dodávají se v kazetách o objemu 440 ml nebo v litrových 

lahvích.

AKCE HSW MUTOH SUMMER HiTS 2013
Uvedení nových inkoustů jsme podpořili prodejní akcí. 

Připravili jsme výhodné produktové balíčky vybrané 

tiskárny Mutoh ValueJet vybavené ripem Onyx RIP Center, 

motorovým navíječem, originálním Bulk Systémem a sadou 

UMS inkoustů v litrových lahvích. Protože nové inkousty 

představují revoluci i v oblasti snížení nákladů na tisk, stojí 

tato nabídka za vaši pozornost  V případě dotazů neváhejte 

napsat na produkt@hsw.cz, rádi vám poradíme. c

Potýkáte se s náklady eko 
solventního tisku, ale 
potřebujete zachovat provoz 
v kancelářských prostorech?
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Hliníkových 
sendvičů 
není nikdy dost

V druhé polovině prázdnin se rozšířila naše 

nabídka hliníkových sendvičových desek 

z řady Production Line. 

Nabídku tak nyní tvoří tři druhy desek o síle 

3 mm. Nesou označení ACP Budget, ACP Eco 

a ACP.

PROdUCTiOn ACP BUdgET
Hliníková sendvičová deska o celkové síle 

3 mm je vhodná pro méně náročné signma-

kingové aplikace. Je opatřena hliníkovými 

vrstvami o síle hliníku 0,12 mm, což z ní dělá 

například ideální materiál pro zadní stěny 

světelných boxů. Jedna strana desky je bílá, 

matná a je určena k polepu i potisku, druhá 

strana je ze surového hliníku, to znamená 

nepohledová, stříbrná.

PROdUCTiOn ACP ECO
Tyto desky jsou již v nabídce od začátku roku. 

Jedná se o kompromisní variantu s vrstva-

mi hliníku o síle 0,21 mm, které propůjčují 

pevnost v ohybu větší, než mají desky ACP 

Budget. Desky ACP ECO najdete v naší nabíd-

ce v nejširší paletě rozměrů, jsou oboustranně 

bílé, matné a kryté ochrannou fólií. Desky 

ACP ECO se doporučují pro všechny běžné 

aplikace vyjma frézovaných a ohýbaných. Pro 

takové aplikace se více hodí další novinka…

…PROdUCTiOn ACP
Desky nesoucí prosté označení ACP, bez jaké-

hokoliv přídavku, nabízejí hliníkovou vrstvu 

o síle 0,30 mm, a jsou tak mimořádně vhodné 

pro výrobu opravdu velkých ploch nebo 

různých boxů, tvarovaných kazet a dalších 

výrobků, kde bude třeba drážkovat a frézovat.

Všechny uvedené desky naleznete také v na-

šem e-shopu na www.hsw.cz. c

Produkty Neschen byly představeny 

na stánku jejího britského partnera – firmy 

ArtSystems. Hlavním poselstvím expozice 

byly nové výrobky a rozšířené možnosti 

aplikace digitálního tisku.

Zájem rozhodně vzbudila tisková fólie 

Neschen Solvoprint Window Grip Ultra 

Clear. Tato snímatelná mimořádně čirá fólie 

drží na hladkém povrchu skla, kovu nebo 

jiných materiálů. Nejlépe se hodí k aplikaci 

na okna, zrcadla či ploché obrazovky s vyu-

žitím možnosti grafiku snadno odlepit nebo 

přemístit bez zanechání zbytků lepidla. Tento 

polyesterový film lze potisknout eco solvent-

ními, solventními, latexovými i UV inkousty. 

Úspěšně se využívá při krátkodobých akcích 

i k exteriérové aplikaci.

Významnou skupinu exponátů tvořily také 

potisknutelné tapety Erfurt CA, které lze nyní 

potiskovat i waterbased inkousty. Trh tapet 

s individuálním designem ve Velké Británii  

rychle roste, takže prezentace byla velmi 

úspěšná.

Dalším oceňovaným exponátem byla fólie Ne-

schen Solvoprint Easy Dot 100 se speciálním 

lepidlem naneseným v pravidelných kulatých 

bodech, které se navzájem nedotýkají. c

Summa uvedla na trh nový nástroj pro své 

stolové plotry řady F. Pneumatický oscilační 

nástroj je vhodný k řezání silných a tvrdých 

desek, jako jsou vlnité lepenky, obrácené 

vlnité lepenky a pěnové desky. Lze s ním 

formátovat i některé další pěnové materiály 

a pryže. 

Nástroj je poháněn stlačeným vzduchem 

a nůž se zdvihem 8 mm se pohybuje nahoru 

a dolů s maximální frekvencí 150 Hz. Dokáže 

řezat materiál o maximální tloušťce 25 mm. 

Díky tomuto nástroji, který je dostupný 

od června 2013, se opět zvýšila funkciona-

lita stolních plotrů Summa F. Uživatelé tak 

mohou nyní nabídnout své služby v oblasti 

výroby POP/POS prostředků, designu a výro-

by nábytku. Využití vlnitých lepenek je dnes 

velmi široké. 

Na žádost mnoha zákazníků firma Summa 

vyvinula i nový, velmi ostrý rýhovací nástroj 

pro plotry Summa F. Dokáže vytvořit tenké 

záhyby i u pevného materiálu, jako je polypro-

pylen a papír. c

Nové nástroje pro 
stolové plotry 
Summa F

Neschen
na FESpA 2013 
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Společnost Fotoba International představila 

na veletrhu Fespa 2013 novinky v oblasti 

zařízení pro přesné formátování. 

Automatická řezačka Fotoba pro formáto-

vání tapet XLD 170 WP dostala nový dopl-

něk v podobě systému REW 104 na navíjení 

naformátovaných panelů. Nabídku obohatily 

nové řezačky WR64 a 64S a vylepšené verze 

strojů ROLLCUT WR 61/75. Pro formátování 

výtisků na vlnitou lepenku a lehčené sendvi-

čové desky byla prezentována řezačka Fotoba 

XLF 200. c

Na veletrhu Reklama – Polygraf 2013 jste 

mohli vidět výstavní stánek společnosti 

Chameleon Print, který byl postaven z vošti-

nových panelů Falconboard.  

Tyto desky jsou vyrobeny z papíru, a jsou 

tedy 100% recyklovatelné. Díky své voštinové 

konstrukci jsou pevné, a jelikož jsou vyrobeny 

jako tiskové médium, i dokonale potisknu-

telné. Firma poskytuje služby v oblasti UV 

ofsetu, velkoformátového UV digitálního 

tisku, knihařského zpracování a CNC tvaro-

vání. Stánek byl ukázkou uplatnění těchto 

technologií – od své konstrukce až po de-

korace a vzorky. Těší nás, že jsme dodávkou 

desek Falconboard pomohli vytvořit skutečně 

ekologický výstavní stánek. c

Novinky Fotoba

Ekologický výstavní 
stánek z desek 
Falconboard

Trimaran „vytuněný“ 
fóliemi mACtac

Tuningové fólie MACtac jsou určeny 

nejenom pro auta, ale i pro lodě. Důkazem 

je závodní plachetnice Ocean Adicct typu 

Trimaran stejnojmenného francouzského 

týmu. Lepší důkaz odolnosti vůči soli asi 

těžko najít.

Slůvko trimaran označuje loď se třemi trupy 

či jedním trupem a dvěma plováky – prostě 

jich má ještě o jeden víc než katamaran. Členo-

vé týmu Ocean Adicct skippera Erica Defferta 

patří k ostříleným mořským vlkům. On sám 

je členem posádky, která drží traťový rekord 

na regatě New York – Cap Lizzard v severním 

Atlantiku či pacifické Tour de Guadaloupe.

Design plachetnice byl upraven pomocí fólie 

MACtac TuningFilms Sublime Brilliant Red 

a Carbon Black TuningFilm. Kombinace hi-

-tech vzhledu karbonové fólie a červené meta-

lízy udělala po zimní údržbě, výměně stožáru, 

lanoví a plachet z plavidla skoro novou loď. 

„Mnoho jachtařů se mě s údivem ptá, jak se mi 

podařilo dostat na plachetnici metalický lak,“ 

říká Eric Deffert. „Po vysvětlení, že jde o polep 

fólií, se pak diví podruhé.“ 

Kromě závodů se plachetnice využívá i k vy-

hlídkovým plavbám, takže fólie vzdorují 

živlům prakticky každý den. c

první Hp Latex 3000 
u zákazníka

Nejnovější latexová tiskárna od HP, která 

byla představena na letošním veletrhu 

FESPA 2013 v Londýně, má svého prvního 

uživatele na světě. 

Nainstalovala ji firma PressOn z Rocheste-

ru ve Velké Británii. PressOn byla založena 

v roce 2000 a v současnosti zaměstnává 15 lidí 

v centrále a ve svých montážních střediscích 

v Manchesteru a ve Skotsku.

dOBRý důVOd PRO KOUPi
„Dosáhli jsme hranice naší kapacity, takže 

nová tiskárna HP Latex 3000 nám umožní 

přijmout další práci,“ řekl Andy Wilson z ve-

dení PressOn. „Využijeme její vyšší rychlost 

a průmyslovou produktivitu ke zkrácení doby 

dodávky zákazníkům.“ Zásobníky tiskárny 

s kapacitou pět litrů inkoustu umožňují, aby 

stroj běžel bez obsluhy přes noc, což snižuje 

náklady na operátora, maximalizuje využití 

času a zvyšuje výnosnost. 

VýVOJ TiSKU VE VELKé BRiTánii
Tiskový průmysl ve Velké Británii je obecně 

na ústupu, ale velkoplošný digitální tisk stále 

roste. „My jsme začínali jako digitální tiskár-

na, takže myslíme čistě digitálně. To je pro nás 

velká výhoda ve srovnání s tiskárnami, které 

hledají náhradní program k analogovým tech-

nologiím až nyní,“ uzavřel Andy Wilson. c



Laminace s efektem věrně odpovídajícím struktuře dřeva
 Mactac Coarse Grain Wood je ideálním materiálem pro laminaci

 tisků s motivem dřeva a pro dosažení příjemného pocitu

 z přírodního povrchu v mnoha dalších aplikacích.

Ideálně silná (100 mic.) a příjemně matná polymerická PVC fólie

Přes svou sílu je velmi dobře průhledná

Pružná a flexibilní se snadnou aplikací

Obsahuje UV filtr

Další informace na www.hsw.cz/katalog/mactac-permafun-coarse-grain-wood/

www.hsw.cz

Vyzkoušejte zajímavý materiál za výjimečnou zaváděcí cenu.

Brno • Škrobárenská 485/14, 617 00
tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 
e-mail: brno@hsw.cz

Košice • Južná trieda 78, 040 01
tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513
e-mail: kosice@hsw.sk

Praha 9 • VGP Park, D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00
tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799
e-mail: prodej@hsw.cz


